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APRESENTAÇÃO 

 

O I Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória: Literatura, Cinema, 

Gêneros Digitais e outros Gêneros foi idealizado pelo grupo de estudos FICÇA – Ficção 

Científica, Gêneros Pós-modernos e Representações Artísticas na Era Digital (CNPq), da 

Universidade Federal do Maranhão. Em parceria com as instituições UFPI, UESPI, 

UEMA e FAMA e apoiados por universidades do Brasil inteiro, com a tentativa de 

promover e ampliar as discussões e o intercâmbio de experiências entre acadêmicos e 

pesquisadores nacionais que se dedicam às temáticas aqui abordadas. 

Os trabalhos aqui publicados giram em torno das diversas manifestações 

linguístico-literárias que envolvem as mais variadas áreas do conhecimento, por isso 

dizemos ser este um encontro interdisciplinar que reúne discussões promovidas não só 

por estudiosos e pesquisadores de Letras como também de História, Filosofia, Sociologia, 

Antropologia, Psicologia, Comunicação social dentre muitas outras áreas que têm o 

discurso como objeto de estudo. 

Foi homenageado neste evento aquele que se declarou Nacional na Ficção, no 

Discurso e na Memória, Ariano Suassuna. Suas reflexões em torno do “SER 

NACIONAL” estão presentes em muitos dos trabalhos apresentados neste encontro. Suas 

ideias influenciaram e influenciarão estudos que têm por objetivo analisar o impacto dos 

avanços tecno-científicos na linguagem e manifestações artísticas pós-modernas. 

Ninguém mais que Ariano Suassuna defendeu o direito e o dever de sermos Brasileiros 

no discurso e na memória, ou seja, o direito de sermos naturalmente Brasileiros, na 

Literatura, no Cinema e em todas as artes. 

 

Os organizadores 
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1. ASPECTOS DISCURSIVOS ENCONTRADOS EM UM EPISÓDIO DE 

QUADRINHO DO PERSONAGEM ZÉ CARIOCA 

 

Adelane Brito Rodrigues 

Cibele Pereira da Silva Sousa 

Tiago Barbosa Souza 

 

 

Introdução 

Neste artigo tratar-se-á acerca das abordagens discursivas. A pesquisa tem como 

objetivo a identificação dos aspectos discursivos que serão abordados no episódio 

intitulado Papagaio Letrado que ocupa sete páginas da edição 2.397 da revista do 

personagem Zé Carioca, publicada em 2013, pela Editora Abril.   

Este trabalho foi fundamentado nos estudos de Eni Orlandi (2007) e Helena 

Brandão, (2004), destacar-se-á, primeiramente, sobre alguns conceitos, tais como 

ideologia, dispersão discursiva, interdiscurso, memória discursiva e intradiscurso, no 

segundo momento, analisar-se-á a presença desses conceitos em um quadrinho do 

personagem Zé Carioca. O trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas e 

sites da internet relacionados à criação do personagem Zé Carioca por Walt Disney. 

 

Fundamentação Teórica 

O discurso, como interesse primordial da análise do discurso, está relacionado a 

diversos fatores em seu processo de criação. Na produção de um discurso há um autor, 

esse autor escreve com uma intenção e seu discurso é sempre direcionado a alguém. 

Nenhum discurso é neutro, por trás de todo e qualquer discurso há a presença da ideologia. 

 A ideologia presente nos discursos é justificada pelo fato de a língua sempre fazer 

referência à história. O sujeito, ao pôr em circulação a língua, utiliza-se da história para 

justificar seus argumentos, para renunciar ou aliar-se a determinado pensamento. Eni 

Orlandi afirma que: “Não há, aliás, realidade sem ideologia. Enquanto prática 

significante, a ideologia aparece como efeito da relação necessária do sujeito com a língua 

e com a história para que haja sentido” (ORLANDI, 2007, p. 48). Para que se produza 
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um discurso tem-se necessariamente a presença de um sujeito, esse sujeito está 

enquadrado em uma história que carrega em si inúmeros fatores ideológicos. E, na 

produção do discurso, a ideologia sempre estará presente, visto que o sujeito está 

condicionado à língua e à história.  

   Enquanto sujeitos falantes pertencentes a um determinado momento histórico, a 

nossa língua expressa os ideais em que acreditamos, ideais estes que podem ser 

divulgados através das mídias eletrônicas – televisão, internet - ou divulgados em livros, 

jornais impressos e folhetos. Ao falar de ideologia, não podemos deixar de citar a política 

(conjunto de princípios e opiniões) que é um grande fator de impasses atualmente. 

 Um discurso, em sua criação, leva em consideração determinadas condições de 

produção que correspondem, basicamente, às situações envolvidas quando o sujeito o 

elabora. Na elaboração desse discurso também se faz presente a memória e os contextos. 

Tais contextos podem ser imediatos ou sócio histórico, ideológicos. 

O contexto imediato se refere ao lugar em que o discurso foi ou é produzido, e ao 

modo como esse discurso é apresentado, avaliam-se aqui as características do local de 

difusão do discurso e quais os tipos de pessoas se fazem ali presentes. No contexto sócio 

histórico, ideológico tem-se a presença da história para justificar o porquê de certos 

elementos. Nesse último contexto, a história far-se-á presente através da memória. 

Leva-se em consideração, igualmente, o emissor, avaliando qual o seu estado 

psicológico e social ao escrever, o destinatário, como esse destinatário irá receber o 

discurso, o meio em que se deu o discurso, a imagem que as pessoas fazem umas das 

outras, como a história se faz presente, o que levou o autor a produzir esse discurso em 

determinado contexto e a análise do conteúdo.  

 Outro elemento presente no discurso é o interdiscurso.  Ao produzir um discurso 

somos influenciados por outros discursos já existentes, esses discursos, 

independentemente do tempo em que foram produzidos (passado ou presente), serão a 

base que nos nortearão em nossa produção. Helena Brandão afirma que: “O interdiscurso 

passa a ser o espaço de regularidade pertinente, do qual os diversos discursos não seriam 

senão componentes” (BRANDÃO, 2004, p.89). 

  O nosso falar não é algo inédito, não é só nosso, ele carrega em si elementos de 

falares passados, entra nesse momento a história que se materializará na língua através da 
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memória. Os acontecimentos recordados pela memória, muitas vezes, podem se 

materializar por meio da Literatura Oral, ou seja, através da fala que articula precisamente 

pensamentos mnemônicos. Walter Ong, em “Oralidade e cultura escrita”, afirma: “O 

pensamento deve surgir em padrões fortemente rítmicos, equilibrados, em repetições ou 

antíteses...” (ONG, 1998, p.45). 

O nosso discurso, portanto, é resultado da memória discursiva e dos discursos 

atuais que nos cercam. Tendo em vista a concepção de interdiscurso para Eni Orlandi, 

verifica-se que: “O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas 

que determinam o que dizemos” (ORLANDI, 2007, p.33). Em algum momento vivido 

ouve-se algo, esquecemos isso com o tempo e futuramente esse dito será determinante 

em nosso discurso.  

 Conclui-se, pois, que a análise do discurso avalia o discurso em suas infinitas 

possibilidades. Percebe-se que todo discurso carrega em si uma ideologia, é determinado 

pelas condições de produção e apresenta também uma interdiscursividade, entre vários 

outros aspectos que não foram abordados.  

De maneira sucinta, pode-se dizer, de acordo com os estudos de Walter Ong e que 

podem ser aplicáveis a esse estudo que:  

A enunciação oral é dirigida por um indivíduo real, vivo, a outro 

indivíduo real, vivo, ou indivíduos reais, vivos, em um tempo 

específico em um cenário real que inclui sempre muito mais do 

que meras palavras. (ONG, 1998, p.117).   

 

Vê-se, portanto, que o discurso é algo vivo e como sinal de vivacidade sempre 

estará sujeito a modificações, sejam elas originárias da história, condições sociais e 

outros.  

 

Análise dos aspectos discursivos encontrados nos quadrinhos do personagem Zé 

Carioca 

  A presente análise propõe-se a avaliar os aspectos discursivos encontrados nos 

quadrinhos do personagem Zé Carioca, criado pelo norte-americano Walt Disney. Deter-

nos-emos no episódio intitulado Papagaio Letrado que ocupa sete páginas da edição 

2.397 da revista desse personagem, publicada em 2013, pela Editora Abril.  
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       Através da abordagem intersemiótica, o quadrinho relaciona a linguagem 

verbal e a não-verbal por meio de um equilíbrio entre ambas. Toda a estrutura linguística 

tem como suporte os desenhos. 

        O episódio mostra inicialmente uma conversa do personagem Zé Carioca 

com seus amigos Nestor e Pedrão, o teor da conversa é baseado na suposição dos 

personagens em acharem que quem usa óculos fica parecendo mais inteligente. Baseado 

nessa afirmação, Zé Carioca questiona-se sobre como ficaria usando óculos, em seguida, 

usando óculos, Zé volta ao local onde estão seus amigos. A partir daí acontece o 

desenrolar da história. 

        Por meio das variadas posturas assumidas pelos enunciadores, tem-se a 

dispersão discursiva. Para convencer os leitores a tomada de certa posição, através da 

persuasão, percebe-se a existência de posições ou formações ideológicas distintas.  

        A noção de discurso como evento é identificada através dos atos de fala dos 

personagens, ao passo em que também se evidencia o discurso como significação, tendo 

por meio o caráter duradouro da temática abordada. O discurso a respeito das pessoas 

malandras e preguiçosas perdura ao longo do tempo. 

        Cada personagem assume uma postura, os amigos de Zé assumem a postura 

de parceiros de malandragem, o professor Okaba incorpora o papel de pessoa inteligente 

e respeitada pelos demais e Zé evoca o homem malandro, preguiçoso e esperto que quer 

se dar bem nas custas dos outros. Como os sujeitos têm propósitos definidos, com o intuito 

de fazer com que o outro chegue a determinadas conclusões, caracteriza-se, a partir daí, 

a subjetividade da linguagem, no momento em que Zé Carioca se expressa de maneira a 

tentar convencer seus amigos a se comportarem de acordo com as intenções dele.   

        Os personagens ao dialogarem no primeiro quadrinho referem-se à visão 

estereotipada das pessoas que usam óculos, tais pessoas são vistas como mais inteligentes 

em relação às demais. No quadrinho quatorze, quando Zé descobre o alto valor do cheque 

do professor, ele reitera o que havia dito e aceita palestrar. Zé, ao fazer isso, caracteriza 

as pessoas que se aproveitam de situações para terem vantagens em algo, esse fato remete-

nos ao famoso “jeitinho brasileiro”. 

        No quadrinho dezenove percebe-se um certo preconceito oriundo da fala do 

amigo do professor Okaba: “Ei! Que negócio é esse de chamar este gênio de Zé?!”, 
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sabemos que os homens chamados de Zé são, majoritariamente, da classe média e baixa, 

pertencentes a profissões menos privilegiadas, baseado nesse pressuposto o amigo do 

professor considerou um insulto chamá-lo de Zé, afinal, um gênio não poderia ter o nome 

de Zé.  

Quadrinho 19: 

 

        Nestor e Pedrão se calaram quando Zé disse que estava tudo sob controle; 

caracteriza-se, a partir daí, as pessoas que se calam quando sabem que outra está fazendo 

algo errado, visto que a ação cometida será vantajosa para todas as partes. 

         O professor, ao invés de irritar-se devido ao fato de Zé ter feito sua plateia 

dormir, tem uma grande ideia – caracterizada no texto pelas luzes em torno de sua cabeça 

no quadrinho trinta e dois- como ele sofre de insônia e viu que Zé fez sua plateia dormir, 

Zé também poderia fazê-lo dormir. 
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Quadrinho 32: 

 

 

        Pode-se perceber a intenção do autor na produção do discurso. O autor deixa 

clara a sua posição através da fala: “Ei! Que negócio é esse de chamar este gênio de Zé?!” 

Na sociedade brasileira, não temos gênios chamados Zé, os homens chamados assim são 

os trabalhadores semianalfabetos ou analfabetos praticantes do êxodo rural. 

        Constitui-se na história um intradiscurso através das relações que se 

estabelecem entre os personagens da história em quadrinhos. Estabelece-se também uma 

interdiscursividade entre Zé Carioca e Macunaíma, personagem criado por Mário de 

Andrade. A interdiscursividade deriva do fato de ambos os personagens fazerem o tipo 

esperto, malandro e preguiçoso. Há que se considerar, no entanto, que cada personagem 

carrega uma posição ideológica diferente. 

        Pode-se identificar também as vozes do autor do discurso, no caso do 

quadrinho analisado o autor é Walt Disney, um dos maiores animadores e cartunistas do 

mundo conhecido pelos seus inúmeros personagens e histórias carregadas de “felizes para 

sempre”. As vozes sociais podem ser identificadas pelo discurso que nos permeia sobre 
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as pessoas que “odeiam trabalho”, como exemplo na história tem-se o personagem Zé 

Carioca, essas pessoas em todas as épocas são tratadas como trapaceiras e aproveitadoras. 

As vozes dos personagens apoiam-se nas vozes já citadas. Pode-se chamar esse conjunto 

de vozes que permeiam o discurso de polifonia discursiva. 

Conclui-se que a criação do personagem Zé Carioca carrega a intenção de criar 

um intercâmbio entre as culturas estadunidense e latino-americana, pois, a criação do 

personagem deu-se em um momento de Guerra Mundial, no qual os Estados Unidos 

estavam à procura de aliados. Zé Carioca foi criado no hotel Copacabana Palace durante 

uma visita de Walt Disney ao Brasil, o personagem caracteriza a imagem que o cartunista 

tem do povo brasileiro.  

Walt Disney, ao personificar o povo brasileiro como um povo esperto que tenta 

vencer na vida com artimanhas, faz um estereótipo da figura do malandro, podemos assim 

relacionar esse estereótipo com a ideia de arquétipo criada por Carl G. Jung, o estudioso 

define arquétipo como “resíduos arcaicos” ou “imagens primordiais” (JUNG, 1964, p.83). 

Para melhor definir o que significa arquétipo, Jung esclarece: “A figura do herói é um 

arquétipo, que existe desde tempos imemoriais.” (JUNG, 1964, p.90). 

Percebemos, então, que um arquétipo pode ser caracterizado como um conjunto 

de ideias que permeiam o inconsciente coletivo das pessoas, o herói, a mocinha, o vilão, 

o malandro. Para ilustrar esse conceito, basta recorrer à imagem de herói formada em 

nossa mente, aquela de que ele sempre tem que ser um rapaz bom, bonito, alto e desejado 

pelas mocinhas.  

O arquétipo de malandro descrito por Walt Disney, na caracterização do 

personagem Zé Carioca, juntamente com a ideia de esperteza remetida no quadrinho pode 

não ser, apenas, negativa. Se entendermos que a esperteza caracteriza uma maneira de 

garantir um modo de sobrevivência, no qual, apenas, os mais ágeis conseguem almejar 

algo na vida. 

Ao analisar a expressão “malandro carioca” recorremos aos fundamentos dos 

processos orais de pensamento, estudados por Walter Ong, que diz: “As nações orais 

preferem, especialmente no discurso formal, não o soldado, mas o soldado valente; não a 

princesa, mas a bela princesa; não o carvalho, mas o carvalho robusto.” (ONG, 1998, 

p.49). Walt Disney preferiu, então, não o carioca, mas o malandro carioca, para fixar 

melhor essa ideia na mente das pessoas. 
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Para concluir... 

A partir das considerações apontadas acima, torna-se notória a identificação da 

noção de discurso através dos atos da fala dos personagens do episódio Papagaio Letrado, 

em que cada personagem constitui um papel social, a partir das situações comunicativas, 

assim como nas relações estabelecidas entre eles, constituindo um intradiscurso.  

O personagem Zé Carioca retrata o brasileiro esperto que se dá bem na vida sem 

muito esforço e, além do mais, podemos identificar a voz do autor presente, não apenas 

no episódio, mas principalmente na própria figura do Zé Carioca, através da qual 

percebemos a ironia de Walt Disney ao criar um personagem intitulado de ”malandro” e 

que representa o povo brasileiro.  

É essa relação entre a voz do autor presente nas vozes dos personagens e 

intermediada pelo discurso social, as vozes das pessoas que remetem a esse tema, bem 

como os elementos citados anteriormente, que fazem dessa história em quadrinhos um 

texto discursivo baseado também em alguns aspectos da Literatura Oral. 
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ANEXOS: 

Quadrinhos do episódio Papagaio Letrado da revista do personagem Zé Carioca, 

que serviram de base para a análise do trabalho. 
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2. A CONSTRUÇÃO DA VISÃO DE MUNDO NO LÉXICO DO 

QUILOMBO JAMARY DOS PRETOS, TURIAÇU-MA 

 

Georgiana Márcia Oliveira Santos 

 

 

Introdução 

Esta pesquisa — de natureza léxico-semântica, empírica, descritiva e qualitativa 

— se insere em uma perspectiva de análise etnolinguística e, no campo da Terminologia, 

em uma perspectiva etnoterminológica que investiga as raízes étnico-culturais que geram 

particularidades nos léxicos dos grupos humanos, que reconhece e valoriza as 

singularidades linguístico-culturais de um grupo humano a partir de suas peculiaridades 

étnicas, culturais, históricas — no caso dos quilombos ou comunidades quilombolas1 

brasileiras/maranhenses, a partir das suas peculiaridades étnico-culturais e históricas 

consolidadas em território brasileiro, independentemente da existência, ou não, de 

resquícios de línguas africanas em seu léxico — e que defende que, mesmo tendo pontos 

comuns com seus pares, cada grupo humano é singular em sua forma de conceber o 

mundo, construir semioticamente seus saberes e representar a realidade fenomênica.  

Consequentemente, este estudo, a partir das orientações teórico-metodológicas da 

Etnolinguística, da Semiótica e, principalmente, da Etnoterminologia, objetiva identificar 

e analisar as especificidades denominativas e, sobretudo, as particularidades semântico-

conceptuais constitutivas do léxico do quilombo Jamary dos Pretos, localizado no 

município de Turiaçu, no estado do Maranhão, que revelam a singularidade da concepção 

                                                           
1 Neste trabalho — recorte de nossa tese defendida no doutorado em 

Linguística/UFC — compreendemos os atuais quilombos ou comunidades quilombolas 

como “grupos etnicorraciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à pressão histórica sofrida.” (BRASIL, 2003, p. 01). 
2 É oportuno pontuarmos que ora nos referiremos à Jamary dos Pretos como 

comunidade quilombola, nomenclatura usada em documentos oficiais, ora como 

quilombo, nomenclatura preferida pelos quilombolas de Jamary: “DOC: Uhn... Está 

certo. Então, eh... a... aqui, Jamary é mais conhecido como quilombo Jamary ou é 

comunidade quilombola de Jamary? Como é que é? Qual o termo que vocês usam mais? 

INF: Eh... quilombo Jamary dos Pretos.” (R. M. S., FII, F). 
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de mundo semioticamente construída por esse grupo e que, consequentemente, trazem à 

tona sua axiologia, pois os conhecimentos e os valores herdados, transformados e 

(re)construídos por essa comunidade, ao longo de gerações, se materializam 

linguisticamente em denominações específicas, mas, sobretudo, em traços semânticos 

étnico-culturalmente singulares. 

Analisamos, ainda, mais especificamente — a partir do uso da ficha 

etnoterminológica — as relações léxico-semânticas e, especialmente, as relações 

semântico-conceptuais estabelecidas nas unidades lexicais de Jamary dos Pretos 

constitutivas deste estudo, isto é, analisamos tanto as relações estabelecidas entre os 

conceitos e as denominações que os manifestam no léxico de Jamary, quanto, sobretudo, 

analisamos as diferentes etapas do processo de conceptualização das unidades lexicais 

que constituem vocábulos-termos no léxico desse grupo, mais especificamente, os semas 

universais, biológicos, formadores do conceptus strictu sensu, os semas culturais-

ideológicos, formadores do metaconceptus, e os semas de natureza modalizante e 

intencional, formadores do metametaconceptus. 

Frente a essas necessidades de investigação, erigimos a hipótese de que as 

especificidades denominativas e conceptuais existentes no léxico do quilombo Jamary 

dos Pretos para demarcar sua concepção de mundo têm, especificamente, raízes na 

história de formação desse quilombo, na luta desse grupo pelo direito legal à posse da 

terra, no uso comum da terra para a satisfação de necessidades básicas de sobrevivência, 

na singularidade dos sistemas de significação que cultivam, como vestuário, ritos, festas, 

dança, gestos, bem como, nos princípios de organização sociocultural dos grupos afro-

brasileiros, tais como, cooperativismo, religiosidade, memória, ancestralidade, 

ludicidade. 

Para tanto, baseamo-nos em um corpus oral constituído por 24 (vinte e quatro) 

entrevistas, 18 (dezoito) realizadas com quilombolas e 06 (seis) com não quilombolas, e 

esmiuçamos, mediante uso de fichas etnoterminológicas, as diferentes etapas do processo 

de conceptualização lato sensu de cada uma das unidades lexicais analisadas. Os 

informantes quilombolas são homens e mulheres nascidos/as no quilombo Jamary dos 

                                                           
3 As unidades lexicais constitutivas desta pesquisa tanto são constituídas por 

unidades, entendidas como 01 (uma) única palavra, quanto por fraseologias (conjunto de 

palavras que denotam um único sentido). 
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Pretos e integrantes de uma das seguintes faixas etárias: Faixa I – 20 a 40 anos, Faixa II 

– 41 a 60 anos e Faixa III – mais de 60 anos. Os informantes não quilombolas são homens 

e mulheres nascidos no estado do Maranhão, residentes, atualmente, na capital São Luís, 

alguns com vivência e experiências em comunidades rurais não quilombolas e com nível 

de escolaridade, geralmente, superior. 

 

 O quilombo Jamary dos Pretos 

A escolha da comunidade quilombola de Jamary dos Pretos como objeto desta 

pesquisa, entre tantas outras comunidades quilombolas rurais existentes no Maranhão, 

deu-se em função de essa comunidade estar localizada em Turiaçu, município localizado 

na microrregião de Gurupi, a oeste do Maranhão, e historicamente conhecido pela 

presença de quilombos de grande representatividade na luta da resistência dos negros 

escravizados no Maranhão; ser composta em sua grande maioria por descendentes diretos 

de escravizados africanos; localizar-se em área rural do município, mantendo um certo 

afastamento da sede do município; ter sua identidade quilombola consolidada pelo 

autorreconhecimento de seus moradores e pela titulação emitida pelo Governo do Estado 

do Maranhão, por meio do Instituto de Terras do Maranhão – ITERMA, em 2003 e, ainda, 

em razão da ausência, a despeito de estudos já realizados sobre essa localidade, de um 

inventário linguístico dessa comunidade. 

É oportuno detalharmos que, historicamente, o município de Turiaçu foi a área 

que mais concentrou escravizados negros no Maranhão nos séculos XVII e XVIII, sendo 

“caracterizado como área de exclusividade negra no Maranhão, onde existiu um 

extraordinário número de quilombos ou mocambos.” (O’DWYER, 2002, p. 28-29), 

datando de 1702 os primeiros indícios da existência de quilombos nessa região. 

 

No município de Turiaçu, Estado do Maranhão, instalou-se uma 

das mais antigas e importantes concentrações de negros fugidos 

do cativeiro (quilombos). As terras deste município, portanto, 

antes mesmo da chegada dos fundadores da vila, da qual se 

originou a atual cidade de Turiaçu, foram ocupadas por escravos 

fugidos do cativeiro, os quais formaram os inúmeros povoados 

que existem.  (PROJETO VIDA DE NEGRO, 1998, p. 88).  
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Pelo exposto, muitos consideram plausíveis as hipóteses existentes de que muitas 

das comunidades quilombolas maranhenses atuais sejam oriundas dos diversos 

quilombos que se formaram em Turiaçu. 

Nesse contexto, o quilombo Jamary dos Pretos — localizado na Baixada Ocidental 

Maranhense, microrregião de Gurupi, na zona rural do município de Turiaçu — está entre 

as comunidades quilombolas maranhenses atuais que se originaram de quilombos 

formados no período escravagista em Turiaçu.  

Distante cerca de 465 quilômetros de São Luís, capital do estado do Maranhão, o 

quilombo Jamary dos Pretos se situa numa área rural afastada, aproximadamente, 43 

(quarenta e três) quilômetros da sede de Turiaçu. É encoberto por densa vegetação que 

circunda os seus limites, ao sul, com as propriedades de Adalto Rabelo e Ribamar 

Cavalcante, ao norte, com terras devolutas do Estado e com o rio Caxias, a leste, com 

terras devolutas do Estado, com as terras de São Tiago e com a propriedade de Manoel 

Rabelo e a oeste, com terras devolutas do Estado e as propriedades de Nazareno, José 

Alves e Valdemar Rabelo. (PROJETO VIDA DE NEGRO, 1998, p. 97). 

Além da mata circundante, a estrutura física de Jamary conta com uma sede ou 

núcleo central. “Essa parte central do povoado é formada por um círculo de moradias que 

delimita o espaço comunitário onde se encontram edificados a capela, a escola e o 

barracão em que promovem suas reuniões e festas, além do campo de futebol.” 

(O’DWYER; CARVALHO, 2002, p. 179). 

Tal sede é segmentada em partes menores, espécie de bairros, por nomes Santo 

Antônio, Campina, Arrudá, Grota e Outeiro das Queimadas. Além disso, pertencem a 

Jamary dos Pretos casas situadas nas localidades de Boa Vista e Cajual. Completando a 

estrutura física de Jamary, além da sede, há uma extensa área destinada às atividades 

agropecuárias, denominada, também, de campos naturais ou centros de roçado. 

A lavoura continua sendo a principal fonte de renda e de alimentação das 276 

(duzentas e setenta e seis) famílias que vivem atualmente em Jamary. Hoje em dia, 

cultiva-se, sobretudo, mandioca, milho, arroz, abóbora, feijão e algumas frutas. Essas 

famílias desenvolvem, também, atividades de pesca, caça, criação de animais domésticos 

e gado. 
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No dia 31 de dezembro, ocorre o principal festejo da comunidade de Jamary dos 

Pretos, em homenagem à Nossa Senhora das Graças, padroeira desse quilombo. Também 

ocorre, nesse quilombo, o festejo de Santa Maria, no mês de maio, mas, com uma 

dimensão menor do que o de Nossa Senhora das Graças. 

É oportuno explicitarmos que, embora a Constituição Federal de 1988 já 

assegurasse o direito à posse da terra às comunidades quilombolas, somente em 30 de 

abril de 1997, o povoado de Jamary foi identificado como quilombola, através da Portaria 

nº 14, da Fundação Cultural Palmares, e somente em 2003, foi emitido, pelo Governo do 

Estado do Maranhão, por meio do ITERMA, o título de comunidade quilombola à 

Jamary, conforme Portaria MC nº. 01, de 15 de janeiro de 2003, publicada no DOU de 

27/01/2003. 

Segundo documentos, levantados mediante pesquisas realizadas pelo Projeto Vida 

de Negro e pelo Centro de Cultura Negra do Maranhão — o mais antigo, data de 1841 — 

Jamary dos Pretos completa, em 2014, 173 anos de fundação. Após a oficialização da 

titulação das terras, essa comunidade decidiu comemorar seu aniversário de fundação na 

semana da Consciência Negra, próximo ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência 

Negra. 

A escolha do quilombo Jamary dos Pretos, entre tantas outras comunidades 

quilombolas rurais existentes no Maranhão, deu-se em função de essa comunidade estar 

localizada em Turiaçu, município historicamente conhecido pela presença de quilombos 

de grande representatividade na luta da resistência dos negros escravizados no Maranhão; 

ser composta em sua grande maioria por descendentes diretos de escravizados africanos; 

localizar-se em área rural do município, mantendo um certo afastamento da sede do 

município; ter sua identidade quilombola consolidada pelo autorreconhecimento e pela 

titulação emitida pelo Governo do Estado do Maranhão, por meio do Instituto de Terras 

do Maranhão – ITERMA, em 2003 e, ainda, em razão da ausência, com base em estudos 

já realizados sobre essa localidade, de um inventário linguístico dessa comunidade. 

 

 Pressupostos teórico-metodológicos 

A Etnolinguística, segundo Bernard Pottier, consiste no “estudo das relações entre 

uma língua e a visão de mundo daqueles que a falam” (POTTIER, 1973, p. 124-125), ou 
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ainda, é “o estudo da mensagem linguística relacionada com todas as circunstâncias da 

comunicação.” (POTTIER, 1970, p. 03). 

Em razão dessa complexidade e abragência de domínio do objeto da 

Etnolinguística, Pottier (1970, p. 03) afirma que alguns problemas emergem das 

principais linhas de investigação etnolinguística, a saber, a relação entre língua e visão de 

mundo, a relação entre língua e comunicação e as reflexões sobre a linguagem e as 

línguas. 

O recorte etnolinguístico língua e visão de mundo, especificamente, alicerçado no 

entendimento de que compreender a visão de mundo de um grupo exige conhecimento 

do seu universo linguístico, bem como analisar suas especificidades linguísticas, 

preconiza o conhecimento da cultura desse grupo. 

Precisamos, então, atentar para o fato de que as conceituações insurgem dos 

contextos específicos de uso, a precisão conceitual de uma unidade lexical só pode ser 

estabelecida dentro desse contexto, pois são os aspectos étnico-culturais de uma 

comunidade que delineiam o contorno semântico do seu léxico.  

Quanto ao viés etnoterminológico desta pesquisa, é oportuno enfatizarmos que a 

Etnoterminologia estuda a variação cultural do signo linguístico engendrada por uma 

comunidade em razão de seus saberes, valores, modos próprios de viver e de conceber o 

mundo. Em conformidade com o exposto, Latorre (2011, p. 72) declara que  

 

A Etnoterminologia está intimamente associada ao sentido de 

etnia e etnicidade/etnismo na formação social e cultural de um 

grupo, e às interferências históricas e geográficas que subordinam 

o processo de conceptualização dos seus sujeitos. Suas formas 

para denominar portam valor documental, fruto do contato com a 

realidade e visão de mundo, da axiologia que permeia suas 

relações. Enquanto veículo da herança da cultura popular, 

amealhada ao longo do tempo, refletem valores, usos, costumes, 

crenças, hábitos de caráter fundamental, porém abstratos, e 

modulam a maneira de pensar, sentir e viver de um grupo.  

 

É pertinente explicitarmos, ainda, que a Etnoterminologia é uma disciplina que 

estuda, particularmente, os discursos etnoliterários, isto é, os discursos “dos sistemas de 

valores que, por sua vez, determinam pensamentos e comportamentos, de formas de ver 
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o mundo, de maneiras de agir, recomendável ou condenável, no fazer social, [e] definem, 

assim, uma axiologia.” (PAIS, 2002, p. 104). 

Para Greimas (2008, p. 449), “os discursos etnoliterários são discursos construídos 

nas línguas naturais e no mundo natural, lugares de manifestação de numerosas 

semióticas”, por isso, são o aporte para a investigação e compreensão do universo 

semioticamente construído por uma comunidade já que são o produto da visão de mundo 

dessa comunidade. 

Partindo das afirmações de Pais (2002) e de Greimas (2008), Barbosa (2009, p. 

03) reitera que os discursos etnoliterários 

                        

[...] são discursos com forte marca de axiologia e de 

conhecimentos da realidade fenomênica muito particulares e 

característicos de grupos étnicos, tanto no que concerne ao 

conceito, quanto no que tange à representação terminológica.  

 

Mais pontualmente, os discursos etnoliterários são os discursos da literatura oral, 

literatura popular, literatura de cordel, das fábulas, lendas, dos mitos, do folclore e dos 

discursos das linguagens especiais com baixo grau de tecnicidade e de cientificidade, ou 

seja, das linguagens com baixíssimo grau de densidade terminológica. (BARBOSA, 

2007, p. 440). 

No caso específico desse tipo de discurso, o vocábulo-termo — unidade mínima 

de significação desse tipo de discurso, por conseguinte, unidade mínima de análise da 

Etnoterminologia — agrega uma multifuncionalidade de papeis configurada pela 

convergência de funções de vocábulo e de termo que acumulam. Desse modo, de acordo 

com Barbosa (2007, p. 440), “as unidades lexicais do universo do discurso etnoliterário 

têm um estatuto próprio e exclusivo”, pois “essas unidades lexicais combinam qualidades 

das línguas especializadas e da linguagem literária, de modo a preservar valores 

semânticos, sociais e constituir, por outro lado, documentos do processo histórico da 

cultura”.  

Cada vocábulo-termo é, assim, um repositório dos saberes étnico-socioculturais 

herdados, construídos e compartilhados, logo, guarda em si a singularidade da 

conceptualização da realidade fenomênica de um dado grupo étnico-cultural, 
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testemunhando a axiologia subjacente ao discurso etnoliterário construído por esse grupo. 

A formação da conceptualização lato sensu dos vocábulos-termos apresentam a 

seguinte estrutura: 

 

Figura 1: Estrutura do conceito lato sensu 

 

 

                                 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

(1) Noemas universais, biológicos 

(2) Noemas ideológicos, culturais 

(3) Noemas ideológicos, intencionais 

Fonte: Barbosa (2007) 

 

Esses três subconjuntos contêm noemas característicos, assim, 1) o conceptus 

stricto sensu é constituído por noemas universais, biológicos, que garantem a múltipla 

nomeação e servem à conceptualização da semiótica natural; 2) o metaconceptus é 

composto pelos noemas ideológico-culturais que operam os movimentos de 

redução/ampliação de traços semânticos de acordo com as singulares experiências de um 

grupo étnico-cultural, logo, esses noemas, a partir de um recorte cultural específico, 

(re)constroem, de forma particular, o mundo semioticamente construído por um grupo 

humano, nas palavras de Barbosa (2001, p. 53), o discurso  etnoliterário  “enfatiza  o  

metaconceptus,  que  é  o  subconjunto  dos  traços semântico-conceptuais culturais, 

produzindo simultaneamente uma modificação do recorte cultural, própria de uma 

reconstrução particular do mundo semioticamente construído.”; 3) o metametaconceptus 

metaco

nceptus 

co

nceptus 

metametaconceptus 
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é formado por noemas ideológicos-intencionais-culturais que configuram os embates. 

“Neste último, o noema [intenção] é o mais importante, por oposição ao [ideológico] do 

subconjunto anterior, não tão marcado como o [intencional].” (BARBOSA, 2004, p. 61). 

 

 O léxico de Jamary dos Pretos:  representação de sua realidade étnico-cultural 

Procedemos à análise das relações léxico-semânticas e das relações semântico-

conceptuais estabelecidas no léxico do quilombo Jamary dos Pretos, em Turiaçu/MA, a 

fim de, a partir da compreensão da complexa relação desse quilombo com as palavras, 

compreendermos a singularidade étnica e cultural desse grupo envoltas na sua particular 

visão de mundo. 

Em se tratando das relações semântico-conceptuais, no campo semântico 

territorialidade, o vocábulo-termo terra comprova o processo de seleção, redução e/ou 

o acréscimo de semas específicos por parte dos quilombolas de Jamary para representar 

sua visão de mundo.  

Quanto à conceptualização desse vocábulo-termo é indispensável ressaltarmos a 

vitalidade da questão fundiária para as comunidades quilombolas de forma geral. Durante 

o período escravagista, muitas dessas atuais comunidades quilombolas, como Jamary dos 

Pretos, formaram-se em decorrência da fuga de negros escravizados que ocuparam terras 

devolutas. Pós-Lei Áurea, outras comunidades foram se formando e estabelecendo em 

terras herdadas, doadas, abandonadas, compradas, ou mesmo, devolutas. 

Consequentemente, a relação entre terra e comunidade quilombola é muito forte. 

No caso específico do quilombo Jamary dos Pretos, suas terras motivaram muitas 

lutas e conflitos, tanto em função de pessoas de fora do quilombo — após terem seus 

pedidos de asilo aceitos pelos jamarizeiros e de lá se estabelecerem — porem à venda, 

passado um tempo, as casas e roças que lá haviam conseguido construir, alterando, assim, 

a relação dos jamarizeiros com a terra e entre si, como, principalmente, em razão das 

famílias Rabelo e Fonseca, ajudadas pelos Alves e Cavalcante, tentarem se apossar, 

judicialmente, das terras de Jamary dos Pretos, uma vez que, somente em 2003, foi 

emitido, pelo Governo do Estado do Maranhão, por meio do ITERMA, o título de 

comunidade quilombola à Jamary dos Pretos assegurando-lhe o direito às suas terras. 
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Esses dados são indispensáveis para compreendermos a formação do conceito do 

vocábulo-termo terra em Jamary dos Pretos. 

 

Figura 2: Formação do conceito do vocábulo-termo Terra 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A análise da formação do conceito do vocábulo-termo terra permite-nos 

identificar, em seu núcleo sêmico conceptual stricto sensu, os semas [+solo], [+estrutura], 

[+ local de habitação]. Também, nos possibilita identificar a adição de semas culturais-

ideológicos, formadores do metaconceptus, os quais sinalizam, sobretudo, a relação de 

dependência, de sobrevivência que os quilombolas têm com a terra e a luta que travaram 

pelo direito à posse dessa terra, como os semas [+alimento], [+vida], [+uso comum], 

[+trabalho], [+identidade coletiva], [+cultura], [+conflito], [+segurança], [–propriedade].  

Para os quilombolas de Jamary, então, “terra significa que de lá que nós tiramos 

o alimento, da terra... nós precisamo da terra [...] Que sem a terra nós num veve. [...] 

Aqui, [...] era tudo comum aí. [...] O dono, ninguém sabe quem é o dono da terra, que o 

dono da terra é Deus e ele nunca dá terra pra ninguém, ele deixou a terra pro povo 

trabaiá...” (M.S., FIII, M); “significa, assim, como um filho quando num tem mãe. [...] 

Por causo que quem tem a terra ele tá... ele pode até num ter a mãe dele, mas ele tem a 

terra pra ele trabalhá.” (J. R., FII, F); “Terra é um lugar onde tu pode te firmar teus pés, 

Solo. Extensão de terreno. Espaço no qual se
habita.

De onde se tira o alimento. De uso comum. Se
tiver [a terra], tem como tu te identificar com
tua... teu... povo. É trabalhar em cima dela,
plantar, colher, fazer os serviço necessário pa
sobreviver. Presente de Deus. Cultura. Ato de
conflito. Vida. Mãe.

Propriedade. Lugar onde se vive.
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te segurar e viver com tua família. É um lugar que se tu tiveres vai viver confortável, vai 

ter uma vida, ter onde plantar, onde colher, ter... tem como tu te identificar com tua... 

teu... povo. [...] Assim, terra eu, também, uso como cultura, assim, (inint) a cultura que 

faz a gente também a, querer cuidar, querer preservar nossa terra, [...] lutar por ela.” 

(D.M.S., FI, F); “A terra, pra nós representa... acho que vida, porque ... sem... sem a terra 

ninguém vive, né? Que nós vivemo é em cima dela... e, ao mehmo tempo a terra é um... 

um... um ato de conflito. [...] A terra, no caso, pra eles era... pra gente, é trabalhar em 

cima dela, plantar, colher, fazer os serviço necessário pa sobreviver, sem tá com conflito 

com... com o... no caso com os irmão, né?” (F. R., FI, F). 

E no cenário do embate entre os discursos contra e a favor da conceptualização 

erigida pelos quilombolas de Jamary, ocasionado por questões políticas, históricas, 

surgem os semas intencionais, modalizadores, manipulatórios, que configuram a oposição 

[+propriedade]/[+uso comum], [+conflito]/[+conciliação], formando o 

metametaconceptus. 

Na conceptualização da unidade lexical terra entrevemos a concepção de mundo 

desses quilombolas quando da percepção das formas de organização social que esse 

elemento suscita, da ancestralidade e da cidadania que evoca, da memória que aciona no 

cotidiano dos moradores desse quilombo, da importância de sua posse renovada de 

geração a geração. 

A análise das relações léxico-semânticas estabelecidas, também, entre negro e 

quilombola instiga-nos a compreender a complexa e particular concepção de mundo 

desses quilombolas quando da conceptualização desses vocábulos-termos, pois, além de 

nos remeter à ancestralidade desse grupo, apresenta-nos um legado da herança cultural 

desse grupo que se revela na visão estereotipada que constitui o cerne da conceptualização 

de negro e no apagamento dessa visão quando da conceptualização da unidade lexical 

quilombola, a qual ressalta os enobrecedores aspectos de resistência e de luta, negação à 

submissão de quaisquer naturezas, consciência de direitos, entre outros. 
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Figura 3: Relação de oposição de inclusão – Negro/quilombola 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Consideramos, assim, que o vocábulo-termo negro, também denominado preto, 

contém o vocábulo-termo quilombola, ou seja, é hiperônimo de quilombola, uma vez 

que reúne traços semânticos mais gerais que este. Segundo os quilombolas de Jamary, o 

negro “vem duma raça. [...] Antes de... do branco já existia também, o negro. [...] É mais 

forte e firme [que as outras raças]” (J. R., FII, F); “Os preto mehmo, eles num tem terra, 

mehmo, mas, então, quer dizer que os preto ficaro com as posse daqui...” (M.S., FIII, M); 

“Somos [os negros] um povo que viemos de... da África pra cá, fomos trazidos, eh... 

trazidos escravizados.”  (D. M. S., FI, F); “A vida do negro, pra mim, pra meu 

pensamento, a vida... a vida do negro é porque, a vida dele é trabalhar, eh... de roça, 

porque ele não tem, mehmo, muita sabedoria, né, hoje, já tá... os negro... já tem muitos 

negro sabido, mas, quando eu me entendi, os negro era mehmo negro, analfabeto, e a 

vida era só trabalhar de roça, não tinha otra profissão. [...] Agora, já tem uns [negros] que 

já querem ser grande, né, já... porque já sabe mais um pouquinho, já não é mais como era, 

e já querem se... se... se... como é que diz, se ter, assim, que seja grande, né, como os 

branco, porque os branco são sabido, eles sabe de tudo.” (M. T. M, FIII, F). 

Quilombola, por sua vez, “é ter, é ter força de lutar, é ter garra, força de vontade, 

lutar pelo ideal, não só seu, mas da sua comunidade, não só pra você, mas pro seu povo, 

pela sua comunidade, é... é isso.” (D.M.S., FI, F); “ser um quilombola é ser... como é... 

é valorizar a sua... sua raça, sua cor, a sua inteligência.” (R. M. S., FII, F). 

NEGRO

QUILOMBOLA
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A relação de hiperonímia/hiponímia existente entre negro/preto e quilombola é 

deflagrada, então, pela constação de que o hipônimo quilombola congrega muitos semas 

atribuídos, em Jamary, a negro/preto, uma vez que, desde sua origem escravagista, 

quilombola, no Brasil, tem a ver, sobretudo, com negro: “Eu sou quilombola [...], 

quilombola é aonde tem negro, é ser negro.” (J. R., FII, F). Ao mesmo tempo, o conceito 

de quilombola construído, em Jamary, apresenta traços semânticos específicos: alguém 

que luta, coletivamente, pelos ideais de sua comunidade; que valoriza sua raça, sua 

inteligência. 

Podemos perceber que o processo de conceptualização do vocábulo-termo 

quilombola, realizado por esse grupo, reflete as bases das atuais políticas públicas 

brasileiras para os quilombolas, as quais estabelecem, como condição primeira para o 

recebimento de benefícios, que esses grupos, assim, se reconheçam: “através dessa 

denominação quilombo a gente pode ir e reivindicar os nossos direito mais na frente.” (R. 

M. S., FII, F). 

Sintetizando os traços semânticos atribuídos, acrescidos e/ou suprimidos pelos 

quilombolas de Jamary dos Pretos, temos negro = [+raça], [+escravizado], [+africano], 

[+forte], [+analfabeto], [+trabalho na lavoura] e quilombola = [+raça], 

[+autoreconhecimento], [-escravizado], [-analfabeto], [+luta coletivamente pelos ideais 

do grupo], [+ organização social]. 

A análise léxico-semântica do léxico de Jamary dos Pretos permitiu-nos, ainda, 

identificar casos de relação de oposição transitiva ou relação de sobrejeção (BARBOSA, 

2003, p. 81), em que a dois ou mais conceitos — com pelo menos um traço semântico 

comum, isto é, que possuem intersecção semântica — corresponde, apenas, uma 

denominação, ou seja, identificamos casos de polissemia dentro do universo linguístico-

cultural de Jamary, como o que ocorre com mandioca, por exemplo.  

Para os quilombolas de Jamary dos Pretos, mandioca é o produto maior desde os 

primórdios até hoje, alimento principal, o primeiro pão desde o nascimento até a morte, 

o pão da vida, o comestível, o pão de cada dia do quilombo, rei do trabalho, ramo de vida, 

fonte de vida, vida, matéria principal da sobrevivência de Jamary dos Pretos, tão 

importante quanto a água, produto do qual depende o futuro da roça, do trabalho, das 

pessoas, é superior. Apodrece no chão, não se soca e nem requisita os procedimentos que 

o arroz exige, tem muita importância, pois sem a mandioca não tem roça, pode se ficar 
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sem tudo, mas, sem ela se passa mal. Não estraga, serve para fazer a farinha branca ou 

seca, farinha de puba ou amarela, tapioca, bolo, usa-se como ração para aos animais, é, 

sobretudo, com ela que se faz a roça de ligeiro, é utilizada para consumo próprio e outras 

pessoas, é compartilhada até o fim da vida, em Jamary dos Pretos, é o que faz esse 

quilombo sobreviver, é vendida para que se possa comprar outras coisas de que os 

quilombolas necessitam, é do que as pessoas vivem em Jamary dos Pretos, por isso, nesse 

quilombo, nunca se fica sem ela. 

Com base, sobretudo, nessa conceptualização étnico-cultural particular de 

mandioca realizada pelos quilombolas de Jamary, constitutiva do metaconceptus, bem 

como, nos semas universais constitutivos do conceptus e dos semas intencionais, 

manipulatórios, constitutivos do metametaconceptus, conseguimos delinear a relação de 

oposição transitiva que ocorre entre a denominação mandioca e os vários conceitos que 

ela comporta nesse quilombo. 

 

Figura 4:  Relação de oposição transitiva – Mandioca 

 

 "raiz de que se faz a farinha" 

  “é vida”                                                    

           “é o pão da vida” 

 

            “é o futuro da roça.”                             

         MANDIOCA

  

           “é o rei do trabalho” 

          “é a matéria principal da 

             vivência do nosso povoado” 

               “é o pão dos pobres” 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

                                                           

 Plantio, em geral, de mandioca, feito para uma colheita em um tempo mais curto 

do que o da roça de tempo, ou seja, da roça que requer um tempo maior para que a colheita 

seja realizada. 
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Assim, o conceptus de mandioca — raiz usada para a produção de farinha — 

constitui o marco da intersecção semântica, pois a partir dele são erigidos, pelos 

quilombolas de Jamary dos Pretos, traços semânticos étnico-culturais específicos, que 

compõem o metaconceptus, como “pão da vida” (M.S., FIII, M), “rei do trabalho” (D.R., 

FIII, M), “futuro da roça” (D.R., FIII, M), “vida” (D.R. FI, M), “matéria principal da 

sobrevivência do nosso povoado” (R. M. S., FII, F). Nesse caso, percebemos que há, ainda 

que tênue, uma intersecção semântica entre o conceptus, o metaconceptus, e o 

metametaconceptus — pão dos pobres — já que o conceptus fica, praticamente, 

subtendido, quando da análise do metaconceptus e o metametaconceptus existe 

virtualmente. 

O contraponto entre os semas do metaconceptus e do metametaconceptus do 

vocábulo-termo mandioca é essencial para ressaltarmos a primazia desse elemento para 

a vitalidade do quilombo Jamary ante a elementária conotação que possui para os não 

quilombola. 

 

Conclusão 

Concebendo a língua, neste trabalho de natureza empírica, descritiva e qualitativa, 

como uma atividade sociocultural marcadamente heterogênea — dada a diversidade de 

contextos culturais, étnicos, sociais, históricos, geográficos, vivenciados pelos seus 

usuários — consideramos a etnicidade específica dos quilombolas de Jamary dos Pretos 

fator preponderante para balizar a coleta e a análise dos dados desta pesquisa, pois, uma 

vez que o cerne deste trabalho é constituído pelas particularidades denominativas e, 

especialmente, as conceptuais que emergem das experiências de mundo desses 

quilombolas, é a etnicidade desse grupo que imprime nessas particularidades linguísticas 

as percepções singulares do mundo e, mais especificamente, do universo quilombola. 

A relevância desta pesquisa é ratificada pela documentação etnoterminológica, 

sem antecedentes, das particularidades do léxico do quilombo Jamary dos Pretos que 

oferecemos, particularmente, a esse grupo para que constitua fonte essencial de pesquisa 

sobre sua história, suas singulares étnico-culturais e sua visão de mundo impressas em 

seu léxico, neste momento, bem como, pelo fato deste estudo possibilitar a ampliação das 
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relações interculturais entre Jamary dos Pretos e outros grupos étnicos 

brasileiros/maranhenses com características similares ou diferentes às desse quilombo.  

Este estudo, também, poderá fomentar mudanças nas já existentes políticas 

públicas de ensino de língua portuguesa voltadas para comunidades quilombolas 

brasileiras/maranhenses ao fornecer informações sobre particularidades da realidade 

histórica, étnica, linguística e cultural desses grupos e ao trazer à tona as imbricações 

existentes entre o léxico e axiologia dessas comunidades, colaborando para a atestação 

da heterogeneidade de raiz étnico-cultural no léxico do Português Brasileiro e 

viabilizando a ampliação da compreensão, isenta de preconceitos, da formação sócio-

histórica e pluriétnica da realidade linguística brasileira/maranhense, o que exige respeito 

às particularidades linguístico-culturais desses grupos pelo Estado.  
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3. LETRAMENTOS DIGITAIS NOS MATERIAIS DIDÁTICOS DE 

LÍNGUA INGLESA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

Adriano de Alcântara Oliveira Sousa 

 

Considerações Iniciais 

Com o advento das tecnologias digitais, o ambiente de sala de aula tende a sofrer 

adaptações, mas não somente este; os profissionais de ensino também se inclinam a 

inteiração dessas novas ferramentas de ensino/aprendizado, trabalhando com recursos 

diversificados e com uma gama de multimodalidades de letramentos. Os materiais 

didáticos são importantes ao professor que ensina língua inglesa, sendo este associado 

como facilitador; dentre eles o livro didático, os encartes, jogos pedagógicos, o material 

de mídia do próprio livro didático, ou há ainda a possibilidade do professor transformar 

mídias digitais como: notícias, músicas, links e vídeos em materiais para utilização em 

sala de aula (TOMLINSON, 2011, p.2). O objetivo deste trabalho é, a partir uma 

perspectiva sociocultural interacionista e um sentido pragmático, proporcionar uma 

reflexão ao professor de inglês sobre o desenvolvimento de letramentos digitais para a 

produção colaborativa de materiais de ensino adaptados ao contexto e a realidade em que 

este está inserido. 

Tratar de materiais didáticos como um todo, sem excluir os recursos de 

multimídia, reconhecendo a importância destes para a aprendizagem dos alunos não é 

uma tarefa fácil, entretanto apenas conhecer a sua importância não é suficiente. Vale 

apontar sobre esta importância que “... o livro ainda é um forte direcionador das aulas de 

línguas, muitas vezes determinador de decisões de professores e alunos.” (SILVA, 2009 

p. 216-217).  

Warschauer (2010 p.1, tradução nossa), afirma que “[...] as tecnologias 

emergentes podem ajudar diversos aprendizes adultos a desenvolver ambas, a língua e as 

habilidades de letramento e a proficiência com novas mídias necessária para a completa 
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participação em uma sociedade de rápida evolução de informações.”  *. Entretanto, saber 

trabalhar com estes materiais e identificar o momento adequado em sala de aula para 

utilizá-los revela ao professor um reconhecimento do seu papel de produtor de material 

e, portanto, responsáveis pelos materiais utilizados pelos alunos (TOMLINSON, 2011, p. 

2.). 

Algumas atividades, de compreensão e produção escrita, são feitas em sala de aula 

de maneira repetitiva e algumas vezes até mesmo exaustiva, quando poderiam ser usados 

recursos digitais simples como um aparelho de data show, ou um vídeo na internet, que 

centraria a atenção dos aprendizes, e modificar totalmente a experiência na língua alvo. 

Infelizmente, ainda é um problema para algumas escolas, principalmente públicas, 

encontrar e administrar recursos financeiros para que estes materiais de multimídia sejam 

comprados e tenham uma utilização adequada pelo corpo docente da instituição. Além 

disso, nesse contexto observa-se uma resistência por parte dos docentes para o uso desses 

recursos. 

Trabalharemos neste artigo com as discussões a cerca de letramentos digitais e 

sua importância na produção de material didático colaborativo, principalmente para o 

contexto da escola pública e para a necessidade de mudanças provenientes desta na 

sociedade brasileira. Também será feita uma reflexão de ideias advindas das teorias da 

aprendizagem de Vygotsky. E, por último a possibilidade de uso de multiletramentos 

digitais como recurso no processo de ensino/aprendizagem tornando-os materiais 

didáticos relatados em experiências docentes do autor, seguido das considerações finais. 

 

Letramentos Digitais 

Originado a partir do termo literacy, que em inglês, segundo o dicionário Oxford 

(2007) traz um significado amplo “alfabetização”; (ou ainda) “a capacidade de ler e 

escrever”. O termo letramento – na área da linguagem – vem sendo mencionado e 

modificado (PEIXOTO et al, 2006; SOARES, 2002; LANKSHEAR E SNYDER, 2000;  

LANKSHEAR E KNOBEL, 2003; e WARSCHAUER, 2011), trazendo novas ideias em 

determinados contextos. As explanações sobre letramento ultrapassam as concepções de 

                                                           
* “We believe that these emerging technologies can help diverse adult learners to develop both the 

language and literacy skills and the proficiency with new media required to fully participate in a rapidly 

evolving information society.” 
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simplesmente codificar e decodificar uma língua, este é referido como uma pratica social 

não fixa, mas que está sempre sofrendo mudanças (SNYDER, 2007) 

No ponto de vista de alguns linguistas aplicados (SOARES, 2000; MOITA 

LOPES, 1999), o termo letramento deve ser utilizado na forma plural – letramentos –, 

visto que este é um termo mais abrangente e que dá espaço a diferentes áreas, como 

letramento alfabético (aquele mais tradicional, a princípio impresso), e letramento digital. 

É importante frisar que “[...] o letramento digital não exclui o alfabético, nem 

tampouco surgiu para substituir este, como alguns chegam a pensar. Na realidade, ambos 

se completam” (SILVA, LIMA E ARAUJO, 2008). Ou seja, o letramento digital deve ser 

visto como um meio do professor aliar ao processo de ensino/aprendizagem de língua 

inglesa a motivação que muitas vezes falta no ambiente escolar fazendo uso de recursos 

digitais como fonte (não necessariamente primária) de conhecimento vislumbrando uma 

modalidade diferente de abordagem de conteúdo. 

A habilidade de compreensão escrita é de importância indiscutível, porém sua 

complexidade e abrangência em diversas áreas a que esta pode ser relacionada ainda 

merecem ser mais explorada, apesar das valiosas contribuições. Os resultados de um 

estudo na área revelaram que o segundo tema mais decorrente em dissertações e teses no 

ambiente acadêmico é a leitura, porém neste mesmo estudo, a avaliação de material 

didático encontra-se em 8º lugar e o ensino de língua estrangeira por computador só 

aparece na 16º colocação, o que mostra ainda a relevância dada na área de pesquisa à 

leitura e à escrita e evidencia a pouca importância dada aos materiais didáticos e também 

as diferentes formas de ensino por meio de computadores, o que é denominado de 

letramento digital. (MOITA LOPES, 1999 p. 424), 

 A complexidade do termo leitura é bem refletida por Ferreiro (2002, p.13): “ler e 

escrever são construções sociais. Cada época e cada circunstância histórica dão novos 

sentidos a esses verbos”. Ou seja, é possível se fazer um estudo da evolução da leitura a 

partir da noção histórica e do contexto social/cultural que envolve o processo, desta 

forma, olhando para o mundo contemporâneo em que vivemos, onde gêneros de leitura 

como bilhetes e cartas foram substituídos por e-mails, chats e redes sociais que utilizam 

mensagens instantâneas, surge uma nova classificação de leitor, o chamado hiperleitor. 

Marcuschi (2001) discorre sobre a noção de hipertexto como “... uma rede de 

múltiplos segmentos textuais conectados, mas não necessariamente por ligações lineares” 



 

40 

 

(Ibid., p. 83); e compara dizendo que “No livro impresso, a sequência do texto está pré-

determinada pela linearização e paginação” (p. 83). Todavia, a leitura de hipertextos não 

é totalmente divergente da leitura em textos impressos, ela deve ser encarada como mais 

uma modalidade diferente de leitura, entretanto o hiperleitor se diferencia do leitor de 

textos impressos por ter um papel mais ativo por conta da multiplicidade de caminhos a 

seguir, podendo o hiperleitor incorporar seus caminhos e suas decisões como novos 

caminhos e inserir informações novas. (MARCUSCHI, 2001, P. 96). 

Por sua vez, Pinheiro (2005, p. 145) analisa as similaridades das estratégias de 

leitura usadas tanto por leitores quanto por hiperleitores: “[...] os hiperleitores experientes 

em leitura na Internet, adquirem, interagindo com o hipertexto, a habilidade de selecionar 

somente aquilo que é importante para o seu objetivo de leitura.”. O argumento de Pinheiro 

(2005) demonstra a seleção textual feita por (hiper)leitores ao utilizar estratégias de 

leitura, como top down e prereading, para alcançar o seu objetivo na Internet. Vale à pena 

ressaltar que a abundância de material disponível na Internet é um causador da 

necessidade da utilização de hipertextos e ao mesmo tempo traz problemas como a 

dificuldade em pesquisa de materiais (apesar de existir sites de busca), sua baixa 

confiabilidade e também o distanciamento do (hiper)leitor e seu tópico pelo fato de este 

ser estimulado por diferentes fontes atrativas em outros contextos na própria Internet. 

A quantidade de material e recursos para leitura e escrita colaborativa em segunda 

língua encontrados na rede mundial de computadores é uma das características marcantes 

do letramento digital. Esta é de fundamental importância na interação entre pessoas e 

culturas distintas, por exemplo, em redes sociais, wikis, entre outras ferramentas de leitura 

e escrita colaborativa (que não existiam há algumas poucas décadas atrás) há uma imensa 

quantidade de pessoas que se comunicam com outras que acabaram de conhecer e que 

moram do outro lado do mundo, logo é papel também da internet ter este papel de 

facilitadora comunicativa. (WARSCHAUER, 2010). 

Esta troca de experiências e culturas citadas acima propicia o desenvolvimento 

em línguas estrangeiras e poderia fazer os profissionais da área de ensino de língua inglesa 

repensar nas suas estratégias de ensino incluindo estes materiais em suas aulas, motivando 

assim os seus aprendizes para que estes tenham realmente autonomia e possam aprender 

e praticar o idioma com maior naturalidade. A autonomia de pensamento, segundo 

Vygotsky (1998), deve ser gerada a partir da assimilação de conhecimento, processo que 



 

41 

 

é facilitado pela mediação, entretanto esta mediação deve ter um discurso reflexivo e 

colaborativo, no caso acima, os computadores como mediadores físicos e a internet como 

condutor, conforme a classificação encontrada em Warschauer (2011). 

 

Abordagens Psicológicas da Mediação e da Interação  

O letramento digital traz um amplo número de possíveis modalidades ou formatos 

de recursos para utilização através de computadores. Para Snyder (2001, 2002, tradução 

nossa): 

 

Letramento tecnológico (também conhecido como sílico, digital, 

tecno-letramento, letramento da informação e e-letramento, etc.) 

refere-se à capacidade de acessar os recursos de computadores em 

rede e usá-los. É a habilidade de usar e entender informações em 

múltiplos formatos a partir de uma gama de fontes quando 

apresentadas via computador.† 

 

Estes múltiplos formatos de informação descritos acima são muito férteis quando 

se refere à sala de aula, visto que ativam a motivação e atraem a atenção dos alunos de 

maneira a beneficiar a aprendizagem dos mesmos, já que eles se encontram imersos em 

um mundo de informações rápidas onde em um piscar de olhos qualquer estudo ou fonte 

de informação pode estar obsoleto (WARSCHAUER, 2011). 

Quando falamos de multimodalidades de ensino, devemos lembrar que não é uma 

proposta isolada da área de línguas estrangeiras, mas de um produto da evolução do meio 

social e da interação dos indivíduos do mesmo. Dias (2010), ancorada na noção de 

linguagem como prática social, lista: “Pontos vitais nessas teorias são os seguintes: co-

construção de conhecimento, natureza social da aprendizagem humana, interações 

mediadas por artefatos culturais como a língua e a tecnologia, entre outros.” Inspirado 

nisto, relaciono estes pontos as teorias da psicologia Vygotskyana de interação e 

mediação. 

                                                           
† “Technological literacy (also known as silicon, digital, techno-literacy, information literacy and 

e-literacy, etc.) refers to the capacity to access networked computer resources and use them. It is the ability 

to use and understand information in multiple formats from a wide range of sources when is presented via 

computers.” 
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A partir de uma perspectiva sociocultural, o processo de aprendizagem exige um 

sistema mediador. Segundo Vygotsky (1998), “A transmissão racional e intencional de 

experiência e pensamento a outros requer um sistema mediador.” O que nos faz pensar 

sobre como deve ser feita esta mediação e como professores de língua inglesa devemos 

abordar nossos alunos, visto que esta visão sociointeracionista defende a participação 

ativa dos sujeitos (no caso, as relações entre professor-aluno e aluno-aluno), sendo um 

deles o mediador para que haja assim a verdadeira construção de conhecimento. Nesta 

linha de pensamento, podemos relacionar as novas tecnologias digitais em sala de aula 

como um sistema de letramento mediador com o objetivo de fazer a interação como base 

social e enfocar o uso da língua, sua importância comunicativa e transdisciplinar. 

Tomlinson (2011, p.7, tradução nossa) lista seis princípios básicos para a 

aquisição de uma segunda língua, dentre estes, o segundo assinala, “Para que os 

aprendizes maximizem a sua exposição à língua em uso, eles precisam engajar-se, tanto 

afetivamente quanto cognitivamente, nas experiências com a língua” ‡. O papel da 

mediação pedagógica digital nas multimodalidades de recursos de ensino é de grande 

importância, pois o poder de atração da atenção e o estímulo a aprendizagem nas 

atividades propostas é perceptível (engajamento afetivo), além do mais, a interação dentre 

os próprios alunos para a conclusão das tarefas é aumentada, o que desenvolve a 

autonomia dos mesmos como aprendizes (engajamento cognitivo). 

DIAS (2010, p.360) traz uma definição do que é aprender baseada na perspectiva 

de que a interação social é a mediadora no processo de desenvolvimento cognitivo 

vygostkiana, “Aprender, na verdade, é um processo de interação em práticas sociais e 

culturais situadas em contextos de comunicação entre indivíduos”. Este argumento 

enfatiza a importância das interações aluno-aluno, sejam estas em pares, trios ou grupos 

maiores onde haja uma construção colaborativa do saber, em que os membros do grupo 

devem estar cientes de que o sucesso na realização da tarefa depende da colaboração de 

todos, dependendo assim do envolvimento ou não de todos os participantes. (DIAS, 2010, 

p. 363). 

                                                           
‡“In order for the learners to maximise their exposure to language in use, they need to be engaged 

both affectively and cognitively in the language experience.” 
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Esta colaboração é provocada ao serem propostas tarefas (tasks), o que 

MOTTERAM (2011, p.305, tradução nossa) define por: “[...] atividades que pedem por 

um uso focado primariamente no significado da língua” §·. Para DIAS (2010), este tipo 

de atividade: “... fornece amplas oportunidades para múltiplas perspectivas de solução, 

opiniões diversas, controvérsias, negociações e chegada a um consenso”. Dentro dos 

grupos, a realização da tarefa motiva os aprendizes a solucioná-la o mais rápido possível.  

MOTTERAM (2011) fala sobre a criatividade que os professores devem ter, 

usando alternativas digitais, se quiserem dar aos seus alunos a chance de se comunicar 

através destas tarefas e ao aprendizado consciente (tradução nossa): 

 

“Os professores tentam usar tecnologia para complementar as 

aulas de línguas, por que eles acreditam que há muito pouco 

tempo para uso real da língua em aulas de línguas normais. Os 

professores são também conscientes de que seus alunos nem 

sempre vêem o porquê de esperarem que eles estudem línguas e 

eles tentam o seu melhor para fazer a aprendizagem significativa 

e real, para encorajar os aprendizes a comprometer-se. [...] Isto é 

algo que o professor pode visar ao tentar ajudar os aprendizes a 

fazer conexões ao mundo exterior onde à língua está sendo usada 

em tarefas reais.” ** 

 

 Partindo das concepções citadas acima, discorrerei sobre duas tarefas que 

foram desenvolvidas por mim, enquanto aluno de graduação, na matéria optativa “Oficina 

de Material Didático em Língua Inglesa” ministrada pela professora doutora Ana Claudia 

de Oliveira Silva e também minha orientadora neste trabalho (a quem agradeço 

enormemente pela paciência, ajuda com materiais importantes e a disponibilidade de seu 

precioso tempo para orientação), como exemplos de possibilidades do uso de tecnologias 

digitais como meio mediador para otimizar o tempo de sala de aula fornecendo aos alunos 

situações reais de interação em língua inglesa.  

 

                                                           
§ “Tasks are activities that call for primarily meaning-focused language use.” 
** “Teachers try to use technology to supplement language classes, because they believe there is 

very little time for real language use in typical language classes. Teachers are also conscious that learners 

do not always see why they are expected to study languages and they try their best to make the learning 

meaningful and real, to encourage their learners to engage. […] This is something that that a teacher can 

address by trying to help the learners make connections to the outside world where the language is being 

used for real tasks.” 
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Desenvolvimento de Materiais Didáticos a partir de Recursos Digitais 

Há listado no trabalho de Tomlinson (2011), alguns princípios teóricos que 

tendem a ser marcados nos materiais didáticos, como por exemplo, a elevação da 

autoconfiança do aprendiz, a motivação de aprender algo novo e a relevância deste 

aprendizado, o uso de material autêntico para proporcionar aos alunos uma exposição real 

da língua, apesar de ser necessária a adequação ao nível dos alunos para que o input seja 

compreensível, proporcionar tarefas para os aprendizes realizarem utilizando processos 

comunicativos, além de deixar um espaço para a auto avaliação do que foi aprendido. 

 A internet, de maneira geral, pode trazer eficientes recursos para o ensino 

de línguas, por trazer materiais autênticos (na maioria das vezes de forma gratuita) através 

de sites como Wikipedia e Youtube (MOTTERAM, 2011). A partir de minhas 

experiências como aluno de graduação de Letras Inglês e professor de educação 

profissional na mesma área, trago o relato de duas tarefas desenvolvidas com o uso de 

tecnologias digitais e que revelam alternativas de uso destes recursos ditos não-didáticos 

em materiais de ensino de língua inglesa (realia). Estas tarefas não são direcionadas a um 

nível especifico de aprendizes, podendo sua utilização ser adaptada para iniciantes ou 

para alunos de nível mais avançado e foram trabalhadas no programa IsF (Inglês sem 

Fronteiras) do qual faço parte do corpo docente. 

 Tarefa 1 

 A primeira tarefa relatada faz uso de um vídeo encontrado no Youtube que 

aborda, de uma maneira exagerada, porém bem realista, como o mundo vem sendo 

modificado pela ação do homem††. Para ativar o espírito de desafio e discussão, foi 

mostrada uma parte do início do vídeo para os alunos que são divididos em grupos para 

dar suas diferentes opiniões sobre como se dará o prosseguimento do vídeo, visto que até 

o momento os mesmos não têm acesso a nenhuma outra informação, a não ser o título do 

vídeo (Man) e os poucos segundos iniciais de sua exibição. 

                                                           
†† Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU> Acesso em:21/05/2014 

19:34 
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Figura 1: Inicio do vídeo onde foi feita a primeira pausa (Fonte:< 

http://www.zillamag.com/motion/man-by-steve-cutts/>) 

 

  

Após a discussão em grupos e os possíveis rumos que o vídeo possa tomar, o vídeo 

foi exibido até os 3 minutos onde foi feita uma nova pausa. Neste momento, os alunos já 

sabiam que o recurso utilizado tem seu tema acerca da destruição da natureza provocada 

pelo homem eles tinham por tarefa dar um final à história, o que traz uma abrangência de 

possibilidades/respostas muito grande, sendo que cada grupo faria uma pequena redação 

sobre a sua opinião e por fim seria mostrado o final que o autor do vídeo decidiu. Para 

turmas de nível mais avançado, o professor pode pedir que os aprendizes tragam na 

próxima aula um recorte de uma notícia (também encontrada na internet ou em outra 

fonte) falando sobre qualquer fato ou dados que mostrem as alterações feitas pelo homem 

na natureza para que possam aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema. 

Figura 2: Segundo momento de pausa para instigação dos alunos quanto ao 

final (Fonte: <http://www.zillamag.com/motion/man-by-steve-cutts/>) 
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Tarefa 2 

A segunda tarefa foi feita em forma de jogo e entra com um eixo temático mais 

lúdico que a primeira, pois se trata de uma lista feita pelo jornal eletrônico Time.com ‡‡, 

em que constam os sete piores presentes possíveis para o dia das mães. Através desta 

amostra de língua real/autêntica e de entretenimento, foi desenvolvida uma tarefa que 

envolve um exercício de pré-leitura ao dividir os alunos em grupos onde eles devem 

compartilhar qual o último presente que foi dado às suas respectivas mães. 

Esta tarefa foi desenvolvida de duas maneiras distintas, uma delas adequada para 

um nível iniciante, em que se foi instruído aos aprendizes que depois de fazerem a leitura 

silenciosa do texto e tirarem as suas dúvidas de vocabulário e de sentido com os outros 

alunos ou com o professor, formassem dois grandes grupos em que cada um destes 

confeccionou uma lista dos piores presentes para dia das mães que eles já tenham dado, 

baseado na lista de amostra proveniente do site, entretanto sem repeti-los; feito isto foram 

então comparadas as listas e venceu o grupo que teve os piores presentes julgados por 

mim, no papel de professor aplicador do jogo/tarefa. 

                                                           
‡‡ Disponível em: < time.com/92622/mothers-day-gift-ideas/?hpt=hp_t3> Acesso em: 11/05/2014 

00:15 
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Figura 3: Amostra do texto retirado do site. (Fonte: <time.com/92622/mothers-

day-gift-ideas/?hpt=hp_t3>)

 

 

A segunda maneira em que esta tarefa foi desenvolvida, para alunos de nível 

intermediário ou avançado, foi na forma de jogo de adivinhações (guessing game). Após 

terem lido o texto silenciosamente com ajudas pontuais, quando/se necessárias, os alunos 

fizeram individualmente a lista de piores presentes e expuseram o porquê destes presentes 

serem os piores através das suas experiências pessoais como: reação da mãe, preço do 

presente, local onde foi comprado, etc. O título/nome do presente foi omitido e os 

aprendizes liam em voz alta apenas as razões do presente ser ruim e suas experiências, e 

o grupo teve a responsabilidade de adivinhar qual o presente e julgar se realmente foi ou 

não um presente ruim, o vencedor foi aquele que teve a pior ideia de presente, sendo 

escolhido através de voto de todos os participantes do jogo/tarefa. 
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Ao elaborar estas atividades citadas a cima, inspiro-me no argumento de 

Tomlinson (2011, p.7, tradução nossa) que lista os princípios básicos para se adquirir uma 

língua. O primeiro princípio diz que: “Um pré-requisito para aquisição de línguas é que 

os aprendizes estejam expostos a ricos, significativos e compreensíveis insumos da língua 

em uso” §§, o que é verificado em ambas as tarefas, além das inúmeras possibilidades de 

adaptação e criação encontradas não somente em domínio do professor, mas também 

acessíveis aos alunos na internet, como por exemplo, vídeos, blogs, wikis, áudios, entre 

outros. (MOTERRAM, 2011). 

 

Considerações Finais 

O repensar das concepções de uso de tecnologias digitais para o ensino de línguas 

é evidente, visto que a globalização está presente no nosso mundo e aprender algo com 

estratégias de ensino ultrapassadas não é nada atrativo para alunos que vivem boa parte 

de suas horas, conectados à internet e tem a oportunidade de se comunicar com falantes 

nativos de línguas diversas através de redes sociais e sites da internet. O impacto que estas 

tecnologias proporcionaram na sociedade pode ser associado também a produção de 

material didático, pois segundo Tomlinson (2011): “Impacto é alcançado quando 

materiais tem um efeito notável em aprendizes, ou seja, quando a curiosidade, o interesse 

e a atenção do aprendiz são atraídas. Se alcançado, há uma grande chance de algo da 

língua que está presente no material seja adquirido no processo”.  

Neste trabalho buscou-se mostrar a importância dos materiais digitais 

diversificados em sala de aula para proporcionar uma mudança na dinâmica do ambiente 

escolar brasileiro através do relato de exemplos práticos de tarefas usando ferramentas 

digitais simples, além de reafirmar o poder que as tecnologias digitais apresentam nos 

dias atuais ao atrair a atenção e servir como mediador de conhecimento e transformador 

da autonomia do aprendiz. 

Espera-se, a partir do que foi discutido sobre a importância do domínio dos 

diferentes tipos de letramentos por parte dos profissionais de ensino de língua inglesa, 

incentivar a pesquisa sobre materiais didáticos envolvendo tecnologias digitais e dar 

                                                           
§§ “A prerequisite for language acquisition is that the learners are exposed to a rich, meaningful 

and comprehensible input of language in use” 



 

49 

 

também espaço ao papel do professor como criador de seu próprio material didático 

(MOTTERAM, 2011; TOMLINSON, 2011). 

Por fim, concluo esperando ter contribuído para a reflexão dos profissionais de 

ensino de língua inglesa acerca de seu papel de produtores de materiais e, 

consequentemente, o replanejamento de suas estratégias metodológicas utilizando meios 

digitais para despertar um maior interesse e autonomia dos alunos. 
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4. DO TESTEMUNHO POÉTICO EM JORGE DE SENA: 

MUNDIVIDÊNCIA E PEREGRINAÇÃO 

 

Alessandro Barnabé Ferreira Santos  

 

AVISO DE PORTA DE LIVRARIA  

De amor e de poesia e de ter pátria  

Aqui se trata: e que a ralé não passe  

este limiar sagrado e não se atreva  

a encher de ratos este espaço livre  

onde se morre em dignidade humana  

a dor de haver nascido em Portugal  

sem mais remédio que trazê-lo n’alma.  

Jorge de Sena 

Pretendo com esta comunicação tecer algumas linhas acerca do testemunho 

poético em Jorge de Sena, poeta português contemporâneo e já falecido que assume 

central importância na cena literária da década de 50, em Portugal, por engendrar uma 

poética que é a um só tempo a negação das poéticas vigentes até então e a exata 

apropriação dos principais elementos que as compunham. Falo em especial, de um lado, 

da larga influência presencista, portanto, de sua concepção de arte pautada num forte 

esteticismo, e, na dimensão contrária, do neorrealismo, com sua concepção de arte que 

deve denunciar – “testemunhar” – os abusos e injustiças cometidos pela ditadura 

salazarista em Portugal.  

Ao acolher a preocupação formal, estética, na elaboração de poesia, mas rejeitar 

seu alheamento do mundo, e acolher a dimensão social da poesia, mas rejeitando o 

desleixo com a criação do verso, Jorge de Sena funda a poética do testemunho, fortemente 

ancorada no princípio da mundividência e da peregrinação, na medida em que somente a 

partir dos rastros de vivências por entre espaços infectos, portanto, da experiência vivida 

que modela sua mundividência é que o sujeito poético torna-se capaz de testemunhar este 

mesmo mundo no qual se insere. Uso, pois, para a tessitura destas linhas, os postulados 

de Eric Dardel (2011), Tuan (2013) e algumas concepções da fenomenologia, para além 

do estudo fundamental de Lourenço (2010). 
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Jorge Fazenda Lourenço, em seu estudo acerca da poesia de Jorge de Sena, 

comenta que todo o seu trabalho talvez não seja mais que um extenso comentário ao 

Prefácio da primeira edição da coletânea Poesia-I (1977), escrito em 27 de março do ano 

de 1960, em Assis (São Paulo), quando o poeta já experienciava seu primeiro exílio. Ali, 

Sena expõe, pela primeira e única vez, alguma teoria acerca da poética que o acompanhou 

desde a produção dos primeiros poemas, largamente explorada na produção de seus 

poemas de exílio: “Uma poesia que vive [...] de um sistema de relações, cujos vetores se 

designam, aqui, por testemunho, metamorfose e peregrinação, uma vez que o testemunho 

seniano não possui apenas uma componente documental, biográfico.” (LOURENÇO, 

2010, p. 19). 

Jorge de Sena engendra*** uma nova poética, a do testemunho, ao se afastar das 

duas grandes movimentações estilístico-literárias no Portugal do período que compreende 

as décadas de 40 e 50 do século XX naquele país: afasta-se, pois, do Neorrealismo, porque 

o compromisso com o discurso político provocava certa ruptura entre a literatura e o labor 

estético. Dizer e denunciar (engajamento) tornaram-se, de repente, muito mais 

importantes do que o modo de dizer (esteticismo): as forças de presença neorrealista 

surgem, então, “[...] motivadas pelo repúdio ao seu caráter estético [do movimento 

presencista] e pela descoberta da ficção norte-americana e brasileira dos anos 30, de 

fisionomia sócio-realista.” (MOISÉS, 2008, p. 391) E, mais, surge como reação literária 

ao contexto político opressor que o Portugal do período vivia: 

A maioria dos poetas surgidos a partir dos anos 30 forma-se num 

período traumático da vida portuguesa, subsequente ao golpe 

militar de 1926 e à instauração do Estado Novo (1933), cujos 

efeitos são agravados por dois conflitos internacionais sucessivos 

e fortemente marcados do ponto de vista ideológico: a Guerra 

                                                           
***         Sobre o processo de “criação” do testemunho seniano, segue: “A primeira e única 

explanação da ‘teoria’ do testemunho poético surge, de um modo condensado, no Prefácio, de 1960, à 

primeira edição de Poesia – I (1961), isto é, na primeira oportunidade que Jorge de Sena tem de reunir em 

volume todas as suas colectâneas de poemas [...]. O que significa que a formulação do testemunho poético 

não é uma construção apriorística, no sentido de uma teoria que comande a prática poética, como no caso, 

por exemplo, do neo-realismo, condicionado, a partida, por uma ideologia política e partidária. [...] A teoria 

do testemunho surge, assim, como a validação de uma prática poética em progresso; ou melhor, como uma 

práxis que naquele Prefácio de 1960 se organiza enquanto dádiva de uma consciência criadora, que, no acto 

de aferir-se, se revela.” (LOURENÇO, 2010, p. 105) 
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Civil de Espanha (1936-39) e a Segunda Guerra Mundial (1939-

45). (LOURENÇO, 2010, p. 36). 

 

O que a década de 40 observa, em termos de discussão literária, é um forte embate 

entre a força presencista, cujas obras eram construídas por meio de alto esteticismo, e a 

força neorrealista, de caráter puramente social: aqui, a obra torna-se panfleto de exposição 

das ideias contrárias ao regime salazarista, relegando a um segundo plano a estética e 

elaboração formal da obra:  

 

Assim se reinstala, na disputa pela hegemonia da cena cultural 

que os neo-realistas vão empreender contra os presencistas, uma 

série de antinomias: entre a forma e o conteúdo, entre a poesia 

«pura» e poesia «socialmente empenhada», entre arte «útil» e arte 

«inútil», entre poesia «de» arte e poesia «sem» arte, etc. De facto, 

nunca é a poesia que está no centro da discussão, e sim o tipo de 

ideologia que ela deve ou não veicular, tendo em vista a satisfação 

de determinados propósitos político-partidários, [...]. 

(LOURENÇO, 2010, p. 41). 

 

 

Em excerto presente na obra de Moisés (2008), Saraiva (1955) resume os aspectos 

fundamentais da poética neorrealista, quais sejam: “uma visão mais completa e integrada 

dos homens, a consciência do dinamismo da realidade e a identificação do escritor com 

as forças transformadoras do mundo.” (SARAIVA, 1955, apud PEREIRA, 1956). 

Muito embora Jorge de Sena construa uma poética fortemente calcada no 

componente documental e biográfico, no sentido de dar voz às experiências de injustiça 

e infidelidade que conseguiu experienciar por meio dos sentidos, o poeta parece não se 

filiar à corrente neorrealista, porque há, em sua poesia, fina elaboração estética. Sena fora 

poeta de alto nível, e esta assertiva é verdadeira tanto do ponto de vista do conteúdo que 

consegue materializar em seus poemas, ao mesmo tempo visão e experiência 

metamorfoseados em lírica, quanto da forma de que faz uso, tecendo de poemas em versos 

livres e aparentemente desalinhados a clássicos sonetos. 

Do exposto até agora, parece consequência lógica que Jorge de Sena haveria de 

se filiar à poética presencista, dado seu apego ao lado estético da arte. Concluir tal coisa 

do poeta do testemunho seria, entretanto, absurdo, posto que, em sua própria 

autodescrição, lida quando da premiação pelo conjunto de sua obra, ele mesmo nos revela 
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que “Apesar da minha formação hegeliana e marxista, ou também por causa dela, os 

contrários são para mim mais complexos do que a aceitação oportunista de maniqueísmos 

simplistas.” (SENA, 1977, p. 20). Não é, portanto, o Presencismo, enquanto poética 

orientadora e oposta ao Neorrealismo, que Sena há de perseguir. 

Sena fora a um só tempo neorrealista, presencista, fingidor, surrealista e 

romântico, sem jamais ter sido, por inteiro, nenhum desses. Tal flexibilidade estética e 

poética permitiu ao poeta a criação de uma vasta e variada obra com características que 

marcam a leitura daqueles que nela se aventuram. Da obra em si, um dos poemas que 

mais parecem traduzir a poética do testemunho chama-se “Os Trabalhos e os Dias”, 

presente na obra Coroa da Terra (1946), que figura na coletânea Poesia I. Sobre o poema, 

Lourenço (2010) ainda tece comentários pertinentes que serão retomados aqui e ali na 

tessitura deste texto: 

Os Trabalhos e os Dias 

 

Sento-me à mesa como se a mesa fosse o mundo inteiro 

e principio a escrever como se escrever fosse respirar 

o amor que não se esvai enquanto os corpos não sabem 

de um caminho sem nada para regresso da vida 

 

À medida que escrevo, vou ficando espantado 

com a convicção que a mínima coisa põe em não ser nada. 

Na mínima coisa que sou, pôde a poesia ser hábito. 

Vem, teimosa, com a alegria de eu ficar alegre, 

quando fico triste por serem palavras já ditas 

estas que vêm, lembradas, doutros poemas velhos. 

 

Uma corrente me prende à mesa em que os homens comem. 

E os convivas que chegam intencionalmente sorriem 

e só eu sei porque principiei a escrever no principio do mundo 

e desenhei uma rena para a caçar melhor 

e falo da verdade, essa iguaria rara: 

este papel, esta mesa, eu apreendendo o que escrevo. 

 

(SENA, 1977, p. 84) 
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Os versos iniciais do poema revelam a relação implicada que há entre o sujeito e 

o ato de escrever, que é posto em simetria com o ato de respirar. Escrever, para a voz do 

poema, e para o próprio Jorge de Sena, é condição de vida e sobrevivência, de onde o 

sujeito que escreve (apreendedor da experiência) e o objeto de que fala o poema (a 

experiência apreendida) jamais poderem estar apartados um do outro: “[...] como se a 

mesa fosse o mundo inteiro/ e principio a escrever como se escrever fosse respirar/ [...]”. 

Para Lourenço (2010), o escrever torna-se hábito, rotina: “Na mínima coisa que sou, pôde 

a poesia ser hábito.” que, como componente integrante, tem na memória e na 

intertextualidade grandes aliados: “Vem, teimosa, com a alegria de eu ficar alegre,/ 

quando fico triste por serem palavras já ditas/ estas que vêm, lembradas, doutros poemas 

velhos.” Palavras já ditas, referindo-se à tradição clássica de que é devedor, porque a 

revisita e a si próprio. 

Da relação implicada entre o sujeito (biográfico e lírico) e o ato da escrita surge 

outro aspecto da poética seniana, seu caráter fenomenológico:  

 

 [...] 

Uma corrente me prende à mesa em que os homens comem. 

E os convivas que chegam intencionalmente sorriem 

e só eu sei porque principiei a escrever no princípio do mundo  

e desenhei uma rena para a caçar melhor 

e falo da verdade, essa iguaria rara: 

este papel, esta mesa, eu apreendendo o que escrevo. 

 

 

O poeta está preso à mesa, assim como sujeito e objeto estão presos no plano da 

experiência. Esta é, aliás, uma marca dos poemas de Sena: a não-separabilidade entre os 

dois componentes básicos da concretude de uma experiência, como salientou Husserl com 

a criação da Fenomenologia: “A compreensão da relação dialética entre o sujeito e objeto 

apreendido, ou seja, a questão da apreensão da realidade, enunciada nos versos 14 e 16 

de «Os Trabalhos e os Dias», afigura-se, portanto, como uma questão nuclear para o 

entendimento da poética seniana.” (LOURENÇO, 2010. p. 53) E porque tão íntimo deste 

mundo infecto, porque outro não há, o poeta encara a poesia como “[...] uma perplexidade 

face à vanidade e à sem-razão do mundo e, sobretudo, face ao desgaste da própria 

linguagem que diz o mundo (v. 9), [...]” (LOURENÇO, 2010, p. 51). 
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A poética do testemunho haveria, portanto, de ancorar-se num certo 

comprometimento do poeta para com o mundo; fruto, de certo modo, de sua orientação 

filosófica voltada para o marxismo e para a fenomenologia:  

 

A consideração da indissociabilidade do eu apreendedor e do 

mundo apreendido («e desenhei uma rena para a caçar melhor») 

em que se baseia toda a poética seniana, se tem raízes no 

materialismo dialéctico de Marx, com consequências que mais 

adiante se verão em pormenor, pode, neste passo, ser entendida 

no âmbito da fenomenologia de Husserl, «que deu uma estrutura 

epistemológica ao meu marxismo indefectível» (CVF 49) 

(LOURENÇO, 2010, p. 53). 

 

 

Esta orientação poética há que “exigir” do poema o ato último de provocar 

metamorfoses. A poesia deve assumir uma postura ativa frente ao mundo e frente a tudo 

aquilo que ela (aqui, a poesia é o próprio poeta) testemunha e que compõe a poética aqui 

tratada. O próprio Sena argumenta sobre essa questão, quando coloca que: “Se o 

‘fingimento’ é, sem dúvida, a mais alta forma de educação, de libertação e de 

esclarecimento do espírito [...], o ‘testemunho’ é, na sua expectação, na sua discrição, na 

sua vigilância, a mais alta forma de transformação do mundo, [...]” (SENA, 1977, p. 26). 

Daí a peregrinação infecta do poeta, que enxerga os lugares e espaços por onde andou 

com alta sensibilidade, testemunhando-os do melhor modo possível. 

Em Sena, portanto, há um trânsito de consciências: a realidade pretensamente 

objetiva tornando-se, na tessitura da poesia, uma subjetividade implicada e ética. Toda a 

consciência é consciência de alguma coisa, portanto a relação entre sujeito e objeto é 

sempre de uma indissociabilidade. Sena estabelece um compromisso com o mundo, o de 

testemunhá-lo, e, por isso, este mundo nunca lhe é alheio ou indiferente, mesmo quando 

nos aparece fora do sujeito lírico. Testemunhar é um ato de percepção que se dá pelo 

funcionamento dos sentidos humanos, sobretudo a visão e a audição. A visão possui papel 

essencial na poética do testemunho. Ver e ouvir são um distanciar-se para melhor 

observar um fenômeno e descrevê-lo por meio do poema criado: 
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Este ver o mundo, que é também, ou sobretudo, um pensar o 

mundo, indica claramente o papel da visão como instrumento ou 

órgão do testemunho poético; e de uma testemunho que é 

meditação de mundo, [...]. Ver é, pois, verbo seniano. Obsessivo 

e obsediante, conduz toda a sua poesia, quase poema a poema. 

Ver, mas também olhar e contemplar, aparecem associados, não 

raro adquirindo a valência de outros sentidos. Assim, a visão e o 

olhar surgem como homólogos do desejo, do pensamento, e da 

fala. (LOURENÇO, 2010, p. 226). 

 

 

O testemunho configura-se, assim, numa poética sensorial, porque o “ver” e o 

“ouvir” são seus sentidos fundamentais, são a condição de sua existência. Configura-se, 

também, numa poética combativa, porque visa à metamorfose. A poesia é capaz até 

mesmo de operar metamorfoses na conotação clássica do sentido auditivo, a de 

passividade (receptividade), caracterização que encontramos em Tuan (2012), e que se 

torna um sentido operante, plenamente ativo e pronto para realizar transformações por 

meio da experiência tornada lírica –, tal como Sena entende que a poesia deva ser. 

 

[...] o testemunho seniano, até porque visa uma metamorfose, não 

é uma atitude passiva ou estática, um olhar o mundo de um ponto 

fixo de observação, sem mais. Testemunhar, em Jorge de Sena, é, 

fundamentalmente, praticar o mundo, devendo entender-se aqui 

o mundo «como o conjunto [...] de tudo quanto há ou pode haver 

consciência» (Lyotaard 42); ou seja, praticar o mundo é, como 

mais atrás se dizia, «viver a presença do objecto», atentando nas 

várias faces com que ele se dá a aperceber, e entendendo por 

objecto tudo aquilo, incluindo o próprio Eu, a que a consciência 

tenha acesso ou saiba alcançar.[...] (LOURENÇO, 2010, p. 421). 

 

 

É, portanto, por meio do “ver o mundo”, atitude essencialmente ativa, que o poeta 

é capaz de realizar metamorfoses, e o “ver” passa a ser uma “visão de mundo” com o 

objetivo lúcido de promover transformações. Por entre mundividência e peregrinação 

caminha a poética de Jorge de Sena, aqui exposta em sua arquitetura. 
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5. CINEMA, EDUCAÇÃO E ANARQUIA: LE CINÉMA DU PEUPLE 

 

Alexandre Wellington dos Santos Silva 

Marta Gouveia Rovai 

 

Introdução 

O presente artigo é fruto de pesquisas realizadas no GEAPI - Grupo de Estudos 

Anarquistas do Piauí, através de análises interdisciplinares em Educação, História e 

Cultura, e tem como objetivo, além de caracterizar a sociedade que possibilitou o 

surgimento da cooperativa Cinéma du peuple, colaborar para novas pesquisas dentro do 

tema. Para sua criação, foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, 

mapeando panfletos, jornais, artigos, monografias, dissertações, teses e livros que 

discorrem acerca da temática. O trabalho se divide em quatro partes principais, sendo a 

primeira “A crítica anarquista ao cinema”, que tratará das primeiras interações dos 

militantes anarquistas com o cinema; a segunda, “A experiência do Cinéma du peuple”, 

discorrendo sobre a organização desta, assim como sua gênese, desenvolvimento, 

produção e declínio; a terceira tem como título “Instrução e resistência: O cinema como 

ferramenta de educação e emancipação”, que objetiva abordar os aspectos educacionais 

e de instrução que foram forjados pelo Cinéma du peuple; e a quarta, trata-se da 

conclusão, observando sua continuidade fragmentada através de projetos desenvolvidos 

por militantes anarquistas em diversas áreas, até a atualidade. 

 

A crítica anarquista ao cinema 

Em um primeiro momento de contato com o cinema, os militantes anarquistas 

tiveram bastante cuidado. “Não teriam as forças da lei e da ordem utilizado o cinema para 

identificar os rebeldes durante as lutas operárias?” (JERRY. 2009. p. 142). Uma vez 

registrados nos filmes, eram facilmente percebidos pelo corpo repressivo do Estado e por 

conta disso, sofriam as consequências geradas no embate do ativismo ácrata contra o 

Estado burguês e o sistema econômico capitalista. Esta postura é narrada na obra de 

Marinoni (2009, p.46), quando dispõe o relato de um militante anarquista durante a 

revolta dos viticultores em 1911. O corpo judiciário, juntamente com o exército, usou o 
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cinema para criminalizar a insurreição popular, produzindo três películas††† que, exibidas 

em velocidade reduzida, possibilitou a identificação de grande parte dos militantes: 

 

O que não sabíamos ainda é que os filmes servem como agentes 

delatores! (...) Um operador de cinema, quando fotografou 

últimos acontecimentos no Marne, colocou os filmes à disposição 

da polícia. (...) Já que os vendedores de jornal e comerciantes de 

cinema são instrumentos da polícia, sejamos impiedosos, 

sabotemos as pessoas que nos traem, os aparelhos da Pathé, da 

Gaumont e outros, que hoje funcionam como alcaguetes. 

(MARINONI, 2009, p. 46). 

 

Outra crítica das análises libertárias sobre o cinema era a sua função. Constituída 

principalmente para distrações, com produções encharcadas de propaganda religiosa, 

nacionalista ou mercantil, eram vistas como negativas, uma vez que os anarquistas 

idealizaram uma sociedade erigida na razão, no internacionalismo, e no comunismo 

(libertário), desta forma, estes três itens primeiros deveriam ser combatidos. Esta 

perspectiva é claramente visualizada nas palavras de Figueira (2005) quando discorre que  

 

(...) o cinema que embrutecia era aquele cujos interesses estavam 

voltados aos valores da educação religiosa e da sociedade 

capitalista, não contribuindo para a formação do homem novo 

anarquista. O cinema prescrito era aquele que poderia compor a 

propaganda social ácrata. (FIGUEIRA. 2005, p. 05). 

 

Os mecanismos de propagação da ideia anarquista em muito já haviam crescido: 

Palestras, comícios, jornais, panfletos, escolas, e o teatro. Ante a potencialidade latente 

do cinema, os trabalhadores se organizaram e montaram a cooperativa Cinéma du peuple. 

 

 

 

 

                                                           
††† Une charge de cavalerie (Uma revista da cavalaria); L’insulte à l’armée (O 

insulto ao exército); Le pillage de la maison Gauthier (A pilhagem da casa Gauthier). 
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A experiência do Cinéma du peuple 

 

O Cinéma du peuple não foi a primeira investida de militantes anarquistas 

juntamente com o cinema. Theophile Sauvage, iminente sindicalista francês, conseguiu 

um cinematógrafo e filmes da Pathé, produtora de filmes franceses da época. Sauvage 

passou a projetar filmes já produzidos, em jornadas cinematográficas e manifestações 

sindicais. Os filmes tinham como temática o “antialcoolismo, neomalthusianismo, 

pacifismo, antimilitarismo, anticapitalismo, pansindicalismo” (MUNDIM, 2012. p.02). 

Gustave Gauvin desenvolve em 1911, o “Cinéma Social”, com exibições de 

películas cujas temáticas se aproximam em demasia das de Sauvage, geralmente com 

apresentações de filmes já produzidos por empresas, como a Gaumont e Éclair.  

Em outro dado momento, Émile Kress juntamente com o anarquista Henri Antoine 

produzem o primeiro filme realizado fora das empresas, o Porquoi La guerre, uma obra 

antimilitarista.  

Porém, foi durante o Congresso da Federação Revolucionária Anarco-Comunista 

que surge a ideia de uma organização que tenha como fim a criação e exibição de obras 

fílmicas que venham a colaborar com a instrução proletária e popular. A partir de um 

memorando policial, é possível observar que “na conclusão do congresso anarco-

comunista, foi anunciado que um comitê seria formado com a finalidade de assegurar 

uma câmera filmadora para os propósitos da propaganda anarquista” (JARRY, 2010, p. 

143).  

É com esse intuito de emancipar e reproduzir a vivência dos trabalhadores aos 

trabalhadores, que em 28 de Outubro de 1913, nasce a cooperativa do Cinéma du peuple, 

“(...) uma experiência de resistência com características próprias, que pela primeira vez 

coloca o público como categoria central do cinema ao mesmo tempo em que insere o 

cinema na tradição das lutas operárias na França e em grande parte no mundo” 

(MUNDIM, 2012, p. 04). 

Seus idealizadores eram majoritariamente anarquistas, que em sua carta de 

fundação e princípios, asseguraram que a “empresa evitaria toda atividade e propaganda 

eleitoral; a nenhum dos membros seria permitido usar seu nome ou sua sede para tentar 
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se eleger, sob pena de expulsão”‡‡‡ e que a mesma estaria “em comunhão intelectual com 

quaisquer seções do proletariado que tomassem posição baseada na luta de classes e cujo 

objetivo fosse acabar com a escravidão do salário por meio de uma transformação 

econômica da sociedade”§§§. 

A ampliação e divulgação da cooperativa “Cinema do povo” ocorreu com mais 

facilidade por conta de parte de seus membros; Sebastien Faure, por exemplo, era 

fundador do jornal anarquista Le Libertaire e Gustave Cauvin, administrador do Le Temps 

Nouveaux. Quase sempre, artigos e notícias eram emitidos por estes dois jornais de ampla 

circulação mundial. Em uma destas matérias, percebia-se a tentativa de auto-organização 

do Cinéma du peuple, assim como suas intenções principais: 

 

Nosso objetivo é fazer nossos próprios filmes. Buscar na história, 

na vida cotidiana, nos dramas do trabalho, temas cênicos que 

compensem felizmente os filmes deploráveis oferecidos todas as 

noites ao público operário. O antídoto está nas suas mãos, saibam 

escolher. (MARINONI, 2009, p. 62). 

 

Durante sua existência, o Cinema do Povo produziu as obras: Les obsèques du 

citoyen Francis de Pressensé (Funerais do cidadão Francis de Pressencé); Victime des 

exploiteurs (Vítima dos Exploradores); Les misères de l'aiguille (As Misérias da Agulha); 

L'Hiver! Plaisirs des riches! Souffrances des pauvres! (O Inverno! Prazeres dos Ricos! 

Sofrimentos dos pobres!); La Commune! Du 18 mars au 28 mars 1871 (A Comuna); e Le 

Vieux docker (O Velho Estivador)****.  

Nas exibições destas obras sempre se destacava a quantidade de espectadores. 

Durante a apresentação de La Comune!, Armand Guerra, seu roteirista, não escondia a 

surpresa e expectativa quando declara que 

 

O vasto salão encheu até superlotar. Mais de 2.000 pessoas 

estavam presentes na exibição (...). O público incluiu uma 

verdadeira legião de idosos que combateram pela Commune, que 

                                                           
‡‡‡ JARRY, 2010, p. 143. 
§§§ Idem. 
**** Destas, apenas três foram preservadas até a atualidade, a saber: A Comuna, O velho estivador 

e As misérias da Agulha.  
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são, e permanecerão sendo, revolucionários até a morte, apesar de 

suas idades avançadas, porque eles ainda carregam dentro de si a 

imperecível inspiração da luta nas barricadas. Que imagem 

tocante são esses velhos Communards ocupando os lugares na 

primeira fila do salão, todos aconchegados juntos, com seus 

cabelos brancos e seus traços enrijecidos pelas implacáveis rugas 

da velhice. Seus nomes circulam pelas bocas no aconchegante 

amontoado de espectadores, e quando a primeira leva de aplausos 

ecoa pelo salão, esses heróis da revolução expressam a nós sua 

gratidão, seus olhos cheios de lágrimas, lágrimas de consolo por 

ver como, ainda hoje, as pessoas de Paris lembram-se daqueles 

que lutaram pela liberdade e assistiram a um número incontável 

de seus companheiros combatentes morrerem ao lado deles, 

abatidos pelas balas dos soldados... Será que essas mesmas 

pessoas que os admiram teriam a capacidade de imitá-los? 

(JARRY apud GUERRA, 2010, p. 148). 

 

 

O declínio da cooperativa ocorre em meados de maio de 1914. A atribuição do 

ocorrido dá-se pelo início da Primeira Guerra Mundial, onde a conjuntura social volta-se 

para o combate de proporções globais, e que sufoca os principais meios de comunicação 

dos anarquistas; a exemplo disto, o periódico Le Libertaire é fechado ainda no ano de 

1914. O cinema francês sofre uma brusca freada, o que possibilita o surgimento de outros 

polos de produção cinematográfica, como os Estados Unidos, que passa então a ter uma 

maior preponderância na criação e desenvolvimento de filmes. 

É impossível dimensionar a influência que o Cinéma du peuple exerceu na 

mentalidade dos indivíduos e nas lutas da França durante sua existência, porém, é certo 

afirmar que sua inserção entre a classe trabalhadora era considerável, além de ser um 

marco da militância anarquista, pois delimita a primeira tentativa organizada dos 

trabalhadores em se apropriarem do cinema para fins de instrução, uma vez que “A partir 

do projeto do cinema do povo, percebemos que o uso do cinema, tal como ocorria com a 

imprensa operária, constituía em um dispositivo de luta para enfrentar a concorrência da 

Igreja e do Estado no processo de formação dos corações e das mentes”. (FIGUEIRA, 

2005, p. 07). 
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Instrução e resistência: O cinema como ferramenta de educação e emancipação 

No título deste tópico existem quatro conceitos que gostaria de tratar em especial 

para a compreensão do mesmo, que são: “Instrução”, “educação”, “resistência”; e 

“emancipação”. Podem até parecer semelhantes, mas possuem sentidos distintos em uma 

análise minuciosa. 

Concernente a “instrução” e “educação”, Rodrigues (1999) consegue sintetizar 

suas considerações acerca da temática quando declara que 

 

Educar não é o mesmo que instruir. A instrução corresponde ao 

aprendizado de um ofício, atua no desenvolvimento das 

faculdades intelectuais, enquanto a educação atinge o homem no 

seu todo. Um analfabeto pode ser bem educado e um homem 

instruído, possuidor de títulos doutorais, universitários, um 

estúpido carente de educação, um incapaz diante da vida. A 

educação abrange todos os setores em que o homem exerce a 

inteligência, a memória, a vontade, os sentimentos, o 

comportamento dentro do grupo, no seu meio e na sociedade. 

Educação envolve compreensão, tolerância, respeito mútuo, 

solidariedade humana; não é o ensino das palavras de espaço 

limitados, é o ensino pelos fatos, pela natureza, pela vida. 

(RODRIGUES, 1999, p. 121-122). 

 

Subtende-se então que a instrução se constitua, dentro das premissas deste 

anarquista luso-brasileiro, todo ato de transmitir conhecimento teórico de qualquer 

natureza, e educação signifique o conhecimento materializado na prática coletiva, isto é, 

a práxis. 

No tocante à resistência, pode-se inferir seu significado como sendo: 

 

Ação, efeito de resistir, de opor-se às forças com as quais está em 

desacordo. Pressupõe discordância. O anarquista é um resistente 

à submissão, às mentiras convencionais, à desigualdade, que o 

tempo transformou em "religião do Estado". (...) Em síntese: 

Resistência anarquista era (é) não aceitar a desigualdade social, 

cultural, humana. (RODRIGUES, 1999, p. 317). 
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Já observando o sentido de emancipação, este gira em torno da liberdade. Para os 

anarquistas, a liberdade só se funda na igualdade de todos. Mikhail Bakunin (1975) 

declara que  

 

Só serei verdadeiramente livre quando todos os seres humanos 

que me cercam, homens e mulheres, forem igualmente livres... De 

modo que quanto mais numerosos forem os homens livres que me 

rodeiam e quanto mais profunda e maior for a sua liberdade, tanto 

mais vasta, mais profunda e maior será a minha liberdade... Eu só 

posso considerar-me completamente livre quando a minha 

liberdade ou, o que é a mesma coisa quando a minha dignidade 

de homem, meu direito humano... Reflectidos pela consciência 

igualmente livre de todos, me forem confirmados pelo 

assentimento de toda a gente. A minha liberdade pessoal, assim 

confirmada pela liberdade de todos, estende-se até ao infinito. 

(BAKUNIN, 1975, p. 22-23). 

 

Em resumo, através do Cinéma du peuple, a instrução partia da coordenação da 

cooperativa para os espectadores, e a resistência era tripla, uma vez que o cinema do povo 

contrariava os interesses do cinema comercial, pautava por uma instrução diferente da 

oferecida pela burguesia, e tinha como objetivo a ação coletiva contra as opressões 

sociais.  

A educação ocorria em um duplo processo: Dentro da organização da cooperativa, 

se forjava uma práxis militante, e do contato com a coordenação e o público, o diálogo e 

a troca de experiências caracterizava uma mútua educação proletária. A emancipação 

ocorreria pela junção dos três pressupostos discorridos acima, finalizando-se na 

transformação social que tinha em suas bases a liberdade pela igualdade política 

(possibilidade de opinar sobre a realidade social de forma não-hierárquica); igualdade 

social (direito de interferência direta nas decisões coletivas de forma horizontal); e 

igualdade econômica (propriedade e meios de produção dispostos de forma igual à todos 

os que compõem a sociedade, impossibilitando a exploração da força de trabalho alheia). 
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Conclusão 

O Cinéma du peuple teve papel essencial na instrução popular de sua época, 

resistindo e construindo ideias acerca de uma nova sociedade onde os trabalhadores 

autogerissem os meios de produção assim como suas próprias vidas (individuais e 

coletivas), principais ideias dos anarquistas. Pelo fluxo de pessoas que iam às 

apresentações das obras produzidas pela cooperativa, dá-se a noção da capacidade de 

conscientização política gerada através deste mecanismo de propaganda.  

A experiência da cooperativa francesa marca a primeira tentativa de auto-

organização dos despossuídos e a intenção de criar e transmitir suas próprias obras 

fílmicas, podendo ser tratada desta forma como a gênese do que posteriormente ficou 

conhecido como História social do cinema. 

Suas aspirações, depois da primeira grande Guerra, tiveram reflexos na criação do 

Ciné-Schola, em 1922, com a participação de Gustave Gauvin, produzindo também o 

periódico Ciné-Schola, que mesmo sem um recorte político definido, em suas discorre 

“O objetivo da Liga: Encorajar, desenvolver, realizar o emprego racional do 

cinematógrafo no ensino em todos os níveis” (MARINONI, 2009, p. 85); em 1936, o 

cinema anarquista será usado para conclamar militantes de todas as partes do mundo para 

montar fronts internacionalistas na batalha contra o franquismo, durante a Guerra Civil 

Espanhola. 

Sua crítica dilacerante ao cinema clerical, mercantil, militar e burguês alcança até 

hoje grande parte das obras cinematográficas, sendo perceptível na obra de Brient & 

Fuentes (s/d. s/n), ao se referir ao cinema, declarando que “existem imagens para todas 

as ideias e para todas as classes sociais. Os escravos modernos confundem essas imagens 

com cultura e, às vezes, com arte. Recorrem-se aos instintos mais baixos para vender 

qualquer mercadoria”.  

A repressão e a criminalização dos movimentos sociais se aportam também nas 

tecnologias mais avançadas; da mesma forma, as manifestações e insurreições populares 

se adaptaram à realidade das fotos instantâneas e dos vídeos gravados pelos mais simples 

aparelhos telefônicos móveis: Dessa problemática surge a tática black bloc, em particular 

a prática de cobrir o rosto para dificultar a identificação dos ativistas. 
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O exemplo da cooperativa reverbera, embora que de forma quase que 

inconsciente, na práxis militante na atualidade. As tecnologias bem mais sofisticadas que 

as de 1913, possibilitam a expansão do cinema social, cujas produções, realizadas por 

inúmeros militantes de diversas partes do mundo, são exibidas em reuniões e eventos que 

tem por objetivo ampliar a resistência, mediante a instrução, e possibilitar a emancipação, 

através da práxis transformadora da educação. 

O presente trabalho, além de tentar entrever a realidade vivida pelos operários que 

participavam da cooperativa, assim como a dos que iam observar as produções durante 

as apresentações, traz a problemática de preencher um vazio no que tange o estudo e 

pesquisa da gênese, desenvolvimento, e produção do Cinéma du peuple, que apesar de ter 

cerca de 104 anos desde a sua fundação, pouco foi trabalhado por acadêmicos ou 

especialistas. A pesquisa não se encerra aqui. É antes um convite a novas reflexões sobre 

a temática, gerando novas formas de percepção da experiência vivida pela cooperativa 

francesa. 
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6. AS APROPRIAÇÕES DA LITERATURA LATINA PELO CINEMA: AS 

(RE)LEITURAS DO FILME GLADIADOR (2000), DE RIDLEY SCOTT 

 

Alexandro Almeida Lima Araujo 

 

Introdução 

Antes de adentrarmos nas pontualidades do filme Gladiador (2000) é importante 

entendermos o contexto historiográfico que envolve o tema. A gladiatura romana foi 

compreendida pelos historiadores de maneira muito díspare. Por exemplo, temos uma 

historiografia que põe os gladiadores como exclusivamente advindos de camadas baixas, 

seja prisioneiro de guerra, escravo ou condenado da justiça. Essa mesma historiografia, 

que chamamos de “tradicional”, evidencia os espetáculos de gladiadores como uma forma 

de distrair a população pobre da capital do Império, Roma, e, por conseguinte, manter a 

“plebe” da vrbs controlada através de distribuição de trigo, já que o fornecimento gratuito 

de pão acontecia durante os combates de gladiadores nas arenas. 

Neste sentido, temos o binômio difundido por vários séculos, a política do “pão e 

circo” ou panem et circenses. O “pão e circo”, segundo os historiadores dos séculos XIX 

e início do XX, é uma política de controle e distração por parte do Estado frente à plebs. 

Isto é, na concepção destes pesquisadores “tradicionalistas”, o imperador que detinha o 

“poder máximo”, para sustentar-se no império, deveria cercear a camada dos “setores 

subalternos” de Roma. Utilizando-nos do historiador Jérôme Carcopino, este argumenta 

que: 

 

Com efeito, os césares encarregavam-se ao mesmo tempo de 

alimentá-lo e distraí-lo. Com as distribuições mensais do Pórtico 

de Minucius, asseguravam-lhe o pão de cada dia. Com as 

representações que ofereciam em seus diversos recintos religiosos 

ou laicos – no foro, nos teatros, no estádio, no anfiteatro, nas 

naumaquias –, proporcionavam e disciplinavam seu lazer, 

mantinham-no em constante expectativa por meio de 

divertimentos sempre renovados, e até nos anos magros, em que 

problemas no Tesouro os obrigavam a racionar as prodigalidades, 

esforçavam-se por proporciona-lhe ainda mais festas que 

nenhuma plebe, em nenhuma época, em nenhum país, havia 

presenciado. (CARCOPINO, 1990, p. 242). 
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Este autor defende este pensamento, que se pauta no binômio “distração e 

controle”, de uma pequena elite detentora de poder sobre uma grande massa amorfa e que 

necessitava ser “conduzida” como um boneco de ventrículo: 

 

Na Cidade, onde as massas compreendiam cento e cinqüenta mil 

ociosos que a assistência pública dispensava do trabalho e talvez 

outros tantos trabalhadores que do começo ao fim do ano 

cruzavam os braços depois do meio-dia e aos quais, entretanto, 

era negado o direito de empregar a própria liberdade na política, 

os espetáculos ocupavam seu tempo (...). Um povo que boceja 

está maduro para a revolta. Os Césares não deixaram a plebe 

romana bocejar, nem de fome nem de tédio. Os espetáculos foram 

a grande diversão para a ociosidade dos súditos e, por 

conseguinte, o instrumento seguro de seu absolutismo. Cercando-

os com cuidados, o que consumia somas fabulosas, 

conscientemente providenciaram a segurança de seu poder. 

(CARCOPINO, 1990, p. 248). 

 

Vemos, portanto, que o historiador J. Carcopino (1990) segue uma linha 

argumentativa que negligencia os espectadores e combatentes destes espetáculos como 

seres ativos e sujeitos históricos. A única função que lhes cabia era, respectivamente, 

assistir aos combatentes se digladiarem até a morte e aos lutadores de entreter um público 

que gostava de sangue e “carnificinas”. 

Entretanto, devemos sinalizar uma outra corrente historiográfica, que contrapõe 

esta visão ultrapassada, salientada anteriormente. Trata-se da historiografia que 

compreende a segunda metade do século XX e a mais recente, do século XXI. Os autores 

desta corrente defendem um posicionamento que contraria a visão do “pão e circo”, ou 

seja, a ideia de meros espectadores apáticos e gladiadores que viviam apenas para entreter 

a platéia. 

Desta forma, temos, por exemplo, a historiadora Renata Senna Garraffoni (2002; 

2005), que nos faz pensar os jogos de gladiadores por uma outra perspectiva: a de um viés 

antagônico ao da elite aristocrática, já que a mesma utiliza a cultura material advinda da 

própria camada popular romana. Em outras palavras, a referida pesquisadora não se detém 

em analisar a vida quotidiana dos gladiadores apenas pelas documentações deixadas pela 

aristocracia romana, mas também pelos objetos feitos pelos próprios populares, ou seja, 
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um olhar da própria população humilde a respeito destes combatentes. Distanciando-se, 

portanto, de um olhar “depreciador” da literatura latina erudita no que concerne aos 

indivíduos que não compunham o seio social da elite. 

A historiadora critica a linha argumentativa “tradicional” sustentada por muitos 

historiadores que se debruçaram em estudar a Antiguidade Clássica, em especial a política 

do “pão e circo”: 

 

Durante muito tempo, os especialistas em Antiguidade Clássica 

preocuparam-se em pesquisar temas considerados eruditos ou que 

estavam diretamente relacionados aos costumes e à tradição da 

elite aristocrática romana. A grande maioria destes trabalhos 

criaram conceitos conservadores que acabaram sendo aceitos, de 

maneira pouco crítica, pelo público em geral. Raramente 

encontravam-se historiadores dispostos a discutir questões 

ligadas a população de origem humilde e, quando isso ocorria, as 

interpretações apresentadas eram superficiais e sempre 

desfavoráveis: criou-se uma visão do povo romano que acabou 

por se tornar dominante, na qual este era considerado uma massa 

amorfa, sem vontade própria e parasita do Estado, já que vivia do 

“pão e circo”. (GARRAFFONI, 2002, p. 92-93). 

 

Neste sentido, na contramão do discurso de parasitismo da “plebe”, que 

necessitava de espórtula do Estado, seguimos o viés de análise do autor Michael Parenti 

(2005), quando este faz a seguinte asserção: 

 

Diferentemente da imagem propagada por historiadores de ontem 

e hoje, os beneficiários das doações não viviam como parasitas, 

do “pão” que recebiam – na realidade uma magra ração de trigo 

ou milho usada para fazer pão e sopa. O homem (e a mulher) não 

vive só de pão, nem mesmo no nível psicológico mais simples. 

Os plebeus precisavam de dinheiro para o aluguel, para a roupa, 

para o óleo de cozinha e para as necessidades. A maioria 

precisava arranjar trabalho, por mais irregular e mal renumerado 

que fosse. A doação de pão era um suplemento necessário, a 

diferença entre sobrevivência e inanição, mas nunca chegou a ser 

o sustento completo que permitisse a alguém ficar à toa. 

(PARENTI, 2005, p. 211). 
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Diante do exposto, refutamos a ideia de ócio propagada pela historiografia. Os 

historiadores enxergaram os jogos de gladiadores numa perspectiva muito ínfima, 

somente pelo prisma político. Sendo que estes espetáculos eram muito mais complexos, 

absorveram diversas esferas: o econômico, o social, o cultural, o religioso e o sagrado, 

além do aspecto sexual que está intrínseco aos gladiadores e espectadores. Não é apenas 

uma perspectiva, a política, mas sim todas as outras que citamos a pouco, que se 

entrelaçam e estão associadas, já que não são compartimentadas. 

 No que concerne aos gladiadores, esta historiografia mais recente afirma que os 

lutadores não eram apenas da camada social baixa do império, mas também indivíduos 

de status social elevado, muitas vezes pertencente a um cargo jurídico importante, que 

adentravam nas arenas para combater. Logo, “havia também voluntários, e nem todos de 

baixa condição, que se inscreviam nas escolas apropriadas para depois combater no 

Circo”. (MONTANELLI, 2010, p. 284). Eram os auctoratii, ou seja, “tornava-se um 

auctoratus a pessoa que vendia, temporariamente, sua liberdade a um lanista ou editor 

por meio de um processo elaborado diante de um tribuno da plebs”. (GARRAFFONI, 

2005, p. 186). “Associamos a figura do gladiador a um escravo, prisioneiro de guerra ou 

condenados da justiça, [entretanto], é importante que se destaque que existiam também 

aqueles que, diante da ausência de recursos encontravam nas arenas uma forma de 

aquisição destes”. (COSTA, 2005, p. 11). 

Dessa maneira, este trabalho se encaixa na historiografia mais recente que refuta 

as visões pejorativas sobre os gladiadores e espectadores. Com efeito, o filme 

estadunidense Gladiador (2000) se enquadra na linha de argumentos do século XIX e da 

primeira metade do século XX. Por se tratar de uma produção hollywoodiana que foi 

lançada no século XX, podemos notar vários elementos da historiografia tradicional neste 

longa-metragem, de 155 minutos, do diretor Ridley Scott. 

Com estas considerações iniciais podemos, enfim, partir para a análise do filme e 

suas relações com as documentações oriundas da aristocracia. 
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O filme Gladiador (2000) e a (re)afirmação de um discurso pautado na literatura 

latina. 

 

Para entendermos melhor o nosso objeto de estudo, é necessário evidenciarmos a 

ficha técnica do filme: 

 

Tabela 1: Ficha técnica do filme Gladiador. 

                                                           
†††† Esta tabela foi encontrada no artigo das pesquisadoras BUSTAMANTE, 

Regina Maria da Cunha & BUSTAMANTE, Maria Elisa da Cunha. Violência na arena 

romana por Hollywood: em comparação, Spartacus e Gladiador. In: BUSTAMANTE, 

R. M. da C. & MOURA, José Francisco de. (orgs.). Violência na História. Rio de 

Janeiro: Mauad X, Faperj, 2009. p. 253. Há algumas pequenas alterações que julguei 

necessário. As pesquisadoras analisam neste artigo não só o filme Gladiador, mas fazem 

uma comparação deste com o filme Spartacus, da década de 60. Na realidade, ao longo 

do texto as autoras evidenciam diversos filmes épicos, como, por exemplo, Cleópatra, 

também da década de 60, Ben Hur, fim da década de 50 para o início dos anos 60. 

Ficha técnica do filme Gladiador (2000) †††† 

Título no Brasil Gladiador 

Título original 

(estadunidense) 

 

Gladiator 

País de origem e 

estúdios 

EUA, Norte-americana (Universal e 

Dream Works) 

Produtores David Franzoni, Branko Lustig e Douglas 

Wick 

Diretor Ridley Scott 

Roteirista David Franzoni 

Trilha sonora Hans Zimmer e Lisa Gerrard 

Sistema de cor Colorido 

Gênero Épico/ação 
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Principais Atores 

Russell Crowe – General Máximus (torna-

se escravo e a posteriori vira gladiador). 

Joaquín Phoenix – Imperador Cómodo 

(filho de Marco Aurélio e irmão de Lucila). 

Connie Nielsen – Lucila (irmã de 

Cómodo). 

Richard Harris – Imperador Marco 

Aurélio. 

Produção 1999 (com estréia no ano de 2000). 

Duração 155 minutos (em versão estendida pode 

chegar a 171 minutos). 



 

76 

 

 

O filme traça a trajetória de um General, chamado Máximus, que comanda as suas 

tropas contra os germânicos. É extremamente fiel ao seu imperador, Marco Aurélio, que 

já em idade muito avançada, pensa em ser sucedido pelo General Máximus. Marco 

Aurélio, portanto, faria de Máximus o próximo imperador de Roma, pelas qualidades e 

virtudes que são exaltadas durante o filme: liderança, lealdade e diversas batalhas ganhas 

a favor de Roma, o que o faria o sucessor “perfeito”. 

No entanto, Cómodo, sedento pelo poder e disposto a cometer quaisquer atitudes, 

das mais “sórdidas” possíveis para galgar o Império e se tornar o Princeps de Roma, 

Cómodo assassina seu próprio pai15 e manda executar Máximus e sua família. Neste 

momento é desenhado o vilão e o “mocinho”, ou seja, Cómodo como vilão e Máximus 

como o “herói”. Será neste desenrolar que a gladiatura surgirá como uma válvula de 

escape para o General Máximus conseguir pôr seu plano em prática: executar o imperador 

Cómodo, que usurpou o império das mãos de seu pai, Marco Aurélio. E, é claro, fazer à 

dita “justiça”, pois Cómodo manda matar a família de Máximus, sua esposa e seu filho 

pequeno. 

O roteiro do referido épico propicia ao público as boas intenções do “mocinho”, 

injustiçado por um “megalomaníaco” que quer o trono a qualquer custo. Na realidade, 

este estereótipo é notabilizado pela literatura latina, ou melhor, pelas biografias dos 

imperadores que chegaram até nós. Por exemplo, História Augusta e A Vida dos Doze 

Césares, este último de autoria de Suetónio, que colocam o Imperador Cómodo como um 

mau e decadente imperador, incestuoso16, cheio de “vícios” e pouca ou quase nenhuma 

                                                           
15 É importante deixar claro que Cómodo (Joaquín Phoenix) assassina o imperador 

Marco Aurélio (Richard Harris), seu pai, apenas no roteiro do filme, já que Cómodo, 

durante o contexto político do Império, recebe o poder das mãos de seu pai, Marco 

Aurélio. Cómodo, seu filho, é preterido por seu pai para assumir o Império, logo quando 

falecesse. Portanto, Cómodo não assassinou seu pai, esta situação é uma construção dos 

roteiristas e diretor do filme Gladiador (2000), justamente para caracterizar o imperador 

Cómodo como “vilão”, condenado pelo público do longa-metragem e também para que 

este mesmo público venha a escolher o “herói”, Máximus, para torcer a favor deste.  
16 “os casos reais e documentados de incesto são muito escassos e, pelo escândalo 

que provocaram, deve-se concluir que tal prática foi excepcional no mundo romano”. 

CUATRECASAS, Alfonso. Erotismo no Império romano. Trad. de Graziela 

Rodriguez. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. p. 84-86. O historiador 

Suetônio afirma que Calígula costumava deitar-se com todas as suas irmãs e disposto a 
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“virtude”. Logo, esta produção cinematográfica reforça um olhar característico do olhar 

aristocrático das fontes primárias, que foram produzidas por eruditos que pertenciam à 

elite e que, possivelmente, tinham algum interesse em retratá-lo desta forma. 

No decorrer da produção, Máximus se livra de seus algozes, àqueles que foram 

designados para matá-lo, e consegue obter uma fuga. Suas lembranças apontam para um 

caminho: chegar até sua esposa e mãe de seu filho. Entretanto, já estão mortos. Cómodo 

já tinha ordenando a execução de seus familiares porque Máximus não aceita ser fiel ao 

agora então imperador de Roma. É justamente esta a motivação que o roteiro premedita 

ao personagem principal do filme, lutar por “vingança”. Uma “vingança justa” que faz o 

público aceitar Máximus como um “herói”. 

Nas palavras das pesquisadoras Regina Bustamante & Maria Elisa Bustamante, 

“a revolta de Máximo é a resposta a uma irrupção de violência momentânea, localizada e 

pessoal perpetrada por Cômodo, que, preterido pelo pai (o imperador Marco Aurélio) para 

sucedê-lo no trono, assassina-o, destitui Máximo de seu comando militar”, e, não 

obstante, “ordena sua execução e da sua família e o confisco de seus bens”. 

(BUSTAMANTE, R. M. da C. & BUSTAMANTE, M. E. da C., 2009, p. 262). 

A partir deste momento, Máximus é capturado e torna-se escravo. Mas suas 

habilidades em batalha, ao longo de tantos anos como General do exército de Roma, o 

tornam propício para encarar as arenas e ser um gladiador destemido, com coragem e 

bravura, que nada teme inclusive a própria morte17. Embora, é claro, Máximus não revela, 

                                                           

cometer os mais atos “torpes” e, portanto, um imperador “revestido de loucura”, que 

culminou na visão difundida pelo filme Calígula, de 1979, que mostra um imperador 

“tirânico” e apreciador de orgias. Entretanto, é uma visão que deve ser relativizada, já que 

a produção do filme contribui bastante para associar a visão de um estereótipo do 

imperador Calígula a práticas de orgias no império romano. Inclusive o historiador Fábio 

Faversani, em entrevista ao programa “Com Ciência”, podendo ser visualizado pela TV 

UFOP, afirma que este filme – Calígula – foi finalizado por uma produtora da indústria 

pornográfica norte-americana, resultando numa produção que reafirma uma característica 

de vícios do imperador Calígula, que não necessariamente fosse característico de seu 

governo, do período de 37-41 d. C.. A entrevista completa pode ser visitada em   

http://www.youtube.com/watch?v=IBxpy_yRDVM último acesso em 11/09/2014 às 15h: 

17min. 
17 Esta ideia é pautada na historiografia do século XIX e XX, em que o gladiador 

seria “ambivalente”, isto é, ora poderia ser infame, ora obter fama. É uma dicotomia fama 

x infamia. “A imagem que estes autores [dos séculos XIX e XX] nos passam é de 

ambivalência: os gladiadores seriam seres dúbios, parte monstros e cruéis assassinos e 

http://www.youtube.com/watch?v=IBxpy_yRDVM


 

78 

 

a princípio, de onde veio nem sua trajetória de vida antes de se tornar um gladiador. Quer 

apenas esquecer a sua longa atividade na esfera militar romana. 

Começa então a saga de Máximus: vai a Roma lutar no Coliseu – conhecido 

oficialmente como Anfiteatro Flávio, pois foi idealizado, construído e inaugurado durante 

a dinastia flaviana, com os imperadores Tito (69-79) e Vespasiano (79-81) –, e ficar de 

frente com o assassino do imperador Marco Aurélio. É importante notar que Máximus e 

outros gladiadores são transportados de um lugar afastado de Roma até a capital do 

império. Havia, portanto, os atravessadores de gladiadores, não só de gladiadores, bem 

como de animais selvagens que eram exibidos na arena. 

O pesquisador Indro Montanelli (2010) nos evidencia o comportamento do 

Império no que concernem os diferentes espécimes de animais que foram capturados e 

levados até os anfiteatros: 

 

[...] os números mais esperados eram as lutas gladiatórias: entre 

animal e animal, entre animal e homem, e entre homem e 

homem. No dia em que Tito inaugurou o Coliseu, Roma 

arregalou os olhos de espanto. A arena podia ser abaixada e 

inundada como um lago, ou reemergir ataviada de maneira 

diferente, como um pedaço de deserto ou um tufo de selva [...] 

O primeiro número foi a apresentação de animais exóticos, 

muitos dos quais os Romanos nunca tinham visto. Entre 

elefantes, tigres, leões, leopardos, panteras, ursos, lobos, 

crocodilos, hipopótamos, girafas, linces, etc., desfilaram dez 

mil, e muitos estavam ataviados caricaturalmente, para parodiar 

personagens da história ou da lenda. Depois, a arena foi 

rebaixada e reemergiu adaptada ao combate: leões contra tigres, 

tigres contra ursos, leopardos contra lobos. (MONTANELLI, 

2010, p. 283). 

 

Podemos nos fazer a seguinte indagação: como tais espetáculos conseguiam ter 

a presença destes animais selvagens? De que forma os espetáculos gladiatórios 

introduziram animais nas arenas de Roma? Pois bem, houve uma ampla difusão dos 

espetáculos de gladiadores no Império romano, haja vista que Roma estava em processo 

                                                           

parte heróis virtuosos”. GARRAFFONI, Renata Senna. Gladiadores na Roma antiga: 

dos combates às paixões cotidianas. São Paulo, Annablume, FAPESP, 2005. p. 182. É 

neste sentido que o personagem Máximus se concentra: ganhar o público com sucessivas 

vitórias o tornaria um ser “não infame” e, consequentemente, um herói cheio de virtudes. 
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de expansão territorial, isto é, “o Império foi o resultado de um lento processo de 

conquista militar e centralização política, primeiro da cidade de Roma sobre a Itália, 

depois da própria península sobre as demais regiões que margeiam o mediterrâneo”. 

(GUARINELLO, 2009, p. 149). 

Portanto, a captura dos animais que viriam a ser utilizados nos anfiteatros está 

intrinsecamente ligada ao processo de expansão do território de Roma. Por conseguinte, 

“os espetáculos com animais difundiram-se nos anfiteatros a partir do século III a. C., 

também associados à expansão territorial que permitiu a obtenção de uma maior 

variedade de espécimes animais”. (ALMEIDA, 1994, p. 66). Além do que, “para realizar 

uma caçada montavam-se florestas, feras eram transportadas ao seu interior”. 

(GARRAFFONI, 2005, p. 116).  

Desta forma, “a difusão das venationes gerava certamente uma necessidade de 

suprimento regular de animais, havendo grupos regulares de captura espalhados pelo 

Império e um esquema para transportá-los até Roma”. (ALMEIDA, 1994, p. 66). A 

historiadora Regina Bustamante (2005) é mais enfática ao afirmar que: 

 

Existiam diversos tipos de caçada: enfrentamento direto com fera 

de grande porte para deleite aristocrático (...) expedições visando 

obter grande quantidade e variedade de animais para o anfiteatro; 

e combates na própria arena do anfiteatro (venationes) para fazer 

o público compartilhar das emoções da caçada (...) Os romanos 

recriaram, nos anfiteatros, as condições de uma caçada real 

(intervenção de caçadores orientais ou africanos, colocados 

em um cenário imitando o ambiente natural): o anfiteatro 

transformou-se em um parque de caça. Os venatores eram, 

geralmente, armados com armas de projeção à distância, como 

lanças, arpões ou com armas de lâmina cortante (espadas ou 

adagas). O apogeu das caçadas se situou sob o Império. Fazia-

se vir de regiões longínquas as espécies mais raras. Em teoria, 

a caçada de grandes animais era um monopólio imperial, mas, de 

fato, era levada a cabo pelo exército romano. As feras de porte 

eram capturadas geralmente fora do limes da África Romana, 

onde viviam animais selvagens, acessíveis em número 

suficiente, para os jogos. (BUSTAMANTE, 2005, p. 171. Grifo 

meu). 

 

Dión Cássio, notável historiador da urbs, também já evidenciava a utilização 

desses animais nas arenas dos edifícios de pedra. É, neste sentido, que se criou o discurso 
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de uma Roma sanguinária, em que a platéia se deleitava com carnificinas, principalmente 

por conta dos animais que eram mortos. A apropriação por historiadores dos séculos XIX 

e XX destes relatos biográficos ou literatos do período imperial romano fomentou para a 

construção de idéias de um ethos romano “superior”, haja vista o império “romano” 

deveria impor sua cultura as demais etnias e expandir ainda mais suas fronteiras, frente 

aos “bárbaros”18. A visão estabelecida é a de um povo que tem o poder dominador sobre 

a vida e a morte. O conceito ficou conhecido como Romanização. Um conceito já refutado 

pela historiografia do século XXI. Por exemplo, a historiadora Marina Regis Cavicchioli 

afirma que “a própria Roma foi formada por vários povos e várias culturas, por uma fusão 

e mescla de identidades, provavelmente fluidas”. (CAVICCHIOLI, 2009, p. 61). 

No continuar do filme, Máximus então consegue obter vitória na arena do 

Coliseu19 e o então general destituído de seu mais alto cargo, que virou escravo e se tornou 

gladiador, é saudado pelo público, por uma platéia sedenta pela violência – característica 

das produções historiográficas do século XIX e XX e que o filme reforça esta visão –, 

diria até exaltado pelos espectadores, quando Máximus, o “herói”, é “apelidado” de 

“Espanhol”. Este nome é ecoado nas arquibancadas repetidamente. 

Cómodo desce à arena para ver de perto quem é o gladiador que “enfeitiçou” ao 

público e que é enaltecido por ser um gladiador destemido. O exército particular do 

imperador faz sua proteção para impedir quaisquer “atentados” contra o mesmo. É neste 

momento que Máximus pega um objeto acuminado que está na areia da arena do 

                                                           
18 Este termo é demasiado pejorativo, já que a historiografia “tradicional” 

desqualificou as outras etnias que não falavam o latim, ou seja, as culturas fora do Império 

romano. É recomendável a utilização do termo “germânico”, grupos que viviam fora dos 

limites da extensão do império e que possuíam sua própria cultura. Mesmo as que foram 

incorporadas pelo império, estas etnias, diferentes dos “romanos”, não deixaram seus ritos 

sagrados, religião e culturas para “abraçar” a de Roma. 
19 Neste momento, é ofertado, durante o espetáculo na arena, ao público que está 

nas arquibancadas, o “pão”. Logo, evidencia-se a política do “pão e circo”. O “Circo” 

estaria pautado nos combates de gladiadores e o “Pão” voltado aos alimentos distribuídos 

pelo Estado. Entretanto, temos uma visão diferente deste posicionamento, já que esta 

política, segundo a historiografia dos séculos XIX e XX, foi utilizada pelo imperador para 

afastar a população das decisões políticas. Porém, Paul Veyne já afirmava que este lugar 

também poderia ser um local de reivindicações da população porque estaria de frente ao 

imperador. Esta expressão – panem et circences – foi retirada de um contexto satírico da 

poesia satírica latina de Juvenal e (re)apropriada por autores que se debruçaram em 

estudar a esfera político-social do contexto da Antiguidade romana do período imperial. 
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anfiteatro, para fazer jus a sua vingança e pôr fim a vida daquele que tomou o império 

das mãos de seu bom pai e verdadeiro imperador de Roma. Entretanto, não consegue 

porque o filho de Lucila aparece na arena e fica bem próximo de Cómodo. 

Em relação ao imperador descer à arena, podemos afirmar que tal situação não é 

“fantasiosa”, pois muitos imperadores desceram para combater na areia do anfiteatro. 

Inclusive o próprio Cómodo, imperador de Roma durante o período de 180 a 192 d.C., 

era chamado de “primeiro sargento dos secutores”20. 

 

Quando apreciava os espetáculos de gladiadores, chegava a 

pegar em armas. Tinha, inclusivamente, o costume de, tudo 

quanto ele fazia, quer de torpe, quer de impuro, quer de cruel, 

quer à moda de um gladiador, quer à moda de um alcoviteiro, o 

mandar registrar nas actas da Urbe como testemunham os escritos 

de Mário Máximo. Até chamou “Comodiano” ao povo 

romano, em presença do qual muito amiúde lutava. E se é 

verdade que o povo o exaltava como a um deus, quando ele 

lutava, ele, julgando que se riam dele, determinou que o povo 

romano seria morto no anfiteatro pelos marinheiros que 

manobravam o toldo. Entre outros títulos triunfais, foi 

chamado seiscentas e vinte vezes “primeiro sargento dos 

secutores”. (Vida de Cómodo. HISTÓRIA AUGUSTA. Vol. I. 15. 

3-7. p. 213-214. Grifo meu). 

 

Nesta produção cinematográfica, Lucila é alvo de Cómodo e parece despertar um 

amor em Cómodo, um amor que, se possível, Cómodo não se importaria em levar adiante 

uma presumível prática do incesto. No entanto, Lucila não parece dar atenção a Cómodo, 

não da forma como o imperador queira, e não estaria disposta a praticar ou a continuar 

um ato incestuoso com seu irmão. Logo, Cómodo sente-se rejeitado pela própria irmã. 

Ao que parece, Lucila traça um romantismo e admiração pelo General Máximus, 

demonstrando um amor por este e irritando seu próprio irmão, que não esconde sua 

indignação: de Lucila preferir o gladiador Máximus a ele, imperador de Roma. 

Estes elementos são fundamentais para que o público do filme defenda o 

“mocinho” e refute o “vilão”. Isto é, “transforma o protagonista no ‘herói’, no qual o 

espectador investirá suas emoções positivas, e o antagonista, no ‘vilão’, no qual ele 

                                                           
20 Secutor era uma categoria de gladiador. 



 

82 

 

projetará sua agressão”. (BUSTAMANTE, R. M. da C. & BUSTAMANTE, M. E. da C., 

2009, p. 259). 

O desfecho do longa-metragem se dará na própria arena, haja vista seria o local 

ideal para derramar o sangue do opressor. É confrontado o “bem”, na figura de Máximus, 

e o “mal”, na figura “desumana” e “cruel” de Cómodo.  

Cómodo, diante do público na arena, está certo de sua vitória, pois nos 

“bastidores” da luta já havia ferido Máximus. Entretanto, Máximus consegue alcançar 

sua “justa vingança”: mata Cómodo pelas suas próprias mãos. Máximus não sobrevive na 

arena, porém já galgou seu objetivo, que era livrar Roma das mãos de um “tirano 

assassino” e estar em paz consigo, pois “honrou” a morte de sua esposa e filho. 

Interessante notar que o final do filme leva o espectador ao início do mesmo: a 

mão de Máximus num campo e, a posteriori, é neste local onde (re)encontraria seu filho 

e esposa num sentido de vida “pós-morte”. Após perder a vida em combate na arena, 

contra seu algoz, o imperador Cómodo, o gladiador Máximus alcança a serenidade de 

uma paz numa outra vida, já que encontra sua família. 

 

Análise Isotópica do filme Gladiador (2000), de Ridley Scott. 

A análise a seguir está pautada pelo método de Greimas. Seria então “observar a 

estrutura profunda ou significativa do filme a partir das categorias que se repetem: as 

categorias isotópicas. Baseia-se num crivo de leitura, do ponto de vista do enunciatário, 

que leva a descoberta das estruturas lógico-semânticas mais básicas”. (ARAÚJO & 

DAVIDSON, 2013, p. 178). 

 

QUADRO SEMIÓTICO 

 

Elementos 

temáticos principais 

 

Elementos figurativos 

 

Elementos axiológicos 
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Roma antes 

do assassinato de 

Marco Aurélio 

Estética: cenários 

faustosos e figurinos complexos, 

não aparentam ser simples em 

especial o das mulheres. 

César (Marco Aurélio) se 

faz presente (à distância) na 

batalha contra os germânicos. É 

um bom imperador, capaz de 

“guiar” Roma às vitórias. 

Máximus é o general 

destemido, querido por Marco 

Aurélio, e responsável pelas 

vitórias em batalha a favor de 

Roma. 

Marco Aurélio deseja 

transferir o trono de imperador ao 

seu general e não ao seu filho. 

Marco Aurélio está em 

idade avançada, sabe que a morte 

está próxima, e ver Máximus 

como um sucessor que será 

acolhido pelo povo de Roma. 

Cómodo não teria a 

competência necessária para 

substituir seu pai. 

 

 

 

 

Moral elevada. 

Coragem. 

Patriotismo. 

Boa conduta. 

Virtudes. 

O bom imperador. 

 

 

 

 

 

Cómodo não aceita a 

possibilidade de não ser imperador 

de Roma e perder seu posto para 

um general do Exército de seu pai. 

Cómodo mata seu pai, 

Marco Aurélio, asfixiando-o. 
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Roma após a 

morte de Marco 

Aurélio e o poder é 

assumido por seu 

filho, Cómodo. 

Cómodo deseja a lealdade 

de Máximus, mas este nega e diz 

que servia somente ao verdadeiro 

imperador, que era Marco Aurélio. 

A recusa de Máximus faz 

com que Cómodo mande o matar. 

Manda também um pequeno grupo 

da guarda militar assassinar sua 

família, esposa e filho. 

Cómodo quer também a 

lealdade de sua irmã, Lucila, e a 

deseja como mulher, deixando 

claro a ideia de que estava disposto 

a prática de um incesto com sua 

própria irmã. 

 

 

Traição. 

Vícios. 

Monstruosidade do 

filho em cometer o 

assassinato do próprio pai. 

O mau imperador. 

Incestuoso. 

Desleal. 

Luxúria. 

Falta de escrúpulos. 

 

Cómodo 

como imperador e a 

busca de vingança de 

Máximus, agora um 

gladiador. 

 

Máximus consegue fugir 

da morte e mata os soldados que 

lhe assassinariam. 

Máximus segue para o 

lugar onde sua família está, mas 

apenas vê-los pendurados em uma 

árvore, já mortos. 

Máximus enfraquecido é 

capturado e torna-se escravo. 

Após tornar-se escravo, suas 

habilidades com a espada o fazem 

exercer um novo ofício: o da 

gladiatura romana.  

Máximus havia jurado 

vingança e para consegui-la tem 

 

 

 

Máximus e sua 

fidelidade a Marco Aurélio. 

Corajoso. 

Destemido. 

Valente. 

Em busca de sua 

vingança para livrar Lucila e 

seu filho das mãos de um 

tirano. 

Honrar a morte de sua 

família através da morte de 

seu algoz (Cómodo). 
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que vencer na arena e conquistar o 

público que lota as arquibancadas. 

Luta inicialmente em uma 

arena que apresenta a estrutura de 

madeira e consegue vencer seus 

adversários. 

Após sua exibição 

Máximus é levado ao Coliseu 

(Anfiteatro Flávio) para lutar em 

um espetáculo promovido pelo 

próprio imperador Cómodo. 

Máximus conquista a 

platéia, vence os adversários na 

areia do Coliseu e é exaltado pelos 

espectadores com o apelido de 

“Espanhol”. 

Cómodo desce a arena para 

ver o “Espanhol” e Máximus tira o 

elmo que cobre seu rosto (é 

obrigado a fazer isso). 

Cómodo então se lembra 

do general Máximus, amado pelo 

seu pai. 

Cómodo se sente acuado 

porque Máximus está vivo e quer 

sua vingança. 

Cómodo, nos “bastidores” 

da arena, fere Máximus e os dois 

lutariam na arena de Roma para 

todo o público ver. 

Livrar Roma de um 

usurpador do Império. 

Espetáculo de 

combates de gladiadores. 

Usar o público a favor 

de Máximus. Era a platéia que 

faria Máximus reencontrar o 

assassino de sua família. 

“Pão e circo”: é 

distribuído alimentos ao 

público durante o espetáculo 

de gladiadores e este 

espetáculo é uma forma de 

distração da “plebe” e, por 

conseguinte, afastá-los das 

discussões políticas (uma 

construção historiográfica 

“tradicional” dos séculos XIX 

e XX). 
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Há uma deslealdade por 

parte de Cómodo, pois Máximus já 

entraria na arena em desvantagem 

física, já que estava ferido por 

Cómodo antes mesmo do duelo. 

Cómodo estava certo de 

sua vitória diante de seu povo, mas 

Máximus consegue matá-lo na 

arena e liberta o povo de Roma das 

mãos de um tirano assassino. 

Máximus não sobrevive e 

morre na arena. Mas em uma vida 

“pós-morte” ele reencontra seu 

filho e esposa num campo. Estaria 

Máximus em pax. 

 

 

Considerações Finais 

O filme Gladiador (2000), recorde de bilheteria, e com diversas premiações em 

seu currículo, se torna uma fonte imprescindível para os historiadores se debruçarem e 

analisarem o contexto social, político, econômico, cultural, sexual e ente outros elementos 

que compuseram a Roma imperial, o que na historiografia, pautada pela literatura latina, 

é conhecida como vícios e virtudes dessa capital do império, Roma. Há muito que se 

discutir, no entanto, este artigo trouxe apenas algumas situações que considerei 

importante enfocar. 

A gladiatura romana foi nosso foco e pudemos perceber o quanto esta produção 

hollywoodiana reforça uma ideia que está relacionada ao “pão e circo”, a romanização, o 

gladiador como estrato social “inferior”, uma platéia ociosa e controlada, conceitos estes 

já ultrapassados e superados pela historiografia mais recente, do século XXI. Dizemos 

que este filme, de produção da indústria de Hollywood, reforça estas idéias, pois foi 
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construído mediante as visões estabelecidas pela historiografia tradicional, dos séculos 

XIX e XX. 

Se estes conceitos discutidos aqui estão ultrapassados e vêm sendo superados pela 

historiografia mais recente, Hollywood insiste em promover filmes que ainda reafirmam 

as visões de distração da “plebe” romana através dos espetáculos de gladidores. A prova 

disso é a mais recente produção cinematográfica intitulada Pompeii,21 2014, do diretor 

Paul W. S. Anderson, que conta a erupção do Vesúvio, em 79 d. C., na cidade de mesmo 

nome, em que vemos nitidamente a gladiatura ser veiculada como uma forma de distrair 

e controlar a população pobre que formava o Império e que assistia a estes espetáculos. 

A principal protagonista do filme em algum momento do filme afirma que os lutadores 

não são esportistas, pois estariam na arena apenas para matar e que seria apenas 

divertimento para a plateia. 

Neste filme são enaltecidos os combates violentos na arena e que os gladiadores 

que ali entravam só teriam um destino possível: a morte. Algo que já é desconstruído 

pelos historiadores, principalmente pela historiadora Renata Garraffoni (2005), que 

defende a tese de que os gladiadores que lutavam na arena não tinham um único desfecho 

– a morte –, mas sim outras possibilidades de término de um combate, pois muitos 

sobreviveram e se aposentaram, continuando a atuar através das escolas de gladiadores 

para ensinar este ofício aos que adentravam nesta profissionalização. 

Estudos mais recentes, através da cultura material22, afirmam, por exemplo, que 

esses combates poderiam sim ter uma estrutura de regras bem definidas, o que o 

aproximaria a um esporte, embora esta linha argumentativa deva ser mais bem 

compreendida. Entretanto, esta linha argumentativa colocaria, portanto, em xeque esta 

perspectiva de que a gladiatura fosse uma “carnificina humana”, como já demonstrou 

historiadores do século XX que apresentam posicionamentos semelhantes aos autores do 

século XIX. 

                                                           
21 A respeito de uma análise mais profunda sobre o filme Pompéia, ver a resenha 

crítica da autora Pérola de Paula Sanfelice, disponível pelo Laboratório Virtual de 

Arqueologia Pública, em http://arqueologiapublicalap.blogspot.com.br/2014/05/resenha-

critica-do-filme-pompeia.html  último acesso em 14/09/2014 as 15h : 23min. 
22 O Cemitério de Éfeso, na Turquia Ocidental, é um dos maiores redutos de 

cemitérios de gladiadores, em que os epitáfios se tornam uma rica fonte aos 

pesquisadores. 

http://arqueologiapublicalap.blogspot.com.br/2014/05/resenha-critica-do-filme-pompeia.html
http://arqueologiapublicalap.blogspot.com.br/2014/05/resenha-critica-do-filme-pompeia.html


 

88 

 

Enfim, essa produção merece uma atenção especial, possivelmente a ser analisada 

em outro artigo, mas o que reforçamos é que este longa-metragem, lançado em 2014, e o 

filme Gladiador, em 2000, têm semelhanças no que concernem as ideias difundidas e que 

estas deveriam ser repensadas pelo cinema, pois a historiografia já refuta muitas idéias 

em que os diretores e roteiristas destas produções se pautam. É claro que Pompeii (2014) 

traz elementos muito significativos de análise, como, por exemplo, o gladiador se 

aposentar da arena e obter a liberdade. 

Estas produções de gênero conhecidas como épicas não devem ser tomadas como 

“verdades absolutas”, mas sim devem ser sempre interrogadas, a ponto de se estabelecer 

um senso crítico à visão que passam ao público e contrapor com o que a historiografia já 

produziu, pois os elementos apontados aqui já foram objetos de estudo de muitos 

historiadores, das mais variadas correntes de pensamento. Mas como o que vende no 

cinema e o que chama a atenção é a violência, talvez as próximas produções continuarão 

a trazer abordagens semelhantes a Pompeii (2014) e Gladiador (2000). Além do que “uma 

das temáticas que mais trazem venda de bilheteria em todo o mundo está relacionada à 

morte e ao amor”. (SANFELICE, 2014). 
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7. O USO DO CELULAR EM SALA DE AULA: UMA PROPOSTA PARA O 

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

Alexsandra Morais Lins 

 

 

Introdução 

 O mundo está cada vez mais conectado a cabos e antenas. Estamos testemunhando 

um rápido avanço tecnológico que, até duas décadas atrás, somente existia na ficção 

científica ou em filmes hollywoodianos, essa rapidez tecnológica no século XXI tem 

causado um aumento relevante do consumo de aparelhos eletrônicos e pessoas não se 

contentam até possuírem o que há de mais novo no mercado, e como resultado, uma 

necessidade compulsiva de consumismo tornou-se parte de nossa sociedade. Dentre os 

objetos mais desejados, o celular se encontra no topo com suas inúmeras funções e 

aplicativos, presente em todos os lugares, tornando-se assim uma extensão do ser 

humano, tornando-se assim indispensável e parte de nós.  

 Ao mesmo tempo em que a sociedade fica cada vez mais cibernética, é cobrado 

da escola um papel mais ativo no engajamento dos meios tecnológicos em sala de aula 

procurando interagir um ambiente novo e mais moderno de ensino. No entanto, ainda há 

muitas pessoas que temem ou são avessas ao novo e ao tecnológico, ainda há exclusão 

digital e em muitos casos a tecnologia digital é escarça até mesmo inexistente, então, 

como a sociedade e a escola pode cobrar a utilização de novas tecnologias no ensino? E 

como utiliza-las no ensino de línguas? Esses e outros questionamentos estão presentes no 

nosso cotidiano escolar, mas nem sempre encontramos as respostas. 

  A partir desses fatos, essa pesquisa teve como prioridade avaliar o uso de uma 

ferramenta mais acessível à realidade de alunos e professores e de propor práticas e 

atividades utilizando o celular para o ensino de pronúncia nas aulas de Língua Inglesa, 

criando a possibilidade do uso tecnológico em sala de aula. 
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Referencial Teórico 

A todo instante, professores são cobrados a se adaptarem ao mundo moderno, a 

utilizar meios mais dinâmicos em suas aulas. Essa cobrança não é feita apenas pelo 

direcionamento escolar, mas pelos próprios alunos, direta ou indiretamente. Os recursos 

utilizados pelo professor parecem obsoletos comparados ao mundo tecnológico-digital 

que alunos já convivem. No site “learning is growing”, um comentário feito por um dos 

internautas chama atenção por relatar um pensamento que muitos profissionais da 

educação também têm, ela diz: 

 

A major problem for some of us is not about integrating the 

technology really. It’s about how to learn to use it in the first 

place. If you’ve been teaching for over 30 years, and really don’t 

like techy things in general, then it’s very difficult to find 

possibilities for learning. I checked out the Web: courses are 

practically non-existent for total beginners in this situation, even 

online. (And I don’t live and work in the English-speaking world). 

(IHATA, 2014). 

 

Anne Ihata expõe que o problema estar em não haver formação ou orientação do 

uso de tecnologia até mesmo quando se procura informação no próprio meio digital. O 

que ela comenta não esta tão longe de nossa realidade, um exemplo disso está mais 

próximo do que pensamos. Quantas vezes já não ouvimos alguém ou até nós mesmos nos 

questionando de como nos adequar e adaptar nossas aulas num ambiente mais novo e 

cibernético, mas percebemos que não depende somente da vontade de inovar. No artigo 

de Vera Lúcia Menezes de Oliveira Paiva (2014), ela faz um panorama histórico sobre a 

tecnologia no ensino de línguas estrangeiras no Brasil, e ela comenta sobre a dificuldade 

que o professor enfrenta no uso de tecnologias dentre a realidade educacional brasileira. 

PAIVA também explica as dificuldades do profissional em utilizar meios como o 

computador que, para muitos, são considerados facilitadores do ensino e, para outros, sua 

utilização não é feita adequadamente. Ela afirma que: 

 

A história da tecnologia no ensino de línguas não poderia ser 

linear em um país como o nosso onde as diferenças sociais 

impedem que tecnologias como o papel, o livro, e até a 

eletricidade esteja ao alcance de todos. Muitas tecnologias já 
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obsoletas, como o projetor de slides, por exemplo, nunca 

chegaram a determinadas escolas. O computador já está 

plenamente integrado no ensino de línguas de algumas 

instituições e muitos professores já adotam material didático 

acompanhado por CD-Roms. Já é possível observar uma 

mudança gradual de muitos que rejeitaram por princípio as 

inovações trazidas pelo computador e pela Internet, apesar de que 

essa tecnologia continuar a ser vista por uns como cura milagrosa 

e por outros como algo a ser temido. (PAIVA, 2014, p. 14). 

  

Outro recurso que vem ganhando espaço na escola é o aparelho móvel. O celular 

está presente no cotidiano educacional até mesmo quando ele não é desejado, pois a cada 

dia nossos alunos chegam às salas de aula com aparelhos de última geração, conectados 

em suas redes sociais, celulares estes que ironicamente chegam a ser até melhores do que 

de seus professores. O professor se ver encurralado ao meio de tantos aparelhos e a falta 

de atenção dos alunos que não conseguem se desconectarem e ficarem atentos ao mundo 

real, o que acaba levando à proibição do uso indevido do celular, mas há aqueles que 

veem a presença do celular em sala de aula muito importante, por exemplo, de acordo 

com BENTO e CAVALCANTE: 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e 

Sem Fio (TIMS) aumentam os desafios da realidade escolar. 

Educadores precisam se adequar a realidade desenhada pelas 

TIMS. Entre as TIMS, temos o celular, um aparelho popular, com 

aplicativos que podem vir a ser utilizados em sala de aula como 

recurso pedagógico. (BENTO e CAVALCANTE, 2013, p.114). 

 

 

 O uso do celular pode se tornar uma ferramenta de grande auxílio principalmente 

no ensino de Língua Inglesa, até porque, o celular é um recurso mais próximo à realidade 

de muitos professores onde, muitas das vezes, se encontram em escolas que até material 

básico de limpeza é escarço, ou se veem em escolas localizadas em comunidades de uma 

aquisição mais baixa e alunos não tem muitos recursos a mão. Todavia, com todas as 

dificuldades escola e comunidade não tem a obrigação de se adaptarem a tecnologia, mas 

sim utilizar qualquer possibilidade tecnológica adaptando-a à realidade de alunos e 

professores. Segundo RAMOS e FUTURA: 
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Caberá ao professor/mediador da aprendizagem, neste contexto 

virtual, o papel de auxiliar os educandos a produzir e a interpretar 

novas linguagens do mundo atual, fazendo com que a 

comunidade discursiva (virtual) propicie a aprendizagem 

colaborativa, criando espaço de disseminação da cultura e 

fazendo a integração social dos cidadãos. (RAMOS e FUTURA, 

2008, p.203). 

 

 

 O celular, independentemente do tipo, desde o mais simples ao mais complexo, 

pode ser um facilitador as aulas de Língua Inglesa, pois é sabido que a prática oral do 

aluno de línguas é bem comprometida por vários fatores, um exemplo é a preocupação 

do cumprimento do conteúdo programático, já que a própria carga horária do professor 

de Língua Estrangeira é mínima ao que de fato é necessário. Sabemos o quanto é 

importante o ensino de pronúncia para melhor desempenho do discente, e garantir um 

melhor desempenho no processo de aprendizagem desse aluno é fator primordial do 

professor. SCHUTZ (2014) diz que a “língua é fundamentalmente um fenômeno oral. 

Nunca é demais salientar a importância da forma oral da língua. A forma escrita é mera 

decorrência da língua falada”, daí o papel do professor em não colocar de lado o mais que 

é essencial no ensino de línguas. Ele ainda afirma que: 

  

Domínio sobre a língua falada começa com o entendimento oral, 

e este começa com o reconhecimento das palavras contidas no 

fluxo de produção oral. Conseguir isolar cada conjunto de 

fonemas correspondentes a cada unidade semântica (palavra), 

dentro da seqüência ininterrupta de sons no fluxo da produção 

oral, é um desafio considerável. (SCHUTZ, 2014). 

 

 

 REINDERS (2010, p. 20) diz que os celulares são relativamente baratos e 

crescentemente poderosos, pois estão por ai, a todos os lugares, à mão de todos sendo o 

meio mais rápido e prático no nosso dia a dia e porque não no ambiente escolar. O uso do 

celular na produção oral de Língua Inglesa pode ser uma solução as atividades de 

repetitivas que alunos não gostam de fazer, REINDERS ainda afirma que “Another 

benefit is that learners are used to working with them, often more so than with computers” 
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(2010, p. 20). Confirmando quanto o celular pode ser útil em sala de aula até mesmo para 

professores e alunos que pensam estar a ano luz de distância do meio tecnológico. 

 

Metodologia 

 A princípio, não se havia uma intenção de avaliar cientificamente a proposta aqui 

apresentada, o fato foi que ao elaborar o planejamento da disciplina de Fonética e 

Fonologia da Língua Inglesa surgiu a ideia de acrescentar o uso de uma ferramenta que 

auxiliasse os alunos a uma prática mais interessante e menos cansativa nas atividades da 

disciplina. Depois de muito pesquisar e buscar alguma novidade eis que surge a ideia de 

usar o celular, já que este está tão presente e tão ativo em nossas vidas, logo o aparelho 

se tornou essencial em todo o planejamento do processo de produção oral dos alunos e, 

concomitantemente, se tornou relevante avaliar cientificamente seus resultados. 

 A proposta foi apresentada nas primeiras aulas aos alunos de 4º período do curso 

de Letras de uma universidade pública e que teria um valor experimental no desenvolver 

das aulas, havendo assim o acordo com os alunos em participarem. A turma constituía de 

25 alunos participantes e as atividades teriam como ferramenta essencial o celular pessoal 

deles e os recursos disponíveis do aparelho.  

Foram feitas três etapas de avaliação: 1) individualmente, utilização do recurso de 

gravação de voz do celular para gravar um pequeno texto com ênfase na pronúncia dos 

monotongos vogais da Língua Inglesa; 2) em pequenos grupos, utilização do recurso de 

produção de vídeo do celular para filmar uma conversação teatral enfatizando a pronúncia 

dos sons consonantais da Língua Inglesa; e por último, 3) a avaliação do material feita 

pelo professor e pelos alunos, analisando não somente o conteúdo das atividades, mas 

também suas opiniões em relação ao experimento.  

  

Resultado e Discussões 

 O material obtido durante as práticas feitas pelos alunos possibilitou ao professor 

mais praticidade em avaliar e observar os erros e vícios cometidos pelos alunos, pois se 

observou que o tom de voz dos alunos tinha muito mais segurança ao pronunciar todo o 

texto do que quando o faziam em frente do professor ou sala de aula. Quando o aluno se 
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via obrigado a repetir uma palavra em inglês ou de ler um pequeno texto na frente do 

professor e de seus colegas, acabavam gaguejando e até mesmo desistindo de fazê-lo.  

Em relação à experiência dos alunos, a maioria preferiu as gravações por darem a 

eles a oportunidade de regravar quando os mesmos não se achavam satisfeitos com as 

primeiras tentativas, se sentiram mais seguros e puderam escolher o melhor momento de 

gravar e filmar as atividades sem a pressão de outros estarem olhando ou rindo de seus 

erros, pois muitos relataram que o maior desafio é a timidez. Por outro lado, alguns 

assumiram ter dificuldades de encontrar o recurso no próprio celular por nunca terem 

necessidade de usa-lo e um dos alunos relatou ter achado difícil gravar e ouvir a própria 

voz. 

Um ponto importante é que todos puderam analisar sua própria pronúncia e 

identificar que gradativamente houve melhorias em suas produções orais. Apesar dos 

erros e dificuldades, os alunos conseguiam perceber sozinhos que havia diferenças nos 

seus áudios comparados ao áudio original das atividades. 

 

Conclusão 

 Este trabalho teve como objetivo provar que é possível envolver a tecnologia e 

adapta-la a nossa realidade. O trabalho teve pontos positivos com o uso do aparelho 

celular e o mais importante é que alunos conseguiram desenvolver novas formas de 

aprendizagem e aumentarem seu potencial no processo de aquisição linguística. 

 É relevante ressaltar que essa pesquisa não se encontra completamente finalizada, 

ainda há varias proposta a serem utilizadas e avaliadas dentro do ensino de línguas 

levando sempre em primeiro lugar o aluno. O uso de novas tecnologias é de inteira 

importância no processo de ensino e aprendizagem, no entanto, devemos ter como 

prioridade a capacidade e necessidade da comunidade a que esteja trabalhando. 

 Concluindo, professores e alunos devem conviver um único meio, em que a troca 

de conhecimentos possa coexistir e interligar o que o professor pode ensinar de suas 

experiências e de seu mundo, mas também estar aberto a aprender um mundo novo 

ofertado pelos seus alunos. 

 

 



 

96 

 

REFERÊNCIAS 

 

BENTO, Maria Cristina Marcelino; CAVALCANTE Rafaela dos Santos. Tecnologias 

Móveis em Educação: o uso do celular na sala de aula. ECCOM, v. 4, n. 7, jan./jun. 2013. 

 

IHATA, Anne. Comentário em página da web. Disponível em < 

http://learningisgrowing.wordpress.com/2012/09/09/top-five-technology-tools-for-ell-

teachers/> acesso em: 12, ago, 2014. 

  

KELLY, L.G.25 Centuries of Language Teaching. Rowley, Mas.: Newbury, 1969. 

 

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira. O Uso da Tecnologia no Ensino de Línguas 

Estrangeira: breve retrospectiva histórica. Disponível em: 

<http://www.veramenezes.com/techist.pdf> Acesso em: 22, ago. 2014. 

 

RAMOS, Samantha Gonçalves Mancini; FUTURA, Susy Maria Zewe Coimbra. Novas 

tecnologias nas aulas de língua inglesa: aprimorando o processo de 

ensino/aprendizagem. Maringá, v. 30, n. 2, p. 197-203, 2008. 

 

REINDERS, Hayo. Twenty Ideas for Using Mobile Phones in the Language 

Classroom. English Teaching Forum, United Kingdom, n. 3, 2010. Disponível em: 

<http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ914893.pdf> Acesso em: 22, ago, 2014 

  

SCHUTZ, Ricardo. A importância da pronúncia. Disponível em 

<http://www.sk.com.br/sk-pron.html> Acesso em: 14, jun, 2014. 

 

  



 

97 

 

8. O REAL E O INSÓLITO: OS ATOS DE FINGIR NO ROMANCE 

MEMORIAL DO CONVENTO DE JOSÉ SARAMAGO 

 

Aline Barbosa de Almeida 

Márcia Tavares Silva  

 

Introdução  

Realidade e ficção possuem uma ligação tênue, em que a segunda se alimenta da 

primeira para se realizar. A realidade, espaço do homem, se apropria da ficção como meio 

de fuga e de manifestação daquilo que a transcende. Iser (1999) menciona que toda 

sociedade necessita de uma ficcionalização, uma vez que o fingimento, que é a literatura 

tem o poder ilusório de nos proporcionar experiências significantes através de um relação 

dialógica entre texto e leitor.  

É nesse ponto que a literatura possui sua força. Candido (1995) caracteriza a 

literatura como um fator de humanização, tendo-a como equilíbrio para o meio, uma vez 

que ela age no inconsciente e subconsciente do leitor. É por isso que o teórico chama de 

literatura tudo aquilo que está para:  

 

[...] as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos 

os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o 

que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais 

complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações 

(CANDIDO, 1995, p. 242). 

 

Sendo da ordem na imaginação e também do real a literatura surge como uma 

motivadora de efeitos, que induz determinadas emoções do leitor, já que esse estará 

dialogando com texto a partir de seus horizontes de expectativas. Para isso ela abre mão 

de recursos estéticos da linguagem fazendo uma transposição do real e levando leitor a 

refletir sobre uma realidade, que de outra maneira não poderia existir.  

Dentro desse contexto o leitor é levado a questionar o que se mostra como real e 

o que se mostra como fictício em uma narrativa. Tentando refletir sobre essa questão Iser 

(1979) traz um estudo importante sobre a relação do real e do fictício, tendo em vista que 
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esse último é influenciado pelo primeiro, eles não possuem uma relação com finalidade 

em si mesma, mas como é da ordem do fingir, ocorre aí uma preparação do imaginário. 

Então:  

 

Decorre daí que a relação triádica do real com o fictício e o 

imaginário apresenta uma propriedade fundamental do texto 

ficcional. Ao mesmo tempo, fica claro o que caracteriza o ato de 

fingir, e assim, o fictício do texto ficcional. Quando a realidade 

repetida no fingir se transforma em signo, ocorre forçosamente 

uma transgressão de sua determinação correspondente. O ato de 

fingir é, portanto, uma transgressão de limites. Nisso se expressa 

sua aliança com o imaginário. Contudo, o imaginário é por nós 

experimentado ande de modo difuso, informe, fluido e sem um 

objeto de referência. Ele se manifesta em situações inesperadas e 

daí que advento de arbitrário, situações que ou se interrompem ou 

prosseguem noutras bem diversas. (ISER, 1979, p. 958).  

 

 

Dentro dessa relação triádica (real-fictício-imaginário) se dá o ato de fingir, o qual 

é uma transgressão de limites. Acreditamos que essa transgressão de limites esteja para a 

realidade, uma vez que saindo de seu plano estaremos experimentando um efeito, que se 

dá de modo fluido, informe, difuso e que não possui uma referenciação. Por isso que os 

atos de fingir dentro uma narrativa pode se dá pela característica do fantástico, um 

elemento que transgride à realidade.  

Segundo Todorov (1981) o elemento do fantástico é uma vacilação experimentada 

por um ser que não reconhece mais que as leis naturais. Desse modo, o leitor faz uma 

ruptura com o que reconhece e tem como paupável. Entendemos que essa descrição do 

teórico está para o campo da recepção, ou seja, do leitor. Mas, no que diz respeito ao 

estético a transgressão dos limites do real se dá pela caracterização de um universo que 

não existe. Assim:  

 

[...] O  ato de fingir, como a irrealização do real e a realização do 

imaginário, cria simultaneamente um pressuposto central para 

saber-se até que ponto as transgressões de limite que provoca (1) 

representam a condição para a reformulação do mundo 

formulado, (2) possibilitam a compreensão de um mundo 
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reformulado, (3) permitem que tal acontecimento seja 

experimentado. (ISER, 1979, p. 959-960).  

 

A transgressão dos limites, aquilo que se mostra como real e fictício se dá pelo 

viés do leitor e do quê ele se apropria como real. Desse modo, os atos de fingir se dividem 

em três categorias: o ato de seleção; de combinação e de autodesnudamento.  

A seleção se trata dos campos de referência do texto em diálogo com seu contexto. 

Os elementos contextuais não são, necessariamente, fictícios, pois nesse plano coexistem 

o discurso de referência do real e o discurso novo, constituído a partir da apropriação do 

real. É perceptível que a seleção está para o processo criativo do autor, uma vez que, ele 

se baseia na realidade para a manifestação da sua escrita literária. Como o texto literário, 

pensado a partir da teoria da recepção, da abertura para o leitor, esse indivíduo também 

faz parte do ato de seleção, tendo em vista que a relação dialógica com o texto, reclama 

dele um horizonte de expectativa que se constitui na realidade.  

O ato de combinação está para a relação dos elementos textuais, que “abrange 

tanto a combinalidade do significado verbal, o mundo indroduzido no texto, quanto os 

esquemas responsáveis pela organização dos personagens e suas ações”. (ISER, 1979, p. 

963). Essa é uma etapa de consciência da escrita do autor, em que ele irá moldar sua 

narrativa com um léxico específico, fazendo com que as transformações semânticas 

(forma e fundo) adquiram um aspecto diferente e se configure como literário.  

Já o ato de autodesnudamento o mundo das experiências se transforma em 

metáfora. É como se configura-se um plano do “como se”. Por isso Iser (1979) cita que 

nem o mundo representado retorna por efeito a si mesmo, nem tão pouco se esgota na 

descrição de um mundo que lhe seria pré-dado. Desse modo, há uma repetência da 

realidade, mas é superada por estar entre parênteses e por ter sido mascarada através do 

imaginário do autor.  

Sob essa teoria tentaremos fazer uma análise da obra Memorial do Convento de 

José Saramago, observando como esses atos de fingir se configuram na narrativa. Outro 

ponto que observaremos é a transgressão de limite da realidade através da personagem 

Blimunda.  
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Uma narrativa de Saramago sob os atos de fingir  

No romance Memorial do Convento (1982) de José Saramago história e 

fantástico se fundem para situar um mesmo plano narrativo, no entanto,  cada um possui 

suas particularidades  de representação.  O romance é composto por vinte e cinco 

capítulos e em três planos narrativos: plano da história, plano da ficção da história  e o 

plano do fantástico.  

O  drama  do primeiro plano traz a narrativa de Portugal no século XVIII, o 

reinado de D. João V, a construção do convento de Mafra e as inquisições, os autos de fé 

e o casamento dos infantes. Todos esses acontecimentos perpassam pela história e que no 

plano da ficção da história Saramago os traz de forma caricatural.   

O que se sobressai nesse primeiro plano é a promessa que o rei faz aos padres 

franciscanos de construir um convento na cidade de Mafra, caso Deus lhe desse um 

herdeiro durante aquele ano, no entando, essa promessa não se dá de forma espontânea, 

ela é induzida por um dos padres que revela ao rei o seguinte:  

 

Mas vem agora entrando D. Nuno da Cunha, que é o bispo 

inquisidor, e traz consigo um franciscano velho. [...] Aquele que 

além está é frei António de S. José, a quem, falando-lhe eu sobre 

a tristeza de vossa majestade por lhe não dar filhos a rainha nossa 

senhora, pedi que encomendasse vossa majestade a Deus para que 

lhe desse sucessão, e ele me respondeu que vossa majestade terá 

filhos se quiser, e então perguntei-lhe que queria ele significar 

com tão obscuras palavras, porquanto é sabido que filhos quer 

vossa majestade ter, e ele respondeu-me, palavras enfim muito 

claras, que se vossa majestade prometesse levantar um convento 

na vila de Mafra, Deus lhe daria sucessão, e tendo declarado isto, 

calou-se D. Nuno [...]  Perguntou el-rei, É verdade o que acaba de 

dizer-me sua eminência, que se eu prometer levantar um convento 

em Mafra terei filhos, e o frade respondeu, Verdade é, senhor, 

porém só se o convento for franciscano, e tornou el-rei, Como 

sabeis, e frei António disse, Sei, não sei como vim a saber, eu sou 

apenas a boca de que a verdade se serve para falar, a fé não tem 

mais que responder, construa vossa majestade o convento e terá 

brevemente sucessão, não o construa e Deus decidirá. 

(SARAMAGO, 2008, p. 13-14). 

 

Notamos aqui a relação de troca que o rei D. João V faz com a entidade religiosa 

cristã, representada pelo bispo e o frade franciscano. Com receio de não ter um herdeiro, 
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o rei se sujeita a promessa, a qual lhe é induzida. Há assim, um interesse mútuo de ambas 

as partes, no entanto, a igreja se mostra aqui de modo ardilosa, que arquiteta seus 

interesses utilizando o nome de Deus, já que fica subentendido que as palavras de Deus 

proferidas pela boca do bispo e os atos de fé não se questionam, então, por meio do medo 

e do receio de sofrer as injúrias de Deus o rei concede a construção do convento, caso, 

ele venha a ter um filho naquele ano.  

Notamos aqui uma passagem intrigante, no decorrer da narrativa esse interesse 

por riqueza e poder, por parte dos franciscanos é evidente, e aqui fica a crítica da história: 

como é sabido os padres franciscanos fazem voto de pobreza em nome de Deus, no 

entanto, Saramago faz uma leitura deles os mostrando de forma mesquinha, à procura de 

se beneficiarem da riqueza do reino para terem um status significante e confortável à custa 

de trabalho escravo, já que o ouro vinha da colônia Brasil. Nesse sentido, entendemos que 

no plano da história há uma relação direta com o plano da ficção da história, pois a maioria 

das personagens irão trazer esse aspecto caricatural pelo viés crítico do autor.  

É nessa apropriação da realidade que o ato de seleção se configura no romance. 

Saramago se fundamenta na realidade histórica, para construir sua ficção. Ele refaz a 

leitura de personagens históricos por meio do discurso literário. De acordo com Iser 

(1979) esse é um relacionamento se mostra como uma figura de transição do real e do 

imaginário. É por isso que a história que Saramago atualiza é uma expressão de 

acontecimentos, uma vez que a sua intencionalidade não se preocupa em designar todos 

os campos referenciais, no entanto, ele desconstrói a realidade para formar um novo 

discurso, uma nova forma de história.  

Um outro exemplo de ato de seleção é a personagem D. Maria Ana que o narrador 

a nomeia de toupeira:  

 

D. Maria Ana debaixo do cobertor de penas que trouxe da Áustria 

também e sem o qual não pode dormir, seja Inverno ou Verão. E 

é por causa deste cobertor, sufocante até no frio Fevereiro, que D. 

João V não passa toda a noite com a rainha, ao princípio sim, por 

ainda superar a novidade ao incómodo, que não era pequeno 

sentir-se banhado em suores próprios e alheios, com uma rainha 

tapada por cima da cabeça, recozendo cheiros e secreções. D. 

Maria Ana, que não veio de um país quente, não suporta o clima 

deste. Cobre-se toda com o imenso e altíssimo cobertor, e assim 

fica, enroscada como toupeira que encontrou pedra no caminho e 
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está a decidir para que lado há-de continuar a escavação da 

galeria. (SARAMAGO, 2008, p. 15). 

 

A rainha é tida como um ser subjugado e sem voz no reino, quando no plano da 

história ela foi um indivíduo ativo fundando lares e conventos e conhecedora de vários 

idiomas. Na narrativa ela é tida como um indivíduo sem ação, comparada a algo que 

apenas vive em tocas e galerias no subsolo. Nesse ponto há uma renovação do discurso 

sobre a construção da personagem da rainha, pois no texto literário de acordo com 

Antunes (2004) o discurso se renova feito alteridade, é um discurso corajoso a que a 

história é impossibilitada de dizer, assim, a literatura pelo discurso poético, 

metamorfoseia o discurso histórico com um poder de denúncia que vai além das barreiras 

morais, religiosas, ideológicas, políticas e econômicas.  

Compreendemos, então, que no plano da ficção da história há apenas um 

mascaramento das personagens do plano da história. Esse é um recurso interessante para 

se mostrar a realidade, uma vez que, essas características caminham para imprimir um 

humor no texto e as críticas, dependendo da situação que se narra.  

Notamos que o ato de combinação também se dá nesse interim. Os espaços 

semânticos do romance é dado pela própria história representada no século XVIII e as 

características das personagens são caricaturais para enaltecer o discurso crítico e irônico 

do narrador.  

O fantástico é outro elemento recorrente no referido romance. Segundo Todorov 

(1981) o fantástico pode ser entendido como uma integração do leitor, quando este tem a 

percepção de vacilar entre o natural e o sobrenatural, bem como de um acontecimento 

estranho, que provoca uma ruptura no leitor e no herói.  

É esse acontecimento estranho que transgrede a realidade representada no 

romance. No romance Memorial do Convento, pois Blimunda, casada com Baltasar, é 

possuidora de um dom. Ela pode ver por dentro das pessoas e colher as suas vontades em 

momentos de agonia, para tanto ela precisa estar em jejum.  

 

Blimunda, olha só, olha com esses teus olhos que tudo são 

capazes de ver, [...] olhos como estes nunca se viram, claros de 

cinzento, ou verde, ou azul, que com a luz de fora variam ou o 

pensamento de dentro, e às vezes tornam-se negros nocturnos ou 
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brancos brilhantes como lascado carvão de pedra. (SARAMAGO, 

2008, p. 31-32).  

 

Os olhos de Blimunda nos traz um quê de estranho. São olhos que não possuem 

uma cor definida, mas é algo que muda de acordo com a luz, assim eles transitam entre 

“claros de cinzento” e “negros nocturnos ou brancos brilhantes”.  Essa metáfora enriquece 

a descrição da personagem, pois esses olhos que tudo podem ver tornam-se a 

representação do místico e do fantástico configurado na narrativa.  

Este é um elemento da narrativa que poderia se voltar para a combinação, mas 

não da seleção, uma vez que essa possui dependência da realidade. Sendo assim, o 

elemento fantástico se dá apenas pelo viés do imaginário do narrador. É uma criação que 

está fora do limite da realidade, no entanto, não deixa de ser reformulado e repensado 

pelos receptores.  

Nesse plano há ainda uma recorrência de outro momento: a construção da 

passarola. Esse é um projeto idealizado pelo padre Bartolomeu, que tem título de doutor 

e é ligado aos fazeres científicos, notamos aqui a recorrência da crítica ao clero, que nega 

esses feitos e ao mesmo tempo os realiza. Com esse sonho de voar o padre tem como 

aliados Blimunda e  Baltasar, cada um com suas respectivas funções, Baltasar de construir 

a passarola e Blimunda, por meio de seu dom colher o combustível, as vontades dos vivos.  

 

[...] na Holanda soube o que é o éter, não é aquilo que geralmente 

se julga e ensina, e não se pode alcançar pelas artes da alquimia, 

para ir buscá-lo lá onde ele está, no céu, teríamos nós de voar e 

ainda não voamos, mas o éter, dêem agora muita atenção ao que 

vou dizer-lhes, antes de subir aos ares para ser o onde as estrelas 

se suspendem e o ar que Deus respira, vive dentro dos homens e 

das mulheres, Nesse caso, é a alma, concluiu Baltasar, Não é, 

também eu, primeiro, pensei que fosse a alma, também pensei que 

o éter, afinal, fosse formado pelas almas que a morte liberta do 

corpo, antes de serem julgadas no fim dos tempos e do universo, 

mas o éter não se compõe das almas dos mortos, compõe-se, sim, 

ouçam bem, das vontades dos vivos. (SARAMAGO, 2008, p. 80).  

 

A passarola para poder voar necessitará do éter, mas esse só é possível por meio 

das vontades humanas e através de seu dom Blimunda será a responsável por recolhê-las 

e serão duas mil vontades, no entanto, a personagem desconhece a forma como terá que 
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fazer isso já que ela apenas vê e não faz nenhuma ação em cima de seu dom. Assim, o 

padre Bartolomeu explica:  

 

Verás a vontade dentro das pessoas Nunca a vi, tal como nunca 

vi a alma, Não vês a alma porque a alma não se pode ver, não vias 

a vontade porque não a procuravas, Como é a vontade, E uma 

nuvem fechada, Que é uma nuvem fechada, Reconhecê-la-ás 

quando a vires, experimenta com Baltasar, para isso viemos aqui, 

Não posso, jurei que nunca o veria por dentro, Então comigo. 

Blimunda levantou a cabeça, olhou o padre, viu o que sempre via, 

mais iguais as pessoas por dentro do que por fora, só outras 

quando doentes, tornou a olhar, disse, Não vejo nada. O padre 

sorriu, Talvez que eu já não tenha vontade, procura melhor, Vejo, 

vejo uma nuvem fechada sobre a boca do estômago. O padre 

persignou-se, Graças, meu Deus, agora voarei. Tirou do alforge 

um frasco de vidro que tinha presa ao fundo, dentro, uma pastilha 

de âmbar amarelo, Este âmbar, também chamado electro, atrai o 

éter, andarás sempre com ele por onde andarem pessoas, em 

procissões, em autos-de-fé, aqui nas obras do convento, e quando 

vires que a nuvem vai sair de dentro delas, está sempre a suceder, 

aproximas o frasco aberto, e a vontade entrará nele, E quando 

estiver cheio, Tem uma vontade dentro, já está cheio, mas esse é 

o indecifrável mistério das vontades, onde couber uma, cabem 

milhões, o um é igual ao infinito [...]. (SARAMAGO, 2008, p. 

80).  

 

Padre Bartolomeu ensina a Blimunda a ampliar a visão de seu dom e confere 

nela a confiança do sucesso do projeto, por isso ele se alia à uma mulher possuídora de 

dons sobrenaturais, pois por meio de um processo químico ou físico, isso, na narrativa, 

não seria possível. A passarola traz também o elemento do estranho, do sobrenatural, já 

que é por meio das vontades dos vivos que ela irá voar. Portanto, as vontades trazem a 

simbologia da persistência e da força, elementos indispensáveis para a realização do 

sonho do padre Bartolomeu que é fazer voar a passarola. Ele vai de encontro aos 

juramentos que fez a igreja, ele se envolve no projeto por meio de segredos e com 

Blimunda e Baltasar, pessoas que estão preocupadas em seguir uma ordem da sociedade, 

mas não deixam de realizar seus desejos, pois se Blimunda fosse descoberta seria 

queimada pela inquisição.  

 A partir desses elementos e sob o signo do “como se” (ISER, 1979, p. 977) 

devemos ver esse elemento do fantástico como sendo do real, mesmo não sendo. Ele se 
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esboça pela remissão, já que deve ser tomado como uma possibilidade de tornar-se 

perceptível, pois de acordo com o teórico Iser (1979) “tornar-se perceptível não se 

confunde com nenhuma característica do mundo enquanto tal”.  

 O responsável por esse ato de autodesnudamento é o leitor. É ele que será 

capaz de observar no campo estético e perceptivo como que a totalidade do texto literário 

se configura, uma vez que, por meio dessa se dá a presença do imaginário.  

 

Considerações Finais  

O romance Memorial do Convento, de José Saramago traz elementos do que se  

mostram como real, fictício e imaginário através dos atos de fingir. Esses elementos nos 

proporcionar observar que   Saramago traz em sua narrativa um estilo único, moldado 

pelo plano da história, o da ficção da história e o do fantástico, os quais nos levam a 

pensar sobre a sociedade daquela época, bem como de apreender as coisas simples através 

das personagens. 

 Entendemos assim que essa obra de Saramago traz um aspecto de erudição e do 

popular, uma vez que ele aborda a história de seu povo e a metamorfoseia pelo seu 

imaginário, carregado de uma linguagem poética que nos leva a pensar no lirismo. Ele 

também resgata uma cultura que leva em consideração a inquisição, os autos de fé e as 

touradas, eventos que trazem a riqueza de uma cultura e seus costumes.   

Com Memorial do Convento, Saramago nos dá um ensinamento sobre os valores 

morais da época e de como a hipocrisia prevalece nos ambientes da nobreza, salva-se 

apenas o povo, classe subjugada e representada pelos trabalhadores em Mafra, bem como 

dos sonhadores configurado em padre Bartolomeu, Blimunda, Baltasar e Scarlatti.  No 

demais, o que podemos mencionar é que a prosa saramaguiana segue um caminho da 

subversão e da inovação, seja no estilo ou no como se contar.   
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9. IDENTIDADE E MEMÓRIA: UM OLHAR SOBRE A MULHER NEGRA 

NA SOCIEDADE DO SÉCULO XIX 

 

Ana Carusa Pires Araujo 

 

Todo el mundo sabe que existe um lugar que 

no está obligado econômica ni politicamente a 

todas las bajezas y a todos los compromisos. 

Que no está olbligado a reproducir el sistema. 

Y es la escritura. Y si hay una otra parte que  

puede escapar a la repetición infernal está por 

allí, sonde se escribe, donde se sueña, donde se 

inventan nuevos mundos. 

 

Hélène Cixous  

 

 

Introdução 

 Em meio a sociedade escravocrata que começou a obra de Maria Firmina dos Reis, 

não se deixando vencer pelo preconceito racista que a rodeava. Decidida a mostrar seu 

talento para a sociedade maranhense, escreveu vários trabalhos, entre eles o renomado 

romance “Úrsula”, (1859), o conto “A Escrava” (1887) apresentando nestes, a relação 

entre senhores e escravos, mas, infelizmente, “o resultado é que uma espessa cortina de 

silêncio envolveu a autora ao longo demais de um século.” (DUARTE, 2004, p. 3), o que 

fez com que ela fosse propositalmente esquecida. Está mais que na hora de injustiças 

como essa, serem combatidas e evitadas. 

 O conto “A Escrava” foi escolhido para ser trabalhado sobre a perspectiva da 

identidade e da memória da voz da personagem negra bem como da autora. 

Diferentemente de outras obras temos, nele, o negro na visão de outro negro e não na de 

um “branco”, como ocorreu e ainda ocorre em outros textos. Visão essa que pode vir de 

outro autor negro, influenciado pela visão aristocrática “branca”, mesmo que esta 

brancura esteja nas atitudes e não na pele. 
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 “A Escrava” é considerada uma obra afro-brasileira, pois apresenta o negro na 

perspectiva do negro “pois nasce de uma perspectiva outra, pela qual a escritora, irmanada 

aos cativos e aos seus descendentes, expressa, pela via da ficção, seu pertencimento a este 

universo de cultura” (DUARTE, 2004, p. 5). 

 

Maria Firmina dos Reis e a voz da negra na ficção afro-brasileira 

 Maria Firmina dos Reis é uma autora que possui um trabalho de grande relevância 

para nossa historiografia literária, política e social, não só como romancista e poetisa, 

mais também como uma personalidade que marcou sua época como uma ativista 

abolicionista, que teve como principal arma o seu talento de escritora. Não pegou em 

armas, pegou na pena. Mendes (2006, p. 18), assim inicia a descrição da trajetória 

bibliográfica de Maria Firmina: 

 

Maria Firmina dos Reis nasceu em 11 de outubro de 1825, no 

bairro de São Pantaleão, na Ilha de São Luís, capital da província 

do Maranhão, registrada por João Esteves e Leonor Felipa dos 

Reis. Era prima do escritor maranhense Francisco Sotero dos Reis 

por parte de mãe. Viveu com a avó, a mãe e as suas primas 

Balduína e Amália Augusta dos Reis em Guimarães, para onde se 

mudaram quando ela tinha cinco anos. Autodidata, sua instrução 

fez-se através de muitas leituras – lia e escrevia francês 

fluentemente. Exerceu a profissão de professora primária, tendo 

sido aprovada em primeiro lugar para a vaga do concurso público 

estadual em 1847 para mestra régia. Aposentou-se em 1881. Um 

ano antes da aposentadoria, fundou a primeira escola mista no 

Maranhão, tendo esta funcionado até 1890. Faleceu em 11 de 

novembro de 1917 aos 92 anos, cega e pobre. 

 

 

 A história da autora mostra como foi perseverante. Uma autodidata que buscou se 

instruir por intermédio de muita leitura e muito estudo, a ponto de ler e escrever em 

francês fluentemente. O biógrafo de Maria Firmina dos Reis lhe atribui primazia feminina 

na cultura maranhense, no jornalismo, no romance, na poesia, na música popular e 

erudita, nos enigmas, nas charadas e nos contos, em jornais da época. 

 Durante sua vida demonstrou estar muito além de seu tempo e que merece ter seu 

trabalho reconhecido. Uma autora que merece ser estudada, principalmente por seus 
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conterrâneos. Mendes (2006, p. 23-24) escreve sobre sua coragem e iniciativa na defesa 

dos negros, sem se deixar vencer pelas dificuldades impostas pelo meio em que vivia: 

Aventurou-se a escrever dentro do contexto que a realidade 

brasileira impunha à época, somando-se às dificuldades 

econômicas e geográficas, já que nunca saiu do eixo Guimarães e 

São Luís (MA). Apesar de estar inserida em uma sociedade 

patriarcalista e na maioria das vezes seus escritos apresentarem 

um estilo ultra-romântico – característica da época em que ela 

viveu –, considerados, à primeira vista, ingênuos e açucarados, 

essa escritora como suas contemporâneas mencionava assuntos 

negados por escritores do seu tempo e revela uma veia 

abolicionista, articulada com o contexto das relações econômicas, 

sociais e culturais da época. 

 

 

 Mas não é só isso, Maria Firmina rompeu barreiras culturais arraigadas na 

sociedade oitocentista, lutando contra um comportamento social que impedia a educação 

da mulher, visto que “a escrita, a leitura e o raciocínio, não eram consideradas como 

pertencentes ao mundo feminino, pois os homens as julgavam inferiores 

intelectualmente” (MOLINA, 2011, p. 01). Uma situação confirmada por Oliveira (2007, 

p. 10), que nos apresenta alguns tratamentos que eram dispensados às mulheres da época: 

 

No Brasil, até meados do século XIX, a mulher, de uma maneira 

geral, vivia estrita ao espaço doméstico, sem acesso à educação 

formal ou à vida cultural literária do país. Não podia sair de casa 

para trabalhar, nem para divertir-se; somente para ir à igreja e, 

ainda assim, escoltada por escravos ou familiares. Conforme 

lembra Tania Quintaneiro, em Retratos de mulher (1996), 

esconder as mulheres, principalmente de forasteiros, era um 

costume comum no Brasil oitocentista e um requisito para o 

reconhecimento de sua honradez. Por isso, foram poucas as 

mulheres que, de alguma forma, tiveram acesso à educação 

formal, e ainda mais reduzido o número daquelas cujos escritos 

chegaram ao conhecimento do público leitor (grifo do autor). 

 

 

 Maria Firmina se apresentou à vida literária com o romance Úrsula e, 

posteriormente, escreveu outro romance intitulado Gupeva. Foi bastante atuante como 

escritora, como pode ser constatado na descrição de sua obra feita por Mendes (2006, p. 

19): 
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Iniciou sua carreira literária com a publicação do romance Úrsula, 

em 1859. Colaborou com o jornal A Imprensa, publicando, em 

1860, poesias, assinando com as iniciais M.F.R. Em 1861, 

começa a publicar Gupeva no jornal Jardim das Maranhenses. Em 

1863 e 1865, republica Gupeva. Em 1871, Cantos à beira mar. 

Participou da antologia poética Parnaso Maranhense (1861), e 

colaborou ainda com os seguintes jornais: Publicador 

Maranhense (1861), A Verdadeira Marmota, Semanário 

Maranhense (1867), O Domingo (1872), O País (1885), Revista 

Maranhense (1887), Diário do Maranhão (1889), Pacotilha 

(1900), Federalista (1903). Escreveu no Almanaque de 

Lembranças Brasileiras (1863,1868) um artigo de título “Minhas 

impressões de viagem” (1872), um diário intitulado Álbum 

(1865), várias charadas e enigmas. Compôs músicas clássicas e 

populares (Autos de bumba meu boi), música dos Versos da 

garrafa, atribuído a Gonçalves Dias. 

 

 Diante de tantos trabalhos, vindos de uma mulher tão à frente de seu tempo e tão 

importantes para nossa literatura, como pode estar tão esquecida? A questão é que 

exatamente por estar à frente de seu tempo, sua obra atingiu a elite escravocrata 

oitocentista, indo de encontro aos interesses dos senhores de escravos, tema bastante 

presente no conto “A Escrava”, o qual iremos nos prender para a análise, publicado na 

Revista Maranhense (1887: 1, nº 3) escrito no auge da campanha abolicionista, por uma 

autora afro-descendente, que aborda a classe social do negro em nosso país. 

 O que interessa aqui é tratar a voz da mulher negra, na perspectiva da identidade 

e memória dentro conto, esta última “como propriedade 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 representa como 

passadas” (LE GOFF, 2003, p.423) e sua relação com a autoria feminina. A voz clama 

passagens que fazem retroceder experiências, expressadas pelo sofrimento, pela angústia, 

pela mágoa, observadas no seguinte trecho do conto “A Escrava:” 

 

Um homem apeou-se à porta do Engenho, onde juntos 

trabalhavam meus pobres filhos - era um traficante de carne 

humana. Ente abjeto, e sem coração! Homem a quem as lágrimas 

de uma mãe não podem comover, nem comovem os soluços do 

inocente. (...) 
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A hora permitida ao descanso, concheguei a mim meus pobres 

filhos, extenuados de cansaço, que logo adormeceram. Ouvi ao 

longe rumor, como de homens que conversavam. Alonguei os 

ouvidos; as vozes se aproximavam. Em breve reconheci a voz do 

senhor. Senti palpitar desordenadamente meu coração; lembrei-

me do traficante... Corri para meus filhos, que dormiam, apertei-

os ao coração. Então senti um zumbido nos ouvidos, fugiu-me a 

luz dos olhos e creio que perdi os sentidos. 

Não sei quanto tempo durou este estado de torpor; acordei aos 

gritos de meus pobres filhos, que me arrastavam pela saia, 

chamando-me: mamãe! mamãe! 

Ah! minha senhora! abriu os olhos. Que espetáculo! Tinham 

metido adentro a porta da minha pobre casinha, e nela penetrado 

meu senhor, o feitor, e o infame traficante. 

Ele, e o feitor arrastavam sem coração, os filhos que se abraçavam 

a sua mãe. (REIS, 2009, p.256). 

 

 No que tange a noção de memória, Halbwachs (2006) relata 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 recordada. 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” (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

 A escrava antes de dar seu suspiro final, com muita angústia que existia em seu 

coração de terem lhe tirado seus filhos, desabafa seu sentimento de tremenda raiva: 

- Deixa concluir, meu filho, antes que a morte me cerre os lábios 

para sempre... deixa-me morrer amaldiçoando os meus carrascos. 

- Por Deus, por Deus, gritei eu, tornando a mim, por Deus, levem-

me com meus filhos! 

- Cala-te! gritou meu feroz senhor. – Cala-te ou te farei calar. 

- Por Deus, tornei eu de joelhos, e tomando as mãos do cruel 

traficante: - meus filhos!... meus filhos! 

Mas ele dando um mais forte empuxão, e ameaçando-os com o 

chicote, que empunhava, entregou-os a alguém que os devia levar 

(REIS, 2009, p.257). 

 

 A memória individual não é somente sua, depende da construção dos grupos 

sociais, ou seja, existe uma relação inseparável entre memória individual e memória 
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coletiva, de modo que é necessário que as lembranças do indivíduo possa se identificar 

com as recordações coletivas. Segundo Halbwachs (2006, p.39): 

[...] 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 os 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)  

 A identidade do sujeito do Iluminismo baseava-se numa concepção da pessoa 

humana como um indivíduo totalmente contrato, unificado, dotado de capacidades de 

razão, de consciência e ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior: 

 

A identidade do sujeito sociológico refletia a crescente 

complexidade do mundo moderno e a consciência de que este 

núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente; A 

identidade do sujeito pós-moderno é conceptualizado como não 

tendo uma identidade fixa, essencial e permanente (HALL, 2011, 

p.14). 

 

 

 Esses conceitos mostram a ideia de que as identidades estão sempre em processo 

de formação, que as mesmas não estão fixas, estáveis. E que “a identidade é sempre vista 

da perspectiva do outro” (HALL, 2011, p.14) levando o entendimento de que as 

identidades são observadas no que têm a dizer sobre si e sobre o outro. 

 A linguagem de Firmina revela suas convicções políticas, pois estava além do seu 

tempo, apresentando seu posicionamento sobre a escravidão. A autora apresenta uma 

postura abolicionista e defende o escravo, nas palavras da narradora: “[...] faz-me até 
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pasmar como se possa sentir, e expressar sentimentos escravocratas, no presente século, 

no século dezenove!” (REIS, 2009, p. 241). 

 O direito a voz e a falar de si mesmo e seus problemas, tornando um sujeito 

histórico, é bastante visível no conto, onde podemos perceber pela passagem: “Minha 

mãe era africana, meu pai de raça índia; mas eu de cor fusca. Era livre, minha mãe era 

escrava” (REIS, 2009, p.251). Além do processo de reconstrução da identidade da própria 

autora, pois era bastarda e mulata e tornou-se escritora e professora. 

 Essas vozes tornam-se evidentes através das marcas identitárias, que através de 

um processo de transformação, esses sujeitos reconstroem sua identidade, pois é exato 

afirmar que existe uma exclusão dos grupos marginalizados, onde “componentes culturais 

ligadas ao “gênero”, à “etinicidade”, ao conjunto das práticas de consumo” 

(MATTELART, 2004, p.15) de maneira mais ampla estão ganhando uma abrangência 

global, como se pode observar nas três concepções de identidades apontadas por Hall 

(2011, p. 10) que pensa o processo intelectual de transformação do conceito de 

identidades fixas para uma identidade mais plural: 

 Contudo, as questões sociais, bem como processo de migração de culturas, a 

inserção a variável gênero e raça foram questões relevantes para a aparição de estudos 

sobre a cultura de forma diversificada, resultando assim, na minimização da relação 

tempo/espaço e na ruptura dos modelos tradicionais de entender a sociedade. 

 

Conclusão 

 Desse modo, o conto “A Escrava” apresenta uma novidade se comparada com 

outras obras abolicionistas do século XIX, onde a autora estabelece uma relação 

excepcional com o seu universo, com sua cultura. Assim, a voz negra, presa as condições 

vividas, aponta as reais situações causadas pela escravidão dos seres humanos, seus 

sofrimentos, suas angústias, clamando por liberdade 

 No tocante, é relevante a associação que fazemos da autora, Maria Firmina com 

escrava Joana, apresentada na figura de “douda”, na luta por uma autonomia à sociedade 

patriarcal. O discurso de Maria Firmina relaciona-se com a fala dos personagens: “uma 

senhora”, “uma mulher”, “a escrava”. 
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 Portanto, a autora expõe uma relação muito íntima com o negro, que celebra a 

ressignificação da sua própria identidade, através da lembrança de seu passado, que foi 

marcado pela dor pela da escravidão que se demonstra em forma de discriminação. 
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10. WEBLOG E APREDIZAGEM: O USO DO BLOG “CONSTRUINDO 

HST” COMO DISPOSITIVO DIALÓGICO DE MEDIAÇÃO NA 

DISCIPLINA HISTÓRIA DO MARANHÃO – SÉCULO XVII NO 

CENTRO DE ENSINO LICEU MARANHENSE – SÃO LUIS/MA 

 

Ana Paula dos Santos Reinaldo Verde 

 

 

 Cultura da escola na sociedade da informação 

Vivenciamos uma Revolução Tecnológica na área da comunicação, difundida 

principalmente pelo uso do computador, que teve início através de um Projeto Militar 

durante a Guerra Fria, difundindo-se por quase todo mundo nos anos 90 e ganhando uma 

repercussão planetária jamais vista na sociedade contemporânea. 

Conforme afirma Dellors (2000), essa difusão operou uma revolução profunda no 

mundo da comunicação, caracterizada, em particular, pelo aparecimento de dispositivos 

multimídia e por uma ampliação extraordinária das redes telemáticas.  

Essa Revolução Tecnológica constitui, evidentemente, um elemento essencial 

para a compreensão da nossa modernidade, na medida em que cria novas formas de 

socialização e, até mesmo, novas definições culturais direcionadas ao como ensinar e 

aprender no âmbito escolar. 

A cultura não é algo ao qual podemos atribuir casualmente acontecimentos 

sociais, comportamentos, ou processos, ela é contexto, algo dentro das instituições, 

podendo ser descrito de forma inteligível, que remete a processos políticos, sociais, 

econômicos e religiosos. 

Segundo Caldas (1986), a cultura ao manifestar-se na sociedade assume 

designação de “padrões de conduta ou padrões culturais”, constituídos por normas, regras 

e convenções. Os padrões de comportamento, adquiridos pelo sujeito durante a 

aculturação, são mantidos por instituições convencionais, e, moldam a sua ação. 

A matriz cultural comum das escolas remete aos seus traços comuns: origem 

histórica (escola popular), currículo, finalidade, procedimentos, valores desenvolvidos 

segundo as expectativas que a sociedade lhe atribui. Porém, as escolas são espaços 
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culturais comuns, próprios, idiossincráticos, capazes de construírem uma identidade 

própria, caracterizando-se como uma instituição mediadora entre a construção do 

conhecimento e identidades. 

 A sociedade moderna representa uma ressignificação constante, que age de forma 

complexa. Complexidade essa, que, segundo Morin (2003), reflete a existência de uma 

cultura, de uma linguagem, de uma educação, que se auto-organizam não só a partir de 

um centro de comando-decisão (Estado, governo), mas também de diversos centros de 

organização (autoridade estaduais, municipais, empresas, partidos políticos etc.) e de 

interações espontâneas entre grupos de indivíduos. Sendo esta a principal diferença entre 

as sociedades “tradicionais” e as “modernas”. Para Giddens (1991): 

 

Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos 

valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de 

gerações. A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, 

inserindo qualquer atividade ou experiência particular na 

continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, 

são estruturados, por praticas sociais recorrentes (GIDDENS, 

1991, p. 45). 

 

Para Hall (2007), as sociedades da modernidade, são caracterizadas pela 

diferença, pela mudança constante e permanente; elas são atravessadas por diversas 

divisões e antagonismos que produzem uma variedade de diferentes “posições de sujeito”, 

isto é, identidades – para os indivíduos. 

A escola caracteriza-se principalmente, na sociedade moderna como forma social 

que amplia as capacidades humanas, segundo Giroux (1997), trata-se de um apelo para 

que se reconheça que, nas escolas os significados são produzidos pela construção de 

forma de poder, experiências e identidades que precisam ser analisadas em seu sentido 

político-cultural, sendo a cultura popular um representante importante, onde são 

levantadas relevantes questões sobre os elementos que organizam a base da subjetividade 

e da experiência do aluno. 

 O processo de aprendizagem voltado para a abertura curricular possibilita as 

crianças, adolescentes e adultos, uma forma de liberdade e independência, contribuindo 

para atender de forma inovadora, a interdisciplinaridade, resgatando as possibilidades de 

aprendizagem que a educação tradicional ou formal não tem atendido. 
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A incorporação do computador, mediado pela construção de um blog no ambiente 

escolar, traz significatividade, se trabalhado contextualizado, as aprendizagens e, 

sobretudo o poder social democrático, na sala de aula. Podendo, segundo Netto (2005) 

dinamizar a aula, tornando-as mais vivas, interessantes e vinculadas com as realidades 

atuais da pesquisas e, principalmente, com a construção de conhecimento.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais na sociedade do conhecimento  

 

Considerando que a educação é uma atividade intencional, com uma finalidade 

e um projeto, podemos afirmar que ela configura práticas sociais movidas por interesses 

inerentes à cultura, felicidade e sobrevivência do homem. Para compreendermos o 

desenvolvimento das políticas educacionais no Brasil há de se discutir as propostas do 

governo brasileiro no que diz respeito à reformulação curricular da educação básica, 

anunciada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB 9394/96). 

Nas orientações contidas na LDB 9394/96, são produzidos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s, 1997), como o próprio nome indica estes apontam para a 

necessidade de um currículo que oriente para a finalidade da educação básica, seja ela a 

educação infantil, a fundamental ou o ensino médio. Nesse sentido os PCN’s constituem 

um conjunto de proposições que dêem respostas as necessidades de propostas curriculares 

a partir dos quais o sistema educacional brasileiro possa caminhar em busca de uma 

sociedade mais humana e igualitária. (BRASIL, 1997, p. 13). 

A Educação Básica brasileira e mais notadamente o Ensino Médio tem nos 

PCN’s um referencial de qualidade, ou seja, a sua proposta é referência curricular para 

todo o país. Em sua introdução está posto a necessidade dessas referências como base 

para toda a Nação como proposta de fortalecimento da educação nacional e concretização 

da responsabilidade do estado para com a educação. Para Vasconcelos (2008, p. 132) “a 

especulação curricular acabou por refinar os conceitos, categorias e metáforas, 

secundarizando a apresentação de proposições passíveis de materialização nas escolas”. 

Ainda segundo esse documento, o objetivo do governo brasileiro foi contemplar 

a necessária adequação da educação ao atual momento histórico, marcado por uma grande 

mudança econômica e social, (conseqüência da nova ordem global, ou seja, a globalização 
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do capitalismo, o desenvolvimento de novas tecnologias da informação e comunicação 

além das exigências no mundo do trabalho.  

Com a justificativa de que até aqui a escola não foi capaz de formar indivíduos 

para o exercício da cidadania ativa, os PCN’s apontam uma proposta curricular focada na 

construção da cidadania e na instrumentalização para o mundo do trabalho. Ao incluir 

esses temas no currículo escolar está-se admitindo que a escola até aqui não fosse capaz 

de formar indivíduos instrumentalizados para o exercício da cidadania ativa, tendo como 

pressupostos a conformação da antiga estruturação disciplinar brasileira responsabilizada 

agora pelo fracasso do aluno e consequentemente da escola. 

Desse modo, entendemos que os PCN’s objetivam acompanhar as 

transformações econômicas, tecnológicas e culturais do mundo globalizado, onde o 

conhecimento especializado não se adéqua como referencial de aprendizagem, pois como 

nos diz Morin (2003), o mundo é complexo e a complexidade do conhecimento deve ser 

absorvida pelos currículos escolares. 

 

Devemos contextualizar cada acontecimento, pois as coisas não 

acontecem separadamente. Os átomos surgidos nos primeiros 

segundos do Universo têm relação com cada um de nós 

precisamos reagrupar os saberes para buscar a compreensão do 

universo (MORIN, 2003, p. 56). 

 

Hoje os PCN’s defendem a proposta de um currículo que contemple o 

desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem o aprender a conhecer; 

aprender a fazer; aprender a viver com os outros e aprender a ser, subsidiado pela máxima 

do aprender a aprender, onde a aprendizagem só terá sentido se estiver subsidiada pela 

prática, ou seja, a uma situação real de experiência, assim entendemos que os PCN’s 

apontam para uma reorganização do discurso liberal ou neoliberal da educação, sendo 

este o suporte para a construção do novo currículo escolar fortemente impregnado de 

conhecimentos valorativos em sintonia com as políticas mundiais presentes na sociedade 

capitalista. 

Nessa perspectiva o currículo deverá ser visto como instrumento de formação 

humana, um projeto educativo global que assuma um modelo didático de natureza 
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dinâmica em um contexto histórico-social com a finalidade de alcançar maior eficiência 

no processo educativo e na construção de uma sociedade mais democrática. 

As continuidades porque os currículos atuais fazem um apelo ao retorno a uma 

cultura comum na qual os valores de determinado grupo, geralmente o dominante são 

transmitidos a todos os alunos como uma cultura hegemônica impossibilitando-os de 

pensar por si mesmo a sua realidade, são fundamentalmente abordagens artificiais que 

não impasses se estabelecem porque somos estimulados a construir conhecimentos, no 

entanto nas relações escolares somos sempre consumidores daquilo que outros indivíduos 

fazem para nós (MOREIRA; SILVA, 1995, p. 28). 

 

Referencial curricular para o ensino médio na disciplina História 

 

Os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio do Estado do Maranhão 

objetiva orientar o processo educativo das escolas públicas estaduais, nas esferas 

administrativo-pedagógica, visando à construção de um projeto coletivo que promova a 

formação integral do educando para o exercício da cidadania. Concretizar as diretrizes e 

políticas educacionais dos órgãos gestores, no sentido de orientar, monitorar e avaliar as 

ações desenvolvidas pelas e nas escolas estaduais.  

 A nova relação dos indivíduos com o conhecimento traz duas conseqüências para 

a escola brasileira. A primeira é o reforço da significância da sua função social e a segunda 

trás a necessidade de que a mesma repense sua organização, sua gestão, sua maneira de 

definir os tempos, espaços, meios e, conseqüentemente, as formas de ensinar, 

considerando o contexto de uma sociedade em permanente transformação. 

Como etapa da Educação Básica, o Ensino Médio objetiva, segundo a LDB 

9.394/96, consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos na educação 

fundamental, desenvolver a compreensão e dos domínios dos fundamentos científicos e 

tecnológicos que presidem a produção moderna e o prosseguimento dos estudos. 

A Base Nacional Comum e a Parte Diversificada devem ter tratamento 

metodológico devendo contemplar de forma diversificada o favorecimento à formação do 

leitor competente numa perspectiva dialógica, o respeito ao pensar o outro, a 
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contextualização, diversificação no que concerne à sala de aula, bem como a seleção de 

habilidades e competências. 

Habilidades estão associadas ao "saber fazer": ação física ou mental, que indica a 

capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar 

informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são 

exemplos de habilidades. 

Competências são as ações e operações usadas para estabelecer relações com e 

entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. Aqui é 

apresentada a competência que mais se adéqua ao plano de aula, selecionada entre as 

cinco listadas no Documento Básico do Exame Nacional do Ensino Médio para a 

disciplina História (Enem): 

 Reconhecer a importância do patrimônio cultural os aspectos fundamentais para 

a compreensão, analise e reflexão da sociedade e da pluralidade cultural brasileira 

e maranhense, nas matrizes nacional, regional e local; 

 Construir a identidade social na dimensão histórica a partir do conhecimento do 

papel do indivíduo como sujeito da história, produtor do conhecimento e 

protagônico; 

 Analisar processos históricos na perspectiva das dimensões social, política, 

econômicas e ideológicas e suas interferências nas transformações sociais; 

 Analisar fatos religiosos na perspectiva da dimensão social, política, econômicas 

e ideológicas e sua interferências global, nacional, regional e local; 

 Compreender a importância da memória para o entendimento do processo 

histórico; 

 Compreender os conflitos religiosos como inerentes ao processo histórico das 

sociedades, analisar e criticar fontes, documentos de natureza diversa, inclusive 

fontes primárias e uso de novas tecnologias, reconhecendo a importância e o papel 

de diferentes agentes sociais. 

Dessa forma, formar para as novas tecnologias é formar o senso crítico, o 

pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a 

imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a analise de textos e de 

imagens, a representação de redes. (PERRENOUD, 2000). 
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 Perspectivas sobre a disciplina História no ambiente escolar 

Com a Modernidade e a era das “Revoluções”, o ensino de História passou a 

reconfigurar-se com a chamada “Nova História”, pautada nas ideias de Marc Bloch e 

Lucien Febvre, que lideraram na França o movimento de desmistificação da disciplina 

História enquanto disciplina acrítica e reprodutora de uma história elitista. 

A “Nova História” tem interesse por toda atividade humana, trabalhando com as 

mentalidades coletivas, e considerando como fonte todo o tipo de vestígio deixado pelo 

homem, e, sobretudo o fato de criticar as fontes oficiais, pois as mesmas são vistas como 

reprodução do pensamento da classe dominante. 

O ensino de História possibilita, nessa perspectiva, o fornecimento de conceitos 

que facilitam a compreensão do mundo, contribuindo para a formação de cidadãos críticos 

de sua realidade social e política. Segundo Moran: 

 

Ensinar e aprender exige hoje, mas flexibilidade espaço-temporal, 

pessoal e de grupo, menos conteúdo fixos e processos mais 

abertos de pesquisa e comunicação. Uma das dificuldades atuais 

é conciliar a extensão da informação, a variedade das fontes de 

acesso, com o aprofundamento da sua compreensão, em espaços 

menos rígidos, menos engessados. Temos informações demais e 

dificuldade em escolher quais são significativas para nos e 

conseguir integrá-la dentro da nossa mente e da nossa vida. A 

aquisição da informação, dos dados, dependera cada vez menos 

do professor. as tecnologias podem trazer dados, imagens, 

resumos de forma rápida e atraente.O papel do professor- o papel 

principal- é ajudar o aluno a interpretar esse dados, a relacioná-

los, a contextualizá-los (MORAN, 2008, p. 109-228).   

 

 

No entanto, faz-se necessário que os professores estejam comprometidos com a 

educação, tornando-a um ato político. Pois, não há mais possibilidades de o profissional 

da educação ser um mero reprodutor de informações. Haja vista a sociedade a qual a 

escola esta inserida perpassando por um mundo global, ligado e interconectado pelas TIC. 

Segundo Tomaz Tadeu da Silva (1999), o poder socializador da escola não deve 

ser buscado tão somente naquilo que é oficialmente proclamado como sendo seu currículo 



 

123 

 

explícito, mas também no currículo oculto expresso pelas práticas e experiências que ela 

propicia. 

O ensino de História deve proporcionar habilidade e competências que direcione 

o processo de aprendizagem com a construção do conhecimento e da pesquisa. 

Segundo Proença (1994) o professor ao optar pelo recurso da História local como 

método de ensino, deve estar atento a alguns aspectos que antecedem o trabalho em sala 

de aula. Através de fontes históricas como os documentos, museus, bibliotecas e no 

próprio meio da localidade, o aluno passa a ser produtor de seu próprio conhecimento, 

mediado pelo professor.  

 

Uso pedagógico da internet e do blog na disciplina História 

No campo escolar a Internet, pode ser utilizada como apenas mais um recurso 

tradicional, pois se trata de um recurso pedagógico direcionado principalmente a 

pesquisa, ou como uma ferramenta de construção de e conhecimento, pois a mesma pode 

ser empregada com a finalidade de trocar informações eletrônicas através de chats, fóruns 

de discussões, Messenger, e-mails, Orkut, ou seja, proporcionar ao aluno ser autônomo 

de seu conhecimento. Construindo e divulgando informações proporcionando 

oportunidade de redes de relacionamentos e, sobretudo, de construção de conhecimento. 

Segundo Tajra (2000, p. 48) 

 

[...] apesar de estar em grande expansão na área empresarial, a 

maior parte dos serviços da Internet estão voltados para a área 

educacional, pois é um excelente canal de comunicação acessível, 

veloz e que traz muitos benefícios para a educação, tanto para o 

professor como para o aluno, pela facilidade das pesquisas e pela 

possibilidade de troca de experiência entre os mesmos. 

 

A Internet possibilita uma dimensão pedagógica que independe da escola, 

possibilitando aos seus participantes serem sujeitos do seu processo de aprendizagem.  

Nesse sentido, a Internet através de suas possibilidades de comunicação 

dimensiona de forma ampla as possibilidades de utilização do computador como uma 

ferramenta de cunho pedagógico.  
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Através do ato de “navegar” o aluno pode ser motivado a: confeccionar seu e-

mail, vivenciar uma vida paralela de forma virtual (software educativo), divulgar suas 

ideias de forma compartilhada com a utilização do Blog ou mesmo sintetizar suas ideias 

no twitter, dentre outras possibilidades.  

O termo Blog é uma construção derivada da união das palavras inglesas web (rede) 

e log (diário de bordo), onde os viajantes velejadores registravam os eventos das viagens. 

Atualmente, o termo blog tornou-se uma abreviatura de web log, onde web remete a 

internet, e log e caracterizado pelos registros que são realizados pelo chamado 

“blogueiro”. O blogueiro seria o responsável pela construção do diário eletrônico ou blog. 

Segundo Brazão (2008), a estrutura do blog é definida por um conjunto de texto e 

imagem, podendo ainda incluir som e animação, permanentemente renovados; os blogs 

são organizados em função do tempo – pela ordem cronológica reversa, as últimas 

atualizações surgem na parte superior da página e as mais antigas logo abaixo. Junto ao 

bloco do texto esta sempre a data de publicação, informando o leitor do momento da 

edição. A funcionalidade esta orientada no sentido de facilitar a produção de textos de 

modo a garantir a interatividade com os leitores. 

Dessa forma, duas características, segundo Brazão (2008) estão associadas aos 

blogs enquanto elemento diferenciado das restantes páginas da internet: 

 A descentralização da sua manutenção – os weblogs podem ser atualizados a partir 

de diferentes proveniências, utilizando também diferentes serviços. Havendo 

possibilidade de publicação a partir dos serviços de telecomunicação dos 

telemóveis, enviando mensagens de Short Message Service (SMS), de correio 

eletrônico (E-mail), ou então, de simples mensagens de voz; 

 A rapidez de construção e atualização – os editores disponibilizados pelos 

próprios servidores que alojam os Weblogs – permite a construção, visualização e 

publicação imediata da página.      

 

A construção de um texto em rede na web envolve reflexão-ação e a 

contextualização remete ao conceito freiriano de “corpo consciente”, aquele que, se puro 

objeto, é mediação da consciência com o mundo e com inter-subjetividade (FREIRE, 

1997). Para Freire (1997) a educação “problematizadora” direcionada a aprendizagem é 
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exposta de forma a coexistir um diálogo subjetivo entre educador e educando, dando 

ênfase a um educador crítico-reflexivo, que trabalhe seus conteúdos programáticos de 

forma articulada com valores, práticas, representações sociais, símbolos, ideias e signos. 

 

O uso do blog “Construindo HST” na disciplina História do Maranhão século XVII 

através do olhar dos alunos do 2º ano matutino do ensino médio do Liceu 

Maranhense 

A construção do Blog “Construindo HST” nasceu particularmente da necessidade 

de relacionar o “mundo” vivenciado pelo aluno, a sociedade da informação, com a 

Disciplina História. Nesse sentido, foi exposta a justificativa de tal metodologia 

direcionada a forma de avaliar, pois “A Avaliação é um processo de captação das 

necessidades, a partir do confronto entre a situação atual desejada, visando uma 

intervenção na realidade para favorecer a aproximação entre ambas” (VASCONCELOS, 

2008). Uma vez que, na sociedade da informação faz-se imprescindível, habilidades e 

competências, com as Tecnologias da Informação e Comunicação, não apenas para a 

prática social, mas doravante no mundo do trabalho. 

Dessa forma, o Blog “Construindo HST”, ancorado na Disciplina História, 

direciona o aluno como sujeito histórico, proporcionando competência e valores 

necessários para fazer história, utilizando o conhecimento como mecanismo de 

intervenção social, proporcionando habilidade de aprender a aprender, a pensar, a 

comunicar-se, a pesquisar e a agir; a compreender textos, imagens, monumentos, 

documentos, músicas, entrevista a ter autonomia intelectual e uma visão crítica. 

O primeiro material metodológico, utilizado no Blog, foi o Documento, gênero 

carta. A Carta de Pero Vaz de Caminha rendeu muitos comentários postados, revelando 

que aquele aluno que pouco participa em sala de aula, por motivos pessoais, como 

vergonha, ou uma cultura de ser apenas receptor de informação, pode se colocar como 

protagonista, dentro do ambiente virtual. 

Assim, segundo Schmidt e Cainelli, uma nova concepção de documento histórico, 

implica a desconstrução de determinadas imagens canonizadas a respeito do passado, 

ajudando a tirar o aluno de sua passividade e reduzindo a distância de sua experiência e 

seu mundo de outros mundos e outras experiências descritas no discurso didático. 
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A luz desse documento, alguns alunos postaram: 

 

Em 1500, numa expedição liderada por Pedro Álvares Cabral os 

portugueses chegaram ao Brasil e logo se depararam com um 

povo de características diferentes das suas, que equivocadamente 

os denominaram índios, por apresentarem características 

semelhantes à população da Índia. 

 

Pero Vaz de Caminha foi um escrivão responsável pela descrição 

do “achado” em terras brasileiras por meio de uma carta ai réu 

Dom Manuel. Em uma de suas colocações ele ressalva o estranho 

modo de nudez apresentado pelo povo apenas acompanhado por 

uma extraordinária pintura, além do interesse em troca seus arcos 

e setas por carapuças e outras coisas lhes dadas. 

 

Em síntese Pero Vaz de Caminha não só percebe a fácil interação 

indígena com os desconhecidos, mas também a inocência que o 

povo tinha em mostrar o corpo descoberto como se fosse o 

próprio rosto. 

Ele só não disse se eles pegavam as indígenas... hahaha, com 

certeza! (INGRID NAZÁRIO; GLEYSON; TAYRO 

BARBOSA, TURMA 202/MAT., 2011). 

 

Faz-se necessário, colocar que a utilização do documento histórico em sala de 

aula, não pode deixar em nenhum momento de lado a participação do professor, que deve 

estar consciente de seu papel mediador na construção do conhecimento, por parte do 

aluno. 

O uso de documentos, associado à história local proporcionam ao aluno a sua 

inserção na comunidade da qual faz parte, criando sua própria historicidade e identidade, 

possibilitando analisar as micro-histórias, pertencentes a alguma outra história, que 

favoreça a sua própria particularidade, com a história local, a nacional, e a Universal. 

Dessa forma utilizamos um Documento, gênero carta, remetido por Dom Felipe 

III, rei da Espanha, e de Portugal, bem como de todas suas colônias, no período histórico 

conhecido como União Ibérica (1580-1640) ao governador do Brasil, Gaspar de Sousa, 

ano de 1612-1615, retirada do livro de MARIZ, Vasco; PROVENÇAL, Lucien. La 

Ravardière e a França Equinocial: os franceses no Maranhão (1612 – 1615). Rio de 

Janeiro: Topbooks, 2007. p. 203 – 207. 
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Comentários postados:  

 

Construindo a História disse...Nesse texto do Rei Felipe III ao 

Governador geral do Brasil D. Gaspar de Souza, relata a expulsão 

dos Franceses no Maranhão em 1615, e a inserção que há do 

Brasil – Colônia na União Ibérica em 1580-1640. Nesta carta, o 

Rei da Espanha manda ordens de expedições irem as Terras do 

Maranhão para a expulsão dos franceses dessas terras; e também 

para ganhar a confiança dos nativos dessa região, tudo isso 

visando o poder e o fortalecimento da região. O objetivo era tentar 

ganhar a amizade dos índios e conquistar a confiança do líder 

português, para se beneficiarem. (ISADORA PASSOS; SAFIRA 

SOUSA; INGRID ISABELA, TURMA 202. MATUTINO). 

 

A carta do Rei da Espanha conta o período em que no Maranhão, 

chegaram expedições, com Jerônimo de Albuquerque e vários 

outros homens com o intuito de expulsar os franceses, que haviam 

invadido essas terras e se instalados por cerca de três anos. 

Mesmo os franceses tendo ao seu lado índios e soldados armados, 

não conseguiram impedir que o objetivo das expedições fosse 

concretizado, portanto foram expulsos. Após a retirada dos 

franceses, os que participavam da expedição tentaram amizade e 

confiança dos índios e do líder português, visando, adquirir poder 

a essa região, e assim beneficiando-se. (AMANDA DRUMONT; 

CARLOS VERAS; MATHEWS CHAGAS; RODRIGO COSTA, 

TURMA 202. MATUTINO. 8 DE JULHO DE 2011 12:53). 

   

Construindo a História disse... A carta relata, primeiramente, a 

saída de Jerônimo de Albuquerque e os homens mandados por ele 

Do Rio Grande até Pereira (primeira barra do MA). Após tal 

acontecimento, relata-se o choque que houve entre seus homens 

e os franceses a tréguas das terras do MA. Os franceses, apesar de 

estarem acompanhados por índios e soldados armados, não foi 

capaz de vencer a batalha o que o custou a morte de muitos. Na 

carta, o Rei Felipe III da Espanha cita as descobertas que fizeram 

após se assentarem em terra firme, tais descobertas. Afirmavam a 

presença dos franceses a mais de três anos em amizade com os 

nativos e, portanto há o interesse do mesmo, o que ordena o Rei 

Felipe III. (AMANDA LARYSSA; JULIANA ROLIM; 

LARISSA ALVES) 

 

Percebemos que, a análise dos alunos, direcionado ao Documento, através do uso 

do Blog, proporcionando um espaço de comunicação, através de uma situação relacional, 

onde os mesmos expressaram a experiência da sua própria aprendizagem, construindo 
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conhecimento a partir da interação social, com os seus colegas de turma, com o professor 

e com outros indivíduos. A escrita no Blog remete a representação do destinatário, a 

situacionalidade (acesso direto a fontes de informação), contextualização, 

interdisciplinaridade, e a intencionalidade do ato comunicativo, bem como a co-autoria. 

Outras possibilidades no uso do Blog, estar na familiaridade dos alunos na rede 

mundial de computadores e seu vocabulário, como: navegação, endereço na internet, site, 

imagem, enviar, postar, comentário, pesquisar, editar, blog, login, e-mail, post, link, etc. 

A interdisciplinariedade nesse trabalho envolve as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Inglês e Geografia. 

 

Por uma nova forma de se trabalhar a História na sociedade da informação 

 

A partir do final do século XIX, e com o início do século XXI, o surgimento e 

desenvolvimento, bem como a expansão, de novas linguagens de comunicação e 

informação, como a fotografia, a televisão e a internet, possibilitaram novas formas de se 

trabalhar a História, enquanto disciplina escolar, proporcionando o desafio de se 

constituírem novas interpretações das fontes históricas, como o documento. 

Dessa forma, com a abertura curricular e avaliativa, dentro do ambiente escolar, 

foi possível, coadunar, a realidade vivenciada pelos alunos, pautada em uma sociedade 

da informação, com a Disciplina História e sua interdisciplinariedade, a utilização de 

fontes primarias de pesquisa, a noção do Blog, enquanto instrumento e objeto de 

comunicação, e co-autoria, nas interações entre educador e educando enfatizando o papel 

do professor passando este a conduzir, selecionar, organizar, intervir e orientar os 

educandos nas descobertas, processos esses necessários ao desenvolvimento de novos 

níveis de conceitualização sobre a disciplina História, visto que a História enquanto 

disciplina também deve acompanhar os avanços tecnológicos. 

Em síntese, temos no uso de um blog pedagógico a possibilidade de mediação no 

processo ensino-aprendizagem, haja vista, seu caráter comunicacional, relacional, sendo 

uma ferramenta pedagógica virtual, que contribui no aspecto da produção textual tendo, 

sobretudo o favorecimento da autonomia digital. Pois, segundo Moran (2008): 

 



 

129 

 

Ensinar e aprender exige hoje, mas flexibilidade espaço-temporal, 

pessoal e de grupo, menos conteúdo fixos e processos mais 

abertos de pesquisa e comunicação. Uma das dificuldades atuais 

é conciliar a extensão da informação, a variedade das fontes de 

acesso, com o aprofundamento da sua compreensão, em espaços 

menos rígidos, menos engessados. Temos informações demais e 

dificuldade em escolher quais são significativas para nos e 

conseguir integrá-la dentro da nossa mente e da nossa vida. A 

aquisição da informação, dos dados, dependera cada vez menos 

do professor as tecnologias podem trazer dados, imagens, 

resumos de forma rápida e atraente.O papel do professor- o papel 

principal- é ajudar o aluno a interpretar esse dados, a relacioná-

los, a contextualizá-los. (MORAN, 2008, p. 109-228). 

 

Fica claro que os processos de ensino aprendizagem hoje estão fortemente 

marcados pelo uso das TIC e onde a nosso ponto de ver, o uso do Blog pedagógico 

incentivara grandemente a aquisição de conhecimento no início do século XXI. 
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11. TONS EMBOTADOS: PERVERSÃO E FEMINILIDADE NA 

LITERATURA 

 

Angeli Raquel Raposo Lucena de Farias 

Hermano de França Rodrigues 

 

 

A perversão do latim pervertere, significa “por de lado”, “por-se à parte”, era 

analisada no contexto da sexualidade humana desde os períodos mais arcaicos, porém 

adentra num campo mais cientifico e notório a partir do século XIX, tendo como marco 

histórico científico com a publicação dos estudos do médico psiquiatra alemão Krafft-

Ebing (1840 – 1902) quando lançou o Psicophatia Sexualis (1886), projeto o qual reúne 

uma coleção de histórias sexuais e de delitos sexuais. 

A perversão era entendida e estudada pela psiquiatria e pela sexologia como 

desvio de conduta e prática sexual e social contrária as práticas normais, estando presente 

aqui às praticas sexuais sem fim de procriação. Assim o saber psiquiátrico, em meados 

do século XIX, nomeava uma extensa variedade de perversões sexuais, a saber: a 

homossexualidade, o incesto, a zoofilia, a pedofilia, o fetichismo, o sadomasoquismo, a 

necrofilia, o exibicionismo, o voyeurismo e as mutilações sexuais. 

Entretanto, o pai da psicanalise, o médico vienense Sigmund Freud (1856 - 1939) 

foi quem delimitou um contexto psíquico ao perverso. Na publicação de seu trabalho no 

ano de 1905, denominado Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, Freud versa sobre 

as três estruturas psíquicas do indivíduo: neurose, psicose, perversão. Assim, a perversão 

é adotada pela psicanálise que manteve a ideia de uma desvio sexual em relação a norma, 

porém, absteve-se de qualquer julgamento ou conotação pejorativa, estando intitulada 

conjuntamente as estruturas da psicose e da neurose (ROUDINESCO &  PLON, 1997, p. 

598) 

Ainda, nos Três Ensaios, ele versa sobre a sexualidade desde o período da 

infância, alegando que todos tem uma sexualidade infantil, explicada como uma 

sexualidade perversa polimorfa, assumindo o mestre vienense as consequências por tais 
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afirmações como o descrédito, incredibilidade e julgamentos a seu respeito, retirando a 

admiração dos estudiosos ao demérito.  

Nessa obra, ele ressalta que o neurótico é o oposto do perverso, cabendo ao 

primeiro o processo de recalcamento frente à castração edipiana, enquanto que o perverso 

renega a castração, rejeitando a realidade, movendo-se numa constante energia libidinal, 

na incessante busca ao gozo. Assim, a criança leva a vida adulta as consequências de sua 

formação estruturante psíquica, podendo ele instalar-se no campo da perversão, na 

tentativa de uma reprodução infantil. 

O feminino sempre se fez presente nas obras freudianas, a começar pelas suas 

pacientes histéricas, transtorno tal que assolava a sociedade de sua época. Foi através das 

pacientes histéricas, atuando no campo da neurose, que Freud descobre, pela primeira 

vez, o contrário do mesmo, sendo ele o perverso. Ainda o feminino sempre se fez presente 

no contexto da sexualidade quando à mulher era negada qualquer prazer ou manifestação 

do mesmo, sendo apenas compreendidas como mães, a qual cabia-lhes o amor materno, 

a segurança afetiva familiar, sendo ela quase que assexuada. 

As manifestações literárias com teor perverso a partir de seu autor ou de seus 

personagens sempre se fizeram presente. Na delimitação literária para compor o corpus 

do trabalho trazemos a obra Justine ou as desgraças da vida (1788), do Marques de Sade, 

um dos mais conhecidos autores com sua linguagem liberta de amarras sociais e com 

conteúdo sexual latente, concedendo o sadismo ao seu nome. Num outro paralelo este 

trabalha terá como corroboração o feminino no best seller Cinquenta tons de cinza (2012), 

em que ensaia sobre um grande executivo, Cristian Grey, perverso sexual, que sede os 

ensaios perversos para Anastasia Steele, garota que se redescobre sexualmente assumindo 

o controle da relação. 

É nesse fim que este trabalho pretende adentrar, a partir do viés psicanalítico do 

seu criado e de autores pós-freudiano, narrando à perversão no contexto literário, trazendo 

um dos autores mais reconhecidos enquanto textos de manifestações perversas, 

adentrando num polo oposto quando versamos sobre um best seller contemporâneo em 

que se traz a sexualidade feminina agindo pelo desejo perverso numa exploração sexual 

de si. 

Esclarecido isto, no seu texto de 1905, Freud adentra num campo mais sutil e 

tênue, expresso nos repúdios em que obteve, a sexualidade infantil, dita como perversa 
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polimorfa. Principiando seus estudos com suas pacientes neuróticas, ele compreendeu 

que a etiologia das neuroses residiam a partir das experiências sexuais infantis. 

(ROUDINESCO & PLON). 

Nesse contexto, Freud sintetiza a perversão, como “a manutenção da sexualidade 

perverso-polimorfa na vida adulta” (FERRAZ, 2002, p.27), assim, compreendendo-se a 

perversão como uma fixação em uma das pulsões parciais infantis, em detrimento do gozo 

genital. 

O conceito premente do qual mesmo com as inclusões e alterações dos Três 

Ensaios que ele nunca abandonou, foi o mecanismo do recalque, o qual ao neurótico cabe 

esse processo, enquanto ao perverso ele renega o mesmo. Devido ao mecanismo do 

recalque, “a neurose toma o lugar da perversão, sem que os antigos impulsos sejam 

extintos” (FREUD, 1905, p.245). 

O recalque surge a partir do Complexo de Édipo, que se dá por um “conjunto 

organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais” 

(LAPLANCHE & PONTALIS, 1998, p. 77). Na configuração edipiana, a criança é 

castrada, isto é, é interditado este afeto com imposição de uma das figuras parentais. Além 

disso, o processo de castração se dá na percepção da falta de um pênis, para as meninas, 

e a existência de um pênis na figura paterna. Nesse processo, o recalque surge como 

mecanismo, colocando este afeto não correspondido no inconsciente, cabendo esse 

processo ao neurótico. No perverso, ele não aceita essa interdição, renegando a realidade 

da castração. 

A recusa da castração edipiana, sensivelmente entendida nos Três Ensaios, é 

compreendida por ele no artigo de 1927, O Fetichismo, “considerado por muitos como a 

única teorização válida sobre a perversão, no qual a recusa é apresentada como o 

mecanismo central da perversão” (CECCARELLI, 2011, p. 141). A recusa é o processo 

de defesa do sujeito de reconhecer a realidade traumatizante. 

Assim, Freud sublinhou o caráter polimorfo e pulsional da sexualidade perversa: 

“uma sexualidade infantil em estado bruto, cuja libido se restringe à pulsão parcial. Ao 

contrário da sexualidade dos neuróticos, essa sexualidade perversa não conhece nem a 

proibição do incesto, nem o recalque, nem sublimação” (ROUDINESCO & PLON, 1997, 

p. 585). 
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No contexto perverso literário, Marques de Sade (1740 – 1814) se destaca pelos 

seus traços e escritas em que se emprega a tortura, a dor, o gozo sempre como a premissa. 

Nascido em Paris, o escritor francês se opunha as condutas da sociedade burguesa 

dominante em sua época. Em sua história de vida perversa, relata-se o fato de em 1763 

foi preso e condenado à morte, pois, por não controlar seus impulsos perversos, torturou 

uma jovem. Nessa situação, o caso foi indultado. Mais tarde, em1784 esteve encarcerado 

na Bastilha e em 1801 foi definitivamente internado no manicômio de Charenton, 

falecendo ali. 

Nesse contexto, é interessante narrar um conceito de perversão onde se inscreve 

como “um fenômeno sexual, político, social, físico, trans-histórico, estrutural, presente 

em todas as sociedades humanas” (ROUDINESCO, 2008, p. 12). Sade demonstra a 

utilização de tal contexto quando tanto em suas atitudes demasiadas, quanto nos versos 

de sua literatura e na impregnação de colocar ao outro um desejo ao gozo constante, 

geralmente atribuído de muito sadismo. 

Dentre seus trabalhos, visando atuar junto ao feminino, elegeu-se sua obra Justice 

ou os infortúnio da virtude (1788), em que narra a história de Justine e sua irmã Julieta. 

Nessa narrativa, Sade mostra a figura de Justine, bela e boa moça, criada nos melhores 

conventos da França, ao contrário de sua irmã, Julieta, que escolhe viver nas andanças do 

mundo, envolta pela prostituição e golpes alheios, ela decide ter uma vida justa e límpida. 

Mas, pela má sorte da vida, aos doze anos é expulsa e inicia-se em sua vida todas 

espetáculos de atrocidades sendo violentada, humilhada, ultrajada, mas permanecendo 

num continuo virtuoso e numa fé inabalável. O fato, marcado por traços de Sade, é que 

Justine gozava com todas essas manifestações ocorridas contra ela. 

Nesse texto Sade traça dois distintos parâmetros de formas da mulher vivenciar 

sua sexualidade, seja perversa ou neurótica, como também faz uma critica as condutas 

morais e religiosas, ao passo que Justine entrega-se a um Deus que guarda a vida dos 

justos. Justine envereda na certeza Divina dos justos, enquanto que sua irmã vivencia o 

lado mundano das ruas. 

Lacan versa sobre a importância de leitura das obras sadianas, estabelecendo que 

o mesmo “descobre algo que teria sido preparado pelo cristianismo: a descoberta de que 

existe algo de não natural no desejo humano, algo que é irredutível ao amor-próprio 

natural, às paixões e compaixões” (DAMIÃO, 2008, p. 85). 
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Sade traz uma sexualidade perversa vivencia pela personagem de Julieta, 

inaugurando o polimorfismo, o somático. Enquanto que pata Justine, mesmo não 

vivenciando a sexualidade “desejada”, Sade consegue atribuir prazer a mesma, ao passo 

que ela sente o gozo em todo sofrimento e comiseração que faz de sua vida. 

Não obstante, o autor consegue ainda prender a atenção do leitor tanto pela 

narrativa sexual do texto quanto pelos apelos que o leitor faz a vida de Justine, pobre 

moça, que não cansa de sofrer, levando-nos a pensar, será que o leitor também não goza 

com este sofrimento? 

Assim, procedimento literário de Sade nos indica o acesso ao espaço do próximo 

na ideia de uma técnica orientada para o gozo enquanto não sublimado (DAMIÃO, 2008, 

p. 85). 

Ingressando num contexto literário atual, este trabalho traz a trilogia que é um 

grande sucesso editorial Cinquentas tons de cinza (2012), da autora E. L. James. No livro 

conta-se a história de Cristian Grey, que por suas aventuras sadomasoquista, lembra bem 

um perverso. Filho de uma prostituta com um cafetão sádico, cresce a partir de violência, 

tornando-se um adolescente em eterno estado de conflito, acreditado que deve sofrer. 

Encontra-se com uma mulher que apresenta ao mesmo as práticas sadomasoquista, 

criando uma zona de conforto para Cristian, até a chegada da bela, ingênua e inocente 

Anastasia Steele, que consegue balançar a calmaria do mundo de Cristian. 

Cristian paulatinamente insere em Anatasia os prazeres em estar enlaçada no par 

sadomasoquista. Porém, a personagem descobre-se nesse universo, assumindo o controle 

da relação, em que algumas vezes Cristian decide sair. 

“Como nos mostra Lacan no Seminário 10, há uma “função - não mediadora, mas 

mediana - da angústia entre o gozo e o desejo” e é exatamente o que ocorre com esses 

personagens quando, antes de conseguirem estabelecer os limites balizados em seu 

desejo, decidem romper” (FONSECA, 2013, p. 86) 

Diante do enredo do livro nos deparamos com uma sexualidade feminina que se 

permite vivenciar, extraindo no âmbito da fantasia para um cenário real. O livro, tido para 

alguns como fast food literário, colocou no imaginativo das mulheres (e porque não, dos 

homens?!) a ideia de que “se ela fez, eu também posso fazer”. Neste contexto extrai-se 

que, mesmo com tantas lutas feministas, ainda temos mulheres retraídas e contidas a um 
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contexto histérico, ou seja, relativo a um mundo fantasístico e imaginativo. Porém, o livro 

colocou em alerta várias delas, assim como seus psicanalistas, a urgência em 

experimentar, mesmo que um gozo advindo de tapas, chicotadas, algemas e amarras reais, 

mas um gozo erótico na escala do real, perverso polimorfo. 

Nesse contexto, a psicanalista Joyce McDougall enreda o campo das perversões a 

partir do que chamou de neo-sexualidade, que é o reinventar o ato sexual, sendo essa 

reinvenção uma tentativa de elaboração da angústia da castração fálico-edipiana. Na neo-

sexualidade “o parceiro simboliza tudo o que pode faltar nele mesmo e tudo aquilo que 

ele não quer assumir. O papel do outro permite contornar a angústia fálico-edipiana, assim 

como atingir o período da reparação” (KOGUT, 2004, p. 68). 

É também nesse contexto que o casal se inscreve, quando ela, submissa por 

acreditar que não merece a atenção daquele jovem bem sucedido e bonito, e ele por 

entender que o sofrimento de sua vida pode leva-lo a tal atuação. 

Como desfecho, trazemos a observação final da trilogia, quando se configura a 

família perfeita norte-americana, com direito a casamento e filhos, nos interrogando a 

pensar, será que não está aí a verdadeira perversão dessa literatura, já que após diversas 

exposições de cenas sadomasoquista no imaginário feminino, nos leva a questionar se não 

estamos na ânsia de encontramos este homem perfeito: bonito, inteligente, rico, sedutor, 

e sádico? 
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11. CORPOS EM ÊXTASE, ENLACES EXTRAVIADOS: TRÂNSITOS 

SADO-MASOQUISTAS NO CINEMA 

 

Angeli Raquel Raposo Lucena de Farias 

Hermano de França Rodrigues 

 

 

No contexto da perversão sexual, Freud (1856 – 1939), médico vienense, 

idealizador da metapsicologia e pai da psicanalise, desvinculou o contexto perversão (do 

latim pervertere = “pôr-se de lado”, “pôr-se de avesso”) sexual da concepção psiquiátrica 

e religiosa, para uma condição de estrutura psíquica fundada na infância, levada a vida 

adulta. 

Atraves de suas investigações clínicas com as histéricas e apoiando-se as 

discussões existentes até sua época, ele funda uma nova ciência, um novo método, 

abordando sob uma nova ótica a sexualidade humana. 

Dessa forma, ele propôs um novo esclarecimento sobre a perversão – cujo termo 

ele utilizou ainda sobre influência da sexologia do século XIX – quando registrou na sua 

obra Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, a relação do neurótico como 

o negativo do perverso, já que este último se permite agir em ato o que no primeiro só faz 

em fantasia. 

 

Freud propõe que na perversão estas fantasias não seriam 

preliminares para o ato sexual, como forma de excitação, mas sim 

como fonte de toda vida sexual. O perverso caracterizar-se-ia, 

portanto, como aquele que o neurótico gostaria de ser, mas não se 

permite (ANDRADE, 2009, p. 59). 

 

 

No contexto perverso, o pai da psicanalise compreendeu que a sexualidade é 

advinda de um contexto sexual infantil, estando o ser humano desde períodos infantis 

numa sexualidade perversa polimorfa. Dentre outras descobertas, o autor destacou a 

pulsão sexual, distinguindo o que antes era conhecido apenas como instinto – o que é 

particular apenas ao animal. Por pulsão têm-se: 
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processo dinâmico que consiste numa pressão ou força que faz o 

organismo tender para o objetivo. Segundo Freud, uma pulsão 

tem a sua fonte numa excitação corporal (estado de tensão); o seu 

objetivo ou meta é suprimir o estado de tensão que reina na fonte 

pulsional; é no objeto ou graças a ele que a pulsão pode atingir a 

sua meta (LAPLANCHE & PONTALIS, 1998, p. 394). 

 

 

Perante o movimento pulsional, o perverso idealiza o objeto da pulsão, 

estabelecendo uma forma de resolução para a angústia, resolvendo o conflito, que no 

neurótico se dá através do recalque, o que no perverso ele pode privilegiar sendo através 

do olhar, da exibição, da dor e tortura, do sofrimento, do cheiro, do sabor, entre outros. 

Nesse contexto, o sadismo e masoquismo podem surgir a partir de uma resolução 

para a situação conflitante. O sadismo e masoquismo, termo cunhado na literatura, cuja 

apropriação psicanalítica dos termos consistiu no conceito da metapsicologia freudiana 

de pulsão sadomasoquista.  

 

No estudo do fenômeno dos pares de opostos sadismo e 

masoquismo, Freud mostrou que há um reviramento tanto da 

pulsão como da fantasia, ou seja, a fantasia sádica se torna 

fantasia masoquista; assim também a pulsão sádica se torna 

masoquista (D’AGORD ET AL, 2010, p. 315). 

 

 

Tal movimento fantasístico e reverso da pulsão sadomasoquista pode-se encontrar 

no seu artigo Uma criança é espancada - uma contribuição ao estudo da origem das 

perversões sexuais (1909) que serviu de complementação ao seu estudo sobre a 

sexualidade e a perversão. 

É no contexto pulsional perverso dos pares opostos mas complementares que este 

trabalho tem como pretexto analisar, sob viés freudiano, o casal sadomasoquista tomando 

como corpus o filme Juiz do SM (2009), que narra história verídica de uma casal, Koen 

e Magda, cuja esposa encontra-se em estado depressivo, isolada da sociedade e distante 

de seu marido, que é um pai provedor e a marido atencioso, um juiz combatente das 

práticas que concebe como imorais, sendo casas de jogatinas, locais onde se proporciona 

troca de casais, práticas sadomasoquistas, etc. Nos trâmites do casal, Magda declara para 

seu marido que tem o desejo que a atormenta, que é a de ser espancada, chicoteada, presa 
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a correntes e pregos, colocando seu marido numa situação angustiante, porém, para salvar 

seu casamento cede ao desejos de sua amada. 

Sobre tal questão, Freud fala que a vida sexual é preciso ser compreendida através 

da satisfação das tensões e das fantasias, implicando num complexo de significação e 

simbolismo. Assim, está no enredo das fantasias sexuais presentes no ato que nos leva a 

compreender a perversão como uma estrutura complexa. 

Em sua metapsicologia, Freud compreenderá a pulsão como um importante e 

fundamental aspecto para sua ciência. A pulsão será um representante psíquico da 

sexualidade, “onde se determina seu destino e seu avatares” (VALAS, 1990, p.63). 

O texto Uma criança é espancada - uma contribuição ao estudo da origem das 

perversões sexuais, de 1919, versa sobre o estudo do fantasma perverso encontrado nos 

neuróticos. Isso indica que o fantasma perverso não é propriamente a perversão, mas que 

pode através da compreensão de sua gênese é possível reconstruir o que pode ser uma 

estrutura perversa. Este texto é baseado na análise de seis casos estudado pelo criador da 

psicanalise, sendo quatro mulheres e dois homens, neuróticos, que narram uma grande 

experiência. 

Na obra, Freud descontrói a fantasia, muito recorrente no discurso de seus 

pacientes, onde uma criança era espancada. Para tanto, o mesmo desfaz a fantasia 

analisando-a em três tempo, a saber: no primeiro tempo a fantasia se estabelecia “o meu 

pai está batendo na criança”, conotando a uma fantasia sádica com significado incestuoso, 

onde o meu pai não ama essa criança, ela ama somente a mim; no segundo tempo se 

inscreve “estou sendo espancada pelo meu pai”, demonstrando uma fantasia masoquista 

que converge no sentimento de culpa por ter amado o pai no primeiro tempo; e no terceiro, 

“uma criança é espancada”, explanando a fantasia sádica em forma de uma satisfação 

advinda do masoquismo. 

É possível percebermos o movimento pulsional inscrito nessa fantasia. Nessas 

duas pulsões parciais, pode-se alterar o objeto, mas a meta continua a mesma, assim “o 

sadismo se transforma em um sadismo voltado contra o próprio eu (masoquismo) e o 

masoquista compartilha o gozo implicado na agressão contra a sua pessoa” (D’AGORD 

ET AL, 2010, p. 318). Nesse contexto têm-se o retorno da pulsão sob a própria pessoa. 
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Nesse retorno, caracteriza-se no primeiro tempo – o atormentar – é o sadismo, 

segundo Freud, de uma tendência pulsional agressiva, “mas sem intenção de provocar 

sofrimento. Ele o chama de “pulsão de dominação”, isto é, pulsão de possuir o objeto sem 

com isso lhe fazer mal” (NASIO, 1997, p. 123). No segundo tempo - ser atormentado – 

está configurado no retorno a própria pessoa que experimenta verdadeiramente o gozo e 

a dor masoquisticamente, sendo está dor provocado por um Outro que é o próprio eu, ou 

uma parte dele. No terceiro tempo, onde atormenta-se a si mesmo, caracterizado como 

um sadismo secundário, estando presente a intenção de fazer o outro sofrer e com isso 

sentir prazer com a sua dor. Aqui se configura o próprio eu como agente e vítima do 

próprio sofrimento. 

Essa última instancia é de importância sublinhá-la, pois ele converge ao que Freud 

disse que todo masoquista é um pouco sádico, enquanto que o inverso também se faz 

presente. 

 

O que significa, afinal, esse momento: “atormentar-se”? Quer se 

trate da dor que se inflige sem intenção maldosa (primeiro 

tempo), quer se trate da dor que se sofre masoquisticamente 

(segundo tempo), ou da identificação com o Outro sadizado 

(terceiro tempo), estamos sempre diante de uma dor masoquista, 

isto é, o prazer de uma dor sofrida pelo eu. E isso pela seguinte 

razão, que Freud nos explica: há identificação do eu com o Outro 

que sofre. No âmbito da pulsão sadomasoquista, a dor é sempre 

sofrida pelo eu, seja porque ele a sofre ele próprio, seja porque 

ele se identifica com quem a sofre. Mas, em todos os casos, é o 

eu que sofre a dor. A partir daí, pode-se concluir que o gozo 

sexual, no âmbito da pulsão sadomasoquista, é sempre um gozo 

fundamentalmente masoquista (NASIO, 1997, p. 126). 

 

 

Tal fato ainda se faz importante pois no contexto perverso, não mais restrito 

apenas ao pulsional, o sádico também goza o gozo masoquista, já que ele age segundo a 

vontade de um Outro, que se faz “masoquisticamente por ser a vítima de um castigo, mas 

também posso gozar por ser submetido à lei ou à vontade de um senhor. Já que o sádico 

age segundo a vontade de um senhor supremo, ele goza masoquisticamente da sua 

condição servil” (NASIO, 1997, p. 126). 
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No corpus de análise desse trabalho trazemos o filme belgo do ano de 2009 que 

conta a história verídica de um casal, Koen e Magda, cujo marido é juiz que trabalha 

contra o que julga impróprio na sociedade. Enquanto sua esposa, cuidadora do lar após 

perder o emprego, sofre de depressão abstendo-se de contatos e cuidados com seu marido 

e filha. Magda está assolada por um desejo que guarda de seu cônjuge, que consta em ser 

torturada, ser chicoteada, ser furada por pregos nas partes mais sensíveis possíveis. 

Ao expor esse desejo, Koen não a compreende, porém, dominado pelo amor e 

desejo de ver sua amada deixar a situação depressiva, ele concede ao anseio da mesma. 

Nesse contexto, Magda leva seu marido as casa especialistas no processo de inserção de 

casais e indivíduos ao mundo do sadomasoquismo, mundo este que Koen combate 

veementemente. O que causa espanto e surpresa é o fato de Magda se destacar na esfera 

dos praticantes do sadomasoquismo, pois sua capacidade de aguentar as dores as quais é 

colocada supera o que se espera de um indivíduo. 

Na análise fílmica, vemos uma mulher transtornada pelo seu desejo. Pode-se 

analisar a pulsão sadomasoquista presente na mesma, compartilhando da ideia do 

reviramento pulsional proposto por Freud no seu texto Uma criança é espancada. 

No processo do pulsional o que importa é o vaivém em que se ela se estrutura. Se 

a pulsão pode ser atendida sem ter atingido o que se esperava, é que ela é pulsão parcial 

e seu alvo é o retorno em circuito. Assim, 

 

De acordo com essa leitura, o masoquista se tornará um sujeito 

sádico no que o circuito acabado da pulsão terá feito entrar em 

jogo a ação do outro. É nesse sentido que a perversão e a 

sublimação se aproximam, pois, nesse circuito pulsional, a 

sublimação e a perversão fazem o circuito completo, atingindo o 

fecho e revelando que o que sustenta o desejo é a fantasia e não o 

objeto. O objeto é o que está na lacuna. Só no fecho do circuito 

pulsional emerge o gozo. O sujeito perceberá que seu desejo é vão 

contorno do gozo do outro (D’AGORD ET AL, 2010, p. 320). 

 

 

Magda manifesta-se no contorno pulsional, num sadismo voltado para o próprio 

eu. Numa instancia mais neurótica do que perversa, percebemos o que Freud falou da 

leitura do terceiro tempo da inversão pulsional, onde está o teor impessoal, um Outro 

como dizia Lacan, no seminário De um Outro ao outro (1968 – 1969). O que valia em 
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Magda não era apenas a urgência em se ir ao ato, essa também, mas a presença de um 

Outro o qual ela pretendia atingir. Lacan analisa a volta do circuito pulsional com o desse 

Outro no terceiro tempo. Esse Outro aparece para o fechamento da pulsão, e somente com 

seu surgimento que pode ser realizado o que é da função da pulsão, isto é, a satisfação da 

pulsão como um gozo, não apenas o gozo de um sujeito ativo nem de um sujeito passivo, 

mas o gozo do Outro. 

A personagem ao instaurar a condição sadomasoquista em seu matrimonio, 

instaura-se enquanto ser pulsional sádico, gozando com a ideia de causar sofrimento ao 

marido. Passado tal instancia, ela manifesta-se enquanto pulsão masoquista, tanto no ato 

– como o perverso que atinge o objeto, como na fantasia. No fim da inversão, surge o 

sadismo impessoal, quando na fantasia o Outro se faz presente, este o qual o gozo também 

pretende atingir. 

No masoquismo, o sujeito irá se fazer objeto para outra pessoa, que se torna o 

atormentador em sua fantasia. Assim, o masoquista não goza apenas com a dor, mas com 

a aflição colocada na pessoa amada. 
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12. LITERATURA E GÊNERO: REPRESENTAÇÕES DA FIGURA 

FEMININA NA OBRA O CORTIÇO DE ALUÍSIO AZEVEDO 

 

Antônia Cláudia de Carvalho Rocha 

 

Introdução  

Atualmente, existem cresecentes discussões em torno do estudo da literatura, 

inclusive, uma das questões primordiais nos debates são os questionamentos em torno do 

que se considera literatura, ou que características deve se atribuir a um texto para que ele 

seja considerado literário. 

Nesse contexto, o presente artigo levará em consideração as perspectivas de 

alguns autores como Compagnon (2001) e Cândido (2004) sobre literatura, literariedade, 

texto literário e papel da literatura, além de observar a partir das discussões sobre gênero, 

como os autores visualizam e constrõem as performances femininas nos espaços e 

ambiências de suas obras.   

 

Concepções de literatura e gênero 

Inicialmente, tomamos como ponto de partida para pormenorizar o trabalho, o que 

se entende por literatura. Nessa perspectiva, Compagnon (2001) afirma que há a 

necessidade de se perguntar não o que é literatura, mas, quando é literatura.Tal 

necessidade é decorrente segundo o autor, da variedade de significação para as diferentes 

línguas, tal percepção é importante, pois, a noção de literatura pode ser entendida a partir 

de pontos de vista sobre os quais ela paira que são eles: Contextual (histórico, psicológico, 

sociológico e institucional) e Textual (linguístico).  

 Compagnon (2001) observa ainda a literatura ou o estudo literário entre duas 

abordagens, a abordagem histórica em um sentido amplo que vê o texto como     

documento e a abordagem linguística que vê o texto como fato da língua, ou seja, a 

literatura como arte da linguagem, assim, descreve literatura sucessivamente do ponto de 

vista da extensão e da compreensão, depois da função e da forma e em seguida, da forma 

do conteúdo e da forma da expressão.  
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 Do ponto de vista da extensão, literatura é vista num sentido amplo e definida 

como tudo que é impresso, ou mesmo manuscrito, todos os livros que as bibliotecas 

contêm, incluindo a literatura oral, essa acepção corresponde a noção clássica de belas 

artes as quais compreendiam tudo o que a retórica e a poética podiam produzir, não 

somente a ficção, mas também a história, a filosofia e a ciência. No sentido restrito, a 

literatura e a fronteira entre o literário e o não literário variam consideravelmente segundo 

as épocas e as culturas (COMPAGNON, 2001). 

Separada das belas artes, a literatura ocidental, na acepção moderna, aparece no 

século XIX e desde então compreendeu o romance, o teatro e a poesia, porém, a literatura 

é concebida, além disso, em suas relações com a nação e com a história, a literatura, ou 

as literaturas como afirma Compagnon (2001), são antes de tudo, nacionais e o termo 

literatura tem uma extensão mais ou menos vasta segundo os autores, dos clássicos 

escolares à história em quadrinhos, é difícil justificar sua ampliação. 

 Outro aspecto relevante para o entendimento do que é literatura está relacionado 

a sua função, Compagnon (2001) informa que as definições de literatura segundo sua 

função são estáveis, quer sejam compreendidas como individual ou social, privada ou 

pública. Este autor resssalta com base no pensamento de Aristóteles a função de purgação 

ou purificação das emoções, ou ainda instruir/agradar, ideias também comuns ao 

pensamento de Horácio. Há também a função de aprendizagem atribuída à literatura onde 

obras clássicas como A divina comédia, Dom Quichote e Madame Bovary cumprem essa 

função despertando um modelo humanista contemporânea. 

Em se tratando de entender a literatura e o papel que ela tem na sociedade, 

Cândido (2004) analisa a literatura em pelo meno três faces: Primeira, ela é uma 

construção de objetos autônomos como estrutura e significado; Segunda, ela é uma forma 

de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos 

e terceira ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 

inconsciente. Seguindo o raciocínio do autor, podemos perceber o texto literário como 

uma forma de o autor expressar suas emoções e sentimentos, porém, de maneira ficcional. 

A “ficção” ou “linguagem ficcional” é normalmente uma característica que se 

atribui ao texto literário, além deste, outros termos também são normalmente associados 

para relacionar o texto, em especial o literário e o mundo real, dentre eles “imitação”, 

“representação”, “verossimilhança”, “ilusão”, “mentira”, “realismo referente” ou ainda, 
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“referência”, “descrição”, de acordo com Compagnon (2001) a escolha de um ou outro 

termo é uma opção teórica.  

Outra característica relevante no conceito de literaratura para é a literariedade, 

Compagnon (2001) destaca que não existem elementos linguísticamente literários, 

portanto, a literariedade não resulta da utilização de elementos linguísticos próprios, mas 

de uma organização diferente (mais densa, mais coerente, mais complexa) dos mesmos 

materiais linguísticos cotidianos, ou seja, é a dosagem de literariedade que produz o 

interesse do leitor.  

Retomando os estudos de Cândido (2004), percebe-se que há na literatura níveis 

de conhecimento intencional planejado pelo autor e conscientemente assimilado pelo 

receptor, defende uma posição politica e social na qual esse ele acredita que literatura 

esteja inserida.  

Portanto, fazendo uma síntese do que esses autores entendem por literatura,     

Compagnon (2001) informa que literatura é uma petição de princípio, é aquilo que as 

autoridades (os professores, os ediores) incluem na literatura, seus limites às vezes se 

alteram, lentamente, moderadamente. Enquanto isso, Cândido (2004) em uma perspectiva 

humanista e social identifica a literatura como uma necessidade universal que deve ser 

satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos 

sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e nos humaniza.  

Após o debate de algumas questões que permeiam a definição de literatura, cabe 

discutir as possíveis relações que se pode estabelecer entre o texto literário e a categoria 

gênero. Para isto, é importante compreender as bases teóricas dessa categoria e como os 

pesquisadores a definem em seus estudos. 

 Conforme as pesquisas de Piscitelli (p.123, 2009) “o conceito de gênero foi 

elaborado e reformulado em momentos específicos da história das teorias sociais sobre 

“a diferenciação sexual” e foi inovador em diversos sentidos”. Seguindo a linha de 

raciocínio da autora citada, vemos que o termo sexo está vinculado aos estudos biológicos 

e o termo gênero voltado para os estudos culturais.  

O debate em torno da questão do gênero vai além da distinção entre sexo e gênero 

e remete a contextos sociais que demandam apreciação crítica. Michel Foucault (1976), 

acerca da sexualidade humana, segundo a qual esta não deve ser concebida como um dado 
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da natureza que o poder tenta reprimir, deve, sim, ser encarada como produto do 

encadeamento da estimulação dos corpos, da intensificação dos prazeres, da incitação ao 

discurso, da formação dos conhecimentos, do reforço dos controles e das resistências. As 

sexualidades são, assim, socialmente construídas. Assim como a hipótese repressiva, é 

uma explicação que funciona. Cada um que aceite a verdade que mais lhe convém. Ou 

invente novas verdades. 

Para Scott (1990), gênero pode ser também entendido como um elemento 

construtivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, ou ainda 

como uma forma primeira de significar as relações de poder. Nessa perspectiva, o gênero 

é definido como “toda e qualquer construção social, simbólica, culturalmente relativa, da 

masculinidade e da feminilidade, define-se em oposição ao sexo, que se refere à 

identidade biológica dos indivíduos” (SCOTT, 1990, p. 5). Desta maneira, gênero não é 

sexo: ele é uma categoria que se impõe sobre o corpo sexuado, aquilo que faz do ser 

biológico um sujeito social, seja ele homem, mulher, heterossexual ou homossexual, 

branco ou negro. 

Segundo Lauretis (1994), o gênero é também a representação de uma relação, a 

relação de pertencer a uma classe. A noção de gênero constrói uma relação entre uma 

pessoa e outras pessoas previamente constituídas como classe, não se referindo a um 

indivíduo isolado e sim a uma relação social. E as representações do gênero, na visão da 

autora, são construções que se dão nas mais diversas instâncias sociais por meio da 

literatura, do cinema e das artes em geral. 

 Nos estudos de Soihet (1998), gênero é um termo usado desde a década 

de1970 para teorizar a questão da diferença sexual e inicialmente foi utilizado pelas 

feministas americanas que queriam insistir no caráter fundamentalmente social das 

distinções baseadas no sexo ou diferença sexual, assim: 

 

O gênero se torna, inclusive, uma maneira de indicar as 

“construções sociais” _ a criação inteiramente social das ideias 

sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. O “gênero” 

sublinha também o aspecto relacional entre as mulheres e os 

homens, ou seja, que nenhuma compreensão de qualquer um dos 

dois pode existir através de um estudo que os considere 

totalmente em separado (SOIHET, 1998, p.279). 
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Em uma perspectiva temporal, observa-se nas pesquisas de Felski (2003) que foi 

na década de 1990, onde se usou com mais frequência o termo gênero como categoria de 

análise, assim, ao considerarmos tal categoria na análise de um texto ficcional estamos 

pressupondo que o gênero de autoria influencia as representações de mundo contidas 

nesse texto, de forma que um autor não poderia produzir uma obra totalmente livre de 

qualquer significado.  

Piscitelli (2009) reforça que o termo se difundiu aludindo às diferenças e 

desigualdades que afetam as mulheres e adquiriu outros sentidos que vai além do caráter 

político, requer que pensemos não apenas nas distinções entre homens e mulheres, entre 

masculino e feminino, mas como as construções de masculinidades e feminilidades são 

criadas na articulação com outras diferenças como de raça, classe social, nacionalidade e 

idade. 

Felski (2003) acredita que a literatura é sobre gênero naturalmente, pois as obras 

sempre retrataram as vidas de homens e mulheres. E ao contrário do que muitos podem 

pensar a literatura não apenas reforça a existência de uma opressão feminina: ela traz 

ideias, mitos e símbolos relativos ao gênero. Sendo assim, as representações literárias do 

gênero são também construções, marcadas por fatores culturais e, ao mesmo tempo, 

estéticos, uma vez que, mesmo fazendo uma análise sociológica, não podemos 

negligenciar as convenções estéticas na interpretação de uma obra.  

Visto as considerações sobre gênero e o possível diálogo que se pode estabelecer 

com a literatura, entende-se que não se pode reduzir a literatura a uma simples 

representação de atitudes, crenças e valores, mas, interpretá-la como um dos espaços no 

qual se articulam e se materializam as posições sociais de homens e mulheres ao longo 

dos séculos.  

Por isso, uma análise literária como essa, que se apresenta na perspectiva do 

gênero não pretende acusar o escritor enquanto sujeito masculino de machista e nem 

transformar o texto literário em meros reflexos de vivências de gênero, mas sim enfatizar 

a importância das mulheres nas obras literárias e no curso da história e como Felski (2003) 

acredita-se que esse deve ser o objetivo de uma análise feminista, que não está somente 

interessada em levantar bandeiras a respeito da igualdade e/ou diferença sexual, mas em 

mostrar como as mulheres são representadas na literatura e como tal representação se 
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encontra relacionada a questões históricas, sociais e culturais que os discursos e as 

práticas impõem. 

 

Mulheres no/do “cortiço” 

O cortiço foi lançado em 1890, enquanto texto litrário, tem seu caráter atestado 

como romance pelas academias e estudado pelos diversos pesquisadores da área de 

Letras/Literatura e outras afins.  No ano da primeira publicação do livro o Brasil vivia o 

ano experimental do Regime Republicano, assim como o fim da mão-de-obra escrava e 

sua substituição pela mão de obra assalariada, representada pelos imigrantes europeus. 

 O país estava inserido nas profundas transformações políticas, sociais e culturais 

que ocorreram no século XVII e XIX no mundo, como a Revolução Industrial em suas 

diversas fases, culminando com a estruturação do Capitalismo em moldes modernos, 

configurando a ascensão de uma nova classe, a burguesia. Essa conjuntura serviu de pano 

de fundo para uma nova interpretação da realidade. Na Literatura pode-se perceber as 

características mencionadas do período na chamada estética literária da escola Realista-

Naturalista que iniciada na Europa em 1857, chegava ao Brasil no final do século XIX e 

início do século XX, permeada do positivismo de Augusto Comte, do socialismo de Marx 

e Engels e do evolucionismo de Charles Darwin. Os autores da nova estética, 

principalmente os naturalistas (como Aluísio Azevedo), eram influenciados pelo avanço 

das ciências e do cientificismo. (TERRA; NICOLA, 2000). 

Para melhor entender a presença desssas ideologias nas obras literárias da época, 

a Teoria Literária aponta algumas análises que podem ser feitas metodicamente e 

procedidas da Crítica Literária, dentre essas análises destaca-se a Crítica Determinista 

que interessa ao presente estudo e dentro do qual podemos inserir a obra analisada diante 

do conceito e características dessa Crítica: 

 

Sob a influência do Positivismo de Augusto Comte, cuja 

característica principal era o naturalismo, preocupou-se em 

aplicar à Literatura os métodos das ciências naturais: da biologia, 

da física, da química; destacando-se nesta tendência crítica 

Hippolyte Taine (1828-1893), apontado como precursor da 

sociologia da literatura, pelo relacionamento que faz no estudo da 

obra, entre o homem e o meio. Taine relaciona a produção 
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literária com as condições sociais, focalizando-a com o público 

literário e com a política (SAMUEL, 1985, p. 93).       

       

Diante desse contexto e das mencionadas teorias, a obra “O cortiço” vai de 

encontro direto, tendo de acordo com Aluísio Azevedo um cortiço como personagem, que 

na forma de espaço/meio social irá detrminar as ações dos demais personagens. 

Entretanto, em meio a tantas personagens femininas retratadas pelo autor, coube ao 

espaço desse trabalho, limitar a análise às personagens de Bertoleza, Rita Baiana, D. 

Estela, Leocárdia, Léonie, Leandra, Marciana e Dona Isabel; mulheres que fazem parte 

da narrativa do cortiço representando diversos papéis.  

Logo no primeiro momento do romance aparece a figura de Bertoleza, “crioula”, 

“negra” que para conseguir alforria, passa a exercer o papel de amante de João Romão, 

permanecendo assim no estado de criada e submissa ao seu dono, como podemos ver no 

trecho abaixo: 

 

Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o 

conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo era ele que tomava 

conta de tudo que ela produzia e era também quem punha e 

dispunha dos seus pecúlios, e quem se encarregava de remeter ao 

senhor os vinte mil réis mensais. Abriu-lhe logo uma conta 

corrente, e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para 

qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia-o das mãos do 

vendeiro, de “Seu João”, como ela dizia. Seu João debitava 

metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, em cuja 

capa de papel pardo lia-se, mal escrito e em letras cortadas de 

jornal “Ativo e passivo de Bertoleza” (AZEVEDO, 1998, p. 15-

16).       

 

Considerando as relações de poder que se estabeleciam no meio social em que 

permeava a escrita do romance, a representação da mulher submissa ao homem era típica 

desse contexto, e o fato de ser “crioula” atestava uma dupla submissão. Assim, Bertoleza 

era mulher, negra, alforriada, e pelas condições sociais continuava sob o domínio de um 

homem (João Romão). Tal situação pode também ser explicada no pensamento de 

Saffiotti (1987) que analisa essa característica do “poder do macho” pelo fato de que a 

mulher não é sujeito de desejo, e sim objeto; sua vivência sexual pode se restringir ao 

consentimento em ser usada enquanto objeto.  
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Ainda sobre a representação da mulher negra ou mulata, temos na personagem de 

Rita Baiana um dos marcos literários do poder da sedução fatal, símbolo sexual e erótico:  

 

Rita havia parado em meio do pátio. Cercava-na homens, 

mulheres e crianças; todos queriam novas dela. Não vinha em 

traje de domingo; trazia casaquinho branco, uma saia que lhe 

deixava ver o pé sem meia num chinelo de polimento com 

enfeites de marroquim de diversas cores. No seu farto cabelo, 

crespo e reluzente, puxado sobre a nuca, havia um molho de 

manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho. E 

toda ela respirava o anseio das brasileiras e um odor sensual de 

trevos e plantas aromáticas. Irrequieta, saracoteando o atrevido e 

rijo quadril baiano, respondia para a direita e para a esquerda, 

pondo a mostra um fio de dentes claros e brilhantes que 

enriqueciam a sua fisionomia com o realce fascinador. 

- Casar? protestou a Rita. Nessa não cai a filha de meu pai! Casar? 

Livra! Para quê? Para arranjar cativeiro? Um marido é pior que o 

diabo; pensa logo que a gente é escrava! Nada! Qual! Deus te 

livre! Não há como viver cada um senhor é dono do que é seu! 

(AZEVEDO, 1998, p. 58).          

  

O autor descreve o físico de Rita Baiana de forma densa, detalhada e destaca o 

pensamento da personagem em relação à independência feminina, o protesto contra o 

casamento atesta o valor dessa liberdade. Porém, a descrição acompanhada de elementos 

sensuais tais como a expresssão “saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano” faz da 

personagem um possível esteriótipo de objeto sexual. 

Em se tratando de sexualidade relacionada à figura feminina, Aluísio Azevedo 

traz outras representações frequentes da sociedade da época como a questão do adultério 

e da prostituição. No papel de adúltera, aparece D. Estela “senhora pretensiosa e com 

fumaças de nobreza”, casada com Miranda, negociante português que enriquecera com o 

dote que a mulher lhe trouxe com o casamento. A relação de ambos é vista da seguinte 

forma: 

 

Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca: achava-se 

casada havia treze anos e durante esse tempo dera ao marido toda 

sorte e desgostos. Ainda antes de terminar o segundo ano de 

matrimônio, o Miranda pilhou-a em flagrante delito de adultério; 

ficou furioso e o seu primeiro impulso foi de mandá-la para o 
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diabo junto com o cúmplice; mas a sua casa comercial garantia-

se com o dote que ele trouxera, uns oitenta contos em prédios e 

ações da dívida pública, de que se utilizava o desgraçado tanto 

quanto lhe permitia o regime dotal[,,,] um rompimento brusco 

seria obra para escândalo e, seundo a sua opinião, qualquer 

escândalo doméstico ficava muito mal a um negociante de curta 

ordem. Prezava acima de tudo, a sua posição social e tremia só 

com a idéia de ver-se novamente pobre [...] (AZEVEDO, 1998, 

p. 19).        

 

Na descrição de Aluísio Azevedo é perceptível o modelo imaginário de família 

criado pela sociedade burguesa daquela época, segundo Rago (1997) essa sociedade 

intitui hábitos regrados em contraposição às práticas populares promíscuas e anti-

higiênicas. Nessa ótica, Miranda tenta se enquadrar mesmo que disfarçadamente, pois, 

diante do adultério da mulher, mantém um casamento de aparência para satisfação e 

aceitação dentro da classe burguesa a qual pertence. Também com comportamento 

aparentemente adúltero, temos Leocárdia que, na representação do autor é vista dentre 

outras características como mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa pequena e 

socada, de carnes duras, com uma fama terrível de leviana entre as suas vizinhas. 

No referente à questão da prostituição, Léonie é a figura de uma prostituta nos 

moldes franceses, bem vestida e independente, gosava de certo respeito de amigos do 

cortiço, como observamos nas seguintes passagens: 

 

Léonie, com as suas roupas exageradas e barulhentas de cocote à 

francesa, levantava rumor quando lá ia e punha expressões de 

assombro em todas as caras [...] prostituta de casa aberta, prezava, 

todavia com admiração e respeito a honestidade vulgar da 

comadre; sentia-se honrada com a sua estima [...] (AZEVEDO, 

1998, p. 95)   

  

 

Outro aspecto importante que envolvia a mulher na sociedade da época era a 

participação no mercado de trabalho, no pensamento de Rago (1997) não se abrem amplas 

perspectivas profissionais para ela, como se poderia supor num primeiro momento, 

principalmente mulheres pertecentes ás classes marginalizadas como a maioria das que 

habitavam o cortiço. Por isso, ao tratar de mulheres que trabalham, Aluísio Azevedo em 
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sua referida obra destaca o trabalho das lavadeiras como Leandra, Marciana e Dona 

Isabel, que compunham um conjunto de mulheres independentes cuja atividade de 

lavadeira as destacava no meio em que viviam como observamos a seguir: 

 

A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a 

“machona”, portuguesa feroz, berradona, pulsos cabeludos e 

grossos, anca de animal do campo [...] Ninguém ali sabia ao certo 

se a machona era viúva ou desquitada; os filhos não se pareciam 

uns com os outros [...] Depois seguiam-se a Marciana e mais a 

sua filha Florinda. A primeira, mulata antiga, muito séria e 

asseada em exagero: a sua casa estava sempre úmida das 

consecutivas lavagens [...] Depois via-se a velha Isabel, isto é, 

Dona Isabel, porque ali na estalagem lhes dispensavam todos 

certa consideração, privilegiada pelas suas maneiras graves de 

pessoa que já teve tratamento: uma pobre mulher comida de 

desgostos. Fora casada com o dono de uma casa de chapéus, que 

quebrou e suicidou-se, deixando-lhes uma filha muito doentinha 

e fraca a quem Isabel sacrificou tudo para educar [...] 

(AZEVEDO, 1998, p. 37-38).  

 

 

Essas são algumas das mulheres descritas na obra “O cortiço” de Aluísio Azevedo, 

mulheres essas ficcionalmente construídas, e daí o valor literário da obra, mas também 

figuras que não obstante, são representantes de outras no mundo real, que no romance 

teve como cenário ficcional o espaço de um cortiço.    

 

Considerações finais 

Após fazer a leitura de O cortiço com o interesse voltado para entender de que 

forma o escritor representaria a mulher na obra, foi possível perceber a partir dos 

elementos literários utilizados (linguagem plurissignificativa a partir do uso de 

metáforas, metonímias) descrição densa dos espaços físicos e aspectos psicológico-

comportamentais das personagens, que as representações da figura feminina variam de 

acordo com o lugar social que ocupam. 

Levando em conta as relações de poder existente, principalmente no que se refere 

as questões de gênero, observou-se a intenção do autor em criticar os costumes da época, 

uma vez que, o adultério e a prostituição entram em confronto com os valores burgueses, 
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a atribuição ao estatuto de escrava ou símbolo sexual dado á mulher seja ela negra ou 

mulata enfatiza o ideário determinista do período. 

 Essas situações aliadas a falta de perspectivas profissionais constrõem um 

possível retrato de uma mulher aprisionada pelos discursos e práticas que permeiam a 

figura feminina e tem reflexos até hoje, seja nas representações da literatura, da  arte e 

de demais espaço sociais de expressão da linguagem e do comportamento humano.    
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13. DOS FILMES PARA OS LIVROS: LEITORES A PARTIR DO 

CINEMA? 

 

Arlan Ferreira Santos 

 

Considerações iniciais 

 Não há quem não goste de assistir a filmes, e entre os jovens esse gosto é quase 

absoluto. Partindo desse pressuposto e pensando na famosa frase “unir o útil ao 

agradável”, é que se montou essa pesquisa. À par de dados alarmantes a respeito da 

situação degradante em que se encontra a leitura dos jovens de hoje, principalmente 

aqueles que estão saindo do Ensino Médio, a pesquisa documentada a seguir se intentou 

a provar que a “luz, câmera, ação!” dita por D. W. Griffith quando do início do cinema 

americano, era capaz de modificar as palavras de Drummond, que já dizia que a leitura 

era uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que parecesse, a quase totalidade 

não sentia aquela sede.  

  

Local e sujeitos da pesquisa 

A pesquisa foi realizada de 13 de setembro a 13 de novembro de 2013 em uma 

Instituição da rede pública estadual da cidade de Poção de Pedras, MA. Localizada na 

Rua Almirante Tamandaré, nº 03, foi fundada em 16 de outubro de 1980, e começou 

ofertando o Ensino Fundamental à comunidade. Hoje, a escola possui uma (01) gestora 

geral formada em Pedagogia, conta com 35 funcionários, entre professores e servidores 

gerais, e um público de 560 alunos distribuídos nos três turnos do Ensino Médio que 

compõem a escola. 

 Fora aplicada com os 31 alunos que formavam o 3º ano A matutino da 

escola, e que foram escolhidos por representarem o grupo de estudantes que são o foco 

dessa investigação: os concludentes da educação básica. As 06 professoras da instituição 

de ensino que ministram a disciplina de Língua Portuguesa, também responderam a um 

questionário. Optou-se por estas profissionais porque “é somente em Língua Portuguesa 

que há preocupação específica com o ensino da leitura” (ZILBERMAN, 1982, p. 30), 
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apesar dela ser precisa também nas outras disciplinas para o desenvolvimento de seus 

conteúdos.  

 

Metodologias e procedimentos 

No dia 13 de setembro de 2013 foi realizada uma visita prévia à escola que serviria 

como lócus da pesquisa a ser desenvolvida com o objetivo de recolher informações a 

respeito do prédio, sua fundação e observação de como as aulas estavam sendo 

desenvolvidas. O primeiro questionário aplicado aos alunos fora respondido na data de 

20 de setembro, para o qual se fez uso do último horário de Língua Portuguesa daquele 

dia. 

A aplicação dos questionários com as professoras se deu somente uma semana 

depois, em 27 de setembro, o que antecedeu as obras fílmicas selecionadas para exibição 

junto à turma. Tendo sido elas: Morte e vida Severina, de Zelito Viana, 1977 (baseado no 

homônimo de João Cabral de Melo Neto, 1955); A lenda do cavaleiro sem cabeça, de 

Tim Burton, 1999 (inspirado no conto de Washington Irving, The legend of Sleepy 

Hollow, 1820); Forrest Gump: o contador de histórias, dirigido em 1994 por Robert 

Zemeckis (e baseado no homônimo de 86 escrito por Winston Groom); e, A hora da 

estrela, dirigido e produzido por Suzana Amaral em 85, sendo livremente inspirado no 

romance de Clarice Lispector de igual nome. 

 Logo após as exibições os alunos foram submetidos a dois 

questionamentos a respeito das obras vistas. As análises desses e dos outros serão vistas 

no próximo tópico, sempre com a preocupação de confrontá-las com teóricos que 

discorrem sobre o assunto. 

 

Resultados e discussões do questionário inicial com os alunos 

 O questionário inicial respondido pelos alunos continha 12 perguntas, 09 

objetivas e 03 discursivas. A primeira queria saber se eles gostavam de ler, e o resultado 

não discrepou das informações de que se tem conhecimento por pesquisas oficiais do 

governo e ONGs. Dos trinta e um (31) alunos da turma, dezessete (17) responderam que 

sim, 59%; e os quatorze (14) restantes, 41%, não. Observa-se que é grande o número dos 

que assumiram não serem fãs de leitura, dado preocupante e que requer ações imediatas 



 

158 

 

para transformar esses alunos em leitores. Eles devem enxergar que o ato de ler não é 

algo obrigatório, mas que somente através dele conseguirão evoluir, se desenvolver, 

tornarem-se pessoas críticas e participativas.  

  

[...] o ato de ler não é decifrar, como um jogo de adivinhações, o 

sentido de um texto, é ser capaz de atribuir-lhe significado, 

conseguir relacioná-lo a outros textos significativos para cada um, 

reconhecer nele o tipo de leitura que o autor pretendia e, dono da 

própria vontade entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela 

(LAJOLO e ZILBERMAN, 1996 apud ROCHA, 2007, p. 27 – 

28). 

 

Gráfico 1: Distribuição percentual do questionário aplicado referente à leitura 

preferida 

 

 

  Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

  

 Como visto no gráfico acima, a preferência por livros é majoritária entre 

os alunos, mas destacando que o tipo de livro citado por eles não se limita a apenas o 

literário, é qualquer gênero. E nesse sentido vale a menção às palavras de Zilberman 

(1982, p. 40), quando diz que não se deve temer “[...] trabalhar com o ‘impuro’, o que 

ainda não foi fixado como arte ou literatura.” Pelo contrário, talvez seja esse um dos 
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primeiros passos a serem dados pelos professores na atração de seus alunos à leitura. A 

autora, no entanto, ressalta que: 

 

 

O que importa garantir é que os alunos não absorvam a noção de 

que um texto só é bom quando é incompreensível, quando requer 

idas frequentes ao dicionário, quando suas frases parecem seguir 

uma sintaxe desconhecida. É necessário, contudo, evitar os 

extremos: é tão imprudente negar valor ao que se escreveu antes 

de termos nascido, quanto exilar de livros e aulas tudo o que não 

se tenha sido escrito nos tempos em que a língua era archaica e os 

poetas morriam de phthysica. (ZILBERMAN, 1982, p. 56 – 57) 

 

Indagados sobre quantos livros liam por mês, 58% da turma respondeu que esse 

número gira em torno de 01 a 03, enquanto os outros 42% assumiram não lerem livro 

algum, o que, infelizmente, condiz com os dados respondidos na primeira pergunta. 

Diante de números tão expressivos negativamente é indiscutível a importância que tem o 

profissional da docência na reversão desse quadro.  

Silva (1983, p. 45) assinala que “a busca de livros e, portanto, a incrementação do 

hábito da leitura ocorrerão [...] ao mesmo tempo em que a sociedade luta contra a 

massificação e a alienação social.” A fala do autor vem bem a calhar ao momento em que 

se vive no país. Se os alunos voltarem suas visões para o que tem acontecido e 

internalizarem que isso só é capaz de posse da leitura, exatamente essa movimentação 

entrelinhada por Silva, certamente a ponte entre um e outro será bem mais rápida 

atravessada. 

A pergunta seguinte os questionava sobre a posse de livros de literatura em casa, 

para a qual 17%, 22 dos 31 alunos da sala, responderam afirmativamente. E apenas 09, 

29%, disseram não ter um exemplar sequer. A importância dessa pergunta se encontra no 

fato de muitos alegarem que não leem porque não têm acesso ao livro, com as respostas 

aqui verificadas percebeu-se que essa alegação não é válida. E ainda que não os tivessem, 

a internet, companheira diária dos mesmos que se submeteram a essa pesquisa, 

disponibiliza um acervo enorme de obras literárias, inclusive que saíram de circulação. E 

o melhor, tudo de graça. Qualquer um pode fazer o download e em seu próprio celular ler 

a obra, onde e quando quiser. 
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Essa pergunta ainda serviu para levantar um velho fato, a escassez de bibliotecas 

nas escolas públicas do país. Um dos maiores ambientes responsáveis pela disseminação 

da leitura vive, e não é de hoje, uma situação alarmante. “Sabe-se que a maioria das 

escolas públicas brasileiras não possui bibliotecas e as que possuem estão em estado 

calamitoso de funcionamento, seja a nível de organização, seja a nível de atualização de 

acervos.” (SILVA, 1983, p. 28). Na época em que Silva publicou seu livro, pôr a culpa 

na falta desse ambiente nos espaços escolares até seria válido, nos dias de hoje, como já 

explicado, não. 

 Os números do questionamento seguinte confirmaram mais uma vez que 

ler, principalmente obras literárias clássicas, definitivamente não tem sido o foco dos 

jovens estudantes. E as exigências que se tem feito nesse sentido os tem afastado mais 

ainda desse universo. Os alunos não gostam de ler por obrigação, e quando são forçados 

a isso criam ainda mais repulsa dos textos. Perguntados sobre com que frequência liam 

livros de literatura, os números mostraram que 17 (dezessete) liam apenas os indicados 

na escola, e não em suas totalidades, apenas partes; 04 (quatro) não liam livro algum; e 

10 (dez) liam 01 por mês. 

 Os motivos que os levam a desgostar dessa leitura são bastante conhecidos, 

no entanto, esses alunos têm que entender que fechando-se para esse universo as 

possibilidades de estacionarem na vida são enormes. Zilberman endossa essas palavras 

arrematando que somente “[...] o treino, o desembaraço, a assiduidade e a motivação do 

leitor que fixarão este hábito e transformarão o ato de ler numa experiência ao mesmo 

tempo agradável e condutora do conhecimento.” (ZILBERMAN, 1982. p. 108). 
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Gráfico 3: Distribuição percentual a respeito do que os motivava a ler 

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

  

 As respostas a esse questionamento foram extremamente interessantes, 

porque ressaltaram exatamente os dois principais motivos que esse documento defende: 

uma leitura por diversão, prazer, e por conhecimento, informação. Há quem diga que 

esses dois elementos não podem andar juntos sob o risco de um anular o outro, quando 

na verdade o que acontece é a marginalização, principalmente da leitura por diversão, no 

espaço acadêmico. Aquilo que não acrescenta informações, segundo os critérios de certos 

pensadores, não deve ser “explorado”. E essa exclusão tem resultado em sequelas cada 

dia mais irreversíveis. 

 Como tentativa de solução aos danos causados pelo crescente desabito 

literário desses jovens é que se lançou o estudo sobre a inserção do cinema na sala de 

aula. E a segunda parte desse questionário se prestou a essa finalidade, colher informações 

sobre os hábitos fílmicos desses alunos, como o que eles preferem assistir e com que 

periodicidade o fazem.  

 Perguntados se gostavam de assistir a filmes, a maioria, 94%, vinte e nove 

(29) alunos, respondeu que sim, e apenas dois (02), representando 6%, disseram que não. 

Esses números podem ser explicados pelo fato de, como dito por Sirino (2004), o contato 
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com obras audiovisuais ser muito mais fácil de acontecer. Locadoras, DVDs, televisão, 

internet. As facilidades de se deparar com filmes são muito maiores que com um livro, 

por exemplo, o que leva o autor a destacar que a “quantidade de leitor da linguagem 

audiovisual é consideravelmente maior do que a do leitor da linguagem literária.” 

(SIRINO, 2004, p. 150 – 151). 

  

Gráfico 4: Distribuição percentual do questionário aplicado referente à 

frequência com que assistiam a filmes 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

  

Se comparado com o hábito de ler livros de literatura, quase zero, assistir a filmes 

faz parte da vida desses jovens. Como externado acima, apenas 7%, dois (02) alunos, 

disseram nunca assistir a filmes; 32%, dez (10) alunos, responderam que assistem a até 

dois filmes por mês, enquanto que a maioria, 19 (dezenove) dos trinta e um (31) alunos 

da sala, equivalente aos 61% do gráfico, confessaram que assistem a filmes 

semanalmente. E como defendido por essa pesquisa, se esse é o cotidiano desses jovens, 

que seja levado para dentro dos muros escolares então. 

 Saber dos tipos de filmes mais visados por esses adolescentes foi crucial 

para o prosseguimento dessa pesquisa, pois foi através da análise de suas preferências que 

se chegou à lista de filmes que seriam exibidos no segundo momento da investigação. 

Além disso, conhecer essas informações pode ser uma valiosa ferramenta para o 

professor, já que configuram, por tabela, o que os alunos escolhem ler. 

61%

32%

7%

Toda semana 01 a 02 por mês Nunca



 

163 

 

 

Gráfico 05 – Distribuição percentual a respeito do tipo de filme preferido 

pela turma 

 

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

  

Como nota-se, o ecletismo impera na sala. Nove (09) alunos gostam dos filmes de 

ação e aventura; sete (07) preferem dar boas risadas; cinco (05) gostam mesmo é de um 

bom susto; seis (06) preferem uma bela história de amor; três (03), correr o risco de 

derramar algumas lágrimas com histórias dramáticas e um (01) aluno respondeu que gosta 

de qualquer outro tipo.  

Na décima pergunta foi questionado aos alunos se já tinham ouvido falar em 

algum livro literário que foi adaptado para o cinema, e se conheciam ou tinham lido algum 

destes. Dezessete (17) disseram não ter ouvido falar, conhecer ou tão pouco lido nenhum 

livro adaptado para o cinema, informação que se mostrou inverídica quando o segundo 

questionário foi aplicado.  

 Cinco (05) citaram conhecer Gabriela, mas talvez em lembrança à recente 

adaptação televisiva da Rede Globo, e não ao filme de 1983. Três (03) responderam O 

Guarani; dois (02) mencionaram Crepúsculo, da americana Stephenie Meyer; três (03) 

lembraram de Harry Potter, da inglesa J. K. Rowling; e um (01) disse que sim, conhecia, 

mas não se recordava no momento do nome. Quanto a terem lido a obra, todos 

19%

29%

16%

10%

23%

3%

Romance Ação/Aventura Terror Drama Comédia Outros



 

164 

 

responderam que, apesar de acharem as histórias interessantes, nunca as leram. Essa 

constatação é apenas o retrato dos dados oficiais subjetivados nessa investigação, que 

apontaram para um distanciamento perigoso desses adolescentes das obras escritas.  

O penúltimo questionamento era referente às aulas de literatura. Queria-se checar 

se os alunos achavam as aulas interessantes, ao que treze (13) disseram que “sim”, as 

aulas eram boas e a professora sabia ministrar um bom conteúdo. Doze (12) responderam 

que “às vezes”, e citaram exatamente as metodologias usadas pela professora que beiram 

o ortodoxismo, muito sérias e que não dão abertura para uma aula mais agradável, mais 

participativa, salvo raros momentos. 

Alguns citaram, como ilustração dessa postura, o fato de a professora se prender 

mais aos períodos literários em si, ressaltando seus autores e apenas pincelando as obras, 

do que dedicando-se à leitura das mesmas. O restante, seis (06), confessou não gostar das 

aulas de literatura, mas explicaram que era questão pessoal, pois nunca haviam sentido 

atração pela disciplina. 

A última questão queria saber se eles consideravam a literatura importante para as 

suas vidas, sendo respondido pela maioria que sim, um total de vinte e quatro (24) alunos 

dentre os trinta e um (31) da turma. As justificativas foram de “...ela almenta o nosso 

conhecimento’ (José, 18), passando por “...ela cai sempre nos vestibulares” (Pedro, 17), 

até “...a literatura me ajuda no dia a dia.” (Karina, 18). 

Quatro (04) alunos disseram ser ela importante, mas não se interessam muito, não 

prestam atenção às aulas. E três (03) disseram não fazer diferença alguma. Mesmo com 

sete alunos não reconhecendo o peso que a literatura possui em suas vidas, porque ela 

possui, eles só ainda não se deram conta disso, é entusiasmador notar que a consciência 

literária mencionada por Silva (2008) ainda reside em grande parte desses alunos, que 

estão descobrindo e se descobrindo para a vida, expandindo a capacidade e interesse que 

têm de analisar esse mundo, que como dito pela pesquisadora, são maximizados pela 

leitura. 

 

Resultados e discussões do questionário com as professoras  

As seis (06) professoras que participaram da pesquisa são todas formadas em 

Letras. Quatro já lecionam há mais de quinze anos e duas, a menos de cinco. O tempo de 
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docência poderia fazer a diferença no uso das metodologias em sala, mas não foi o que se 

observou. Mesmo com mais de uma década as separando no desempenho da profissão, 

muitas similaridades se fizeram notar ao passo em que se ia analisando as informações 

colhidas. 

A fala de uma das professoras “novatas” chamou a atenção no que concerne ao 

ensino de leitura. A docente disse que por mais que tente, boa parte dos alunos não 

demonstra interesse, o que acaba resultando num desestímulo da própria profissional. 

Sobre essa garra do professor recém-chegado e que logo esmorece, Kleiman (2010) atenta 

dizendo que ele entra: 

 

[...] na escola com uma proposta inovadora. Porém desiste, em 

parte pelo fato de ele se encontrar dentro de uma estrutura de 

poder na escola, no degrau mais baixo e também, pelo fato de sua 

proposta estar baseada apenas numa convicção de necessidade de 

mudança, mas sem a formação necessária para essa mudança 

(KLEIMAN, 2000, p. 17). 

 

É a necessidade da capacitação específica para o ensino daquilo que fala a autora. 

E é o que falta a muitos profissionais que desistem pensando não haver saída, quando na 

verdade a saída que pensam ter usado e não surtido os efeitos desejados, não fora a correta. 

A estudiosa encerra dizendo que para se ensinar leitura é necessário ter uma formação 

teórica nessa área, e não simplesmente achar que por ser formado em um campo que 

envolvia o assunto, se é autossuficiente, já é o bastante. 

Partindo dessa premissa, fez-se com as professoras a mesma pergunta realizada 

aos alunos na introdução do questionário: você gosta de ler? A resposta afirmativa foi 

unânime entre as seis (06) entrevistadas. Esse é o primeiro passo para o professore 

despertar em seu alunado o anseio pela leitura. Como mencionado por Bem (2009, p. 8), 

“ele precisa gostar de ler e ter o hábito da leitura. Precisa estar motivado e deixar 

transparecer essa motivação ao aluno”. Entende-se, no entanto, que essa motivação está 

bastante minada nos dias de hoje, seja pela questão salarial, seja pelo número excessivo 

de disciplinas e aulas que o professor se vê obrigado a ministrar.  

No segundo questionamento queria-se saber o que elas entendiam por leitura. 

Cinco (05) professoras se ativeram ao campo objetivo conceitual do termo, ficando 
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apenas na “interpretação e compreensão do texto”, ao passo que uma (01), que está a mais 

tempo na carreira, 16 anos, se permitiu ir além na conceituação, exprimindo o ideal de 

leitura que deve ser buscado por todos os amantes de um bom texto: “um caminho para a 

construção da cidadania, uma forma de entender o mundo à nossa volta e ampliar nossos 

conhecimentos.” (Professora Maria, 43). 

A respeito do tipo de leitura que executavam, as seis (06) declararam que variava 

conforme a necessidade, e como professoras da Língua era obrigatório estarem por dentro 

dos mais diversos estilos e gêneros textuais. Crônicas, contos, poesias e até livros de 

autoajuda foram citados por todas as professoras, e destas, apenas uma (01) fez menção 

à literatura brasileira, mais especificamente, ao cordel. 

O questionamento seguinte visava à frequência com que as professoras realizavam 

suas leituras. Como observado na primeira análise, tempo é um fator que lhes tem sido 

muito precário, e refletiu diretamente nas respostas a essa indagação. As quatro (04) 

professoras com mais tempo de docência afirmaram ler até três livros por ano, as outras 

duas (02), no máximo um, demonstrando surpresa alguma ao pesquisador. 

A quinta pergunta relacionava gostar de ler, se dispor a ler e ensinar a ler, ao que 

as seis (06) professoras responderam se tratar de um trio indissociável. Esse gostar, se 

dispor e ensinar pode ser traduzido como o processo de leitura pensado por Silva (1983). 

O autor esboça esse pensamento apresentando-o “como uma atividade que possibilita a 

participação do homem na vida em sociedade, em termo de compreensão do presente e 

passado e em termos de possibilidades de transformação cultural futura.” (SILVA, 1983, 

p. 22).  

A fala de uma professora chama a atenção para esse apontamento do autor. Ela 

respondeu que tudo desemboca em “querer despertar no outro o sentimento que a leitura 

desperta em você” (Professora Joana, 41), o sentimento de querer ir atrás, procurar velhos 

e novos conhecimentos que só foram e serão possíveis com a aquisição da leitura. 

A sexta pergunta voltada às professoras estava interligada com a anterior e as 

questionava agora qual a relação existente entre práticas de leitura e vida social, e assim 

como naquela, a unanimidade na semelhança das respostas manteve-se. Para Zilberman 

(1982, p. 16) “[...] a conquista da habilidade de ler é o primeiro passo para a assimilação 

dos valores em sociedade.” E foi o que se comprovou com as respostas colhidas. Todas 

as professoras apontaram que a leitura é fonte de informação, de criticidade, e que ela é 
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capaz de promover o desenvolvimento social e cultural dos homens, conferindo-lhes uma 

melhor percepção de mundo.  

 Uma das professoras destacou que “o que se observa é que cada dia aparece mais 

exigências com relação ao nível de conhecimento e de elaboração dos mesmos” 

(Professora Maria, 43), logo, a prática de leitura deve ser estimulada para que se mantenha 

constante e assim acompanhe e corresponda ao que a sociedade exige.  

O texto literário serviu de base para as três indagações seguinte:  

 Qual a importância de se trabalhar os textos literários em sala de aula? 

 Qual a metodologia utilizada para trabalhar os textos literários? 

 Como os alunos se manifestam em relação a esses tipos de textos? 

Sobre a primeira pergunta, Silva (1983, p. 46) interpreta perfeitamente a opinião 

das professoras ao dizer que “[...] ao invés de nos ‘chegar como uma visita’, a fruição de 

uma obra literária, científica ou informativa é função de uma vontade consciente em 

conhecer outras possibilidades de existir.” 

A fala do escritor serve como argumento ao respondido pelas professoras que 

destacaram o subjetivismo da literatura e o encantamento que ela provoca em quem a lê, 

fazendo-o descobrir novos mundos, se reconhecendo e se encontrando nesses novos 

mundos. E a sala de aula é um dos ambientes que possibilitam esses encontros, e como 

destacado por uma das professoras, ajuda os alunos a compreenderem melhor suas 

próprias emoções através da literatura. 

Sobre a metodologia utilizada, percebeu-se que as professoras prezam pela leitura, 

ainda que fragmentada, e procuram inovar em suas práticas na sala, consoantes com o 

pregado por Silva (1983, p. 19): “lutar contra as amarras do cotidiano, pela prática da 

reflexão e reflexão da prática, deveria se transformar em hábito para todos os 

educadores.” Mas frisaram, conforme analisado na próxima pergunta, que por mais 

tentativas que façam grande parte dos alunos não se interessa pelos textos. 

“Enfadonhos” e “repulsa” foram os termos mais usados na resposta à nona 

pergunta. As professoras apenas reforçaram o que essa pesquisa já constatou em linhas 

pretéritas: os jovens não gostam de ler literatura, principalmente por, conforme as seis 

(06) destacaram, a maioria das obras serem longas demais. Todas as professoras, 

entretanto, observaram que essa aversão costuma se dar apenas no início, à medida em 
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que se envolvem passam a apreciá-las e desenvolvem a leitura com mais vontade e prazer, 

o que comprova que se persistido, todo esse desgosto pela leitura pode ser, ao menos, 

amenizado. E o papel do professor, nesse caso, é extremamente relevante. 

Cabe a ele mostrar a esse aluno que “[...] optar pela leitura é sair da rotina, é [...] 

participar do mundo criado pela imaginação de um determinado escritor. [...] é abrir-se 

para novos horizontes, é ter possibilidade de experienciar outras alternativas de 

existência.” (SILVA, 1983, p. 46). Como já destacado, a literatura tem esse poder, essa 

capacidade, e quando os alunos a descobrem, o encanto acontece, e cabe ao professor, em 

especial, fazer esse encanto durar.  

Freire (1989, p. 11) empresta uma de suas mais famosas falas para ajudar na 

análise da última pergunta feita às professoras. O autor em seu A importância do ato de 

ler, diz que “[...] a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

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

prendem dinamicamente.” 

Questionadas se o desinteresse pela leitura se faz notar em sala no dia a dia, e em 

caso afirmativo o que têm feito para mudar esse quadro, as seis (06) professoras disseram 

que sim, como exposto na análise do questionamento anterior; no tocante à solução, todas 

deram importância à união entre a língua (linguagem) e realidade destacada por Freire. 

Como os alunos demonstram não gostar de textos longos, procuram inserir textos 

menores, como contos, crônicas e poesias. 

Duas (02) disseram que usam o teatro como alternativa às obras, visto que a 

maioria gosta de interpretar, uma forma de despertar o gosto pela leitura dos textos a 

serem encenados. Ainda confessaram que deixam os alunos livres para “adaptarem” o 

texto. De certa forma é uma familiarização válida, pois ao terem que adaptá-lo o acabam 

lendo por completo, e assim até se interessando pelo todo da obra, vindo a lê-la com mais 

atenção posteriormente.  

Uma professora destacou que competir com a “literatura de entretenimento” é 

difícil, e justamente por isso procura sempre inserir esse universo em suas aulas, 

mostrando que não dá para fugir desse mundo, logo, a saída é usá-lo como forma de 

conteúdo em sala.  
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 Como visto, o desinteresse dos alunos pela leitura é notório, as metodologias 

usadas pelas professoras as mais diversificadas possíveis, nenhuma, no entanto, mostrou 

usar o cinema como opção às aulas de literatura enfocando a leitura. Se o fazem não deve 

ser de forma expressiva, pois nenhuma chegou a mencioná-lo em questão alguma. O que 

reforça a descrença de alguns profissionais da classe na eficácia desse instrumento como 

impulsionador da leitura, sela de obras literárias ou não. Ao marginalizarem esse 

instrumento, segundo será observado no próximo item, estão a abrir mão de um valioso 

mecanismo no descobrimento ou redescobrimento da leitura por esses jovens.  

 

Exibições dos filmes e questionário final 

A exibição dos filmes foi assim roteirizada: 1º - Morte e vida Severina, em 04 de 

outubro; 2º - A lenda do cavaleiro sem cabeça, em 11 de outubro; 3º - Forrest Gump: 

contador de histórias, em 18 de outubro; e, 4º - A hora da estrela, em 25 de outubro. 

O Centro de Ensino Joaquim Salviano dispõe de uma boa estrutura física, a qual 

inclui uma sala de vídeo com Datashow e aparelho de som em perfeito estado, o que 

facilitou o desenvolvimento da pesquisa quando da chegada dessa fase. Todos os filmes 

foram vistos sempre após uma breve explanação a respeito do(a) autor(a) da obra e da 

história que seria exibida, e durante as exibições iam-se tecendo comentários 

comparativos entre a obra visual e sua versão escrita, de forma que instigasse os alunos a 

saberem mais detalhes do enredo, que quase sempre é “editado” quando transposto para 

a telona. 

Agindo dessa forma se costurou uma analogia entre o cinema e a leitura baseada 

nos princípios estabelecidos por Kleiman (2000), para a qual ensinar a ler, é criar uma 

atitude de expectativa, isto é, mostrar ao jovem que quanto mais ele previr o conteúdo, 

maior será sua compreensão. 

Durante a exibição do primeiro filme, baseado na obra de João Cabral de Melo 

Neto, ouvia-se constantemente comentários do tipo “que filme chato”, que se acentuavam 

sempre quando as cenas musicadas eram exibidas. Napolitano (2010, p. 14), prevendo 

que “as primeiras reações da classe podem ser de emoção ou tédio, de envolvimento ou 

displicência” aponta que o caminho a ser seguido é o da mediação, o professor tem que, 

como feito durante essa pesquisa e ressaltado no parágrafo anterior, preparar a classe para 
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a história que será vista, mas é uma preparação realizada antes, durante e após o filme, 

pois só assim o uso do cinema terá valor efetivo em sala e, por conseguinte, nos alunos. 

A segunda e terceira exibições mostraram o que Sirino pontuou em sua 

Dissertação de 2004: o púbico infanto-juvenil assiste e prefere ver filmes estrangeiros. 

Em contrapartida o mesmo trabalho levanta a questão: será que esse público – o estudante 

de ensino fundamental e médio tem escolha? A resposta é sim! Mas acontece que, 

infelizmente, a competição que vem de fora é brutal, e quase sempre esses jovens 

preferem um arrasa quarteirão americano, a um simples, mas bem produzido nacional. 

Algo inusitado aconteceu com a exibição de A hora da estrela. A empolgação da 

turma demonstrada com as duas obras anteriores foi superada pelo enredo da inocente e 

sofrida Macabéa criada por Clarice Lispector. E inusitado se pensar que se trata de uma 

das mais densas e complicadas obras da literatura nacional.  

O que não se viu com a exibição do retirante Severino, notou-se agora com 

Macabéa. Em meio a risos provocados pelas inúmeras cenas cômicas protagonizadas pela 

alagoana, e uma grande comoção pela ingenuidade e quase bestialidade demonstrada pela 

mesma personagem, os alunos viram na obra apresentada motivos para se interessarem 

pela leitura dos detalhes daquela estória que o pesquisador ia, a título de curiosidade, 

pontuando junto à exibição. Isso prova o poder que uma adaptação tem no migrar dos 

espectadores de uma arte para a outra. Tudo depende da forma como a primeira é 

conduzida. 

Na semana seguinte à última sessão de filmes, 1º de novembro de 2013, o 

pesquisador retornou ao centro de ensino para a aplicação do segundo questionário, o qual 

era composto de duas questões discursivas e que contemplavam especificamente os 

filmes vistos. Novamente se fez uso do último horário daquela manhã, e os mesmos 31 

alunos que responderam ao primeiro questionário se faziam presentes na turma, pois 

houve apresentação de seminário no horário anterior, o que fez com que todos 

comparecessem. 

A primeira pergunta queria saber se dos filmes vistos, os alunos conheciam algum, 

ou o livro dos quais foram adaptados. E ainda, se alguma das histórias havia lhes 

despertado a atenção. Sobre o conhecimento dos filmes, apenas Morte e vida Severina 

fora citado. Quatro (04) alunos afirmaram já o terem assistido, e um (01) afirmou ter 

“ouvido falar”.  
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Quando o assunto fora sobre o conhecimento do livro, os números caíram para 

apenas dois (02) alunos, que afirmaram também ter conhecido a obra escrita de João 

Cabral de Melo Neto. E aqui entra a discussão levantada na décima pergunta do primeiro 

questionário, quando dezessete (17) alunos afirmaram não conhecer obra alguma 

transposta para o cinema, já nas respostas do parágrafo acima, quatro disseram ser 

familiarizados com a estória de Severino, e desses, provavelmente dois conheciam o livro. 

No momento prefere-se acreditar que a memória lhes tenha sido traiçoeira quando 

responderam àquela indagação, e não que agiram de má fé para com a pesquisa. Quanto 

a terem gostado do que viram, chegou-se à figura abaixo: 

 

Gráfico 6: Distribuição percentual quanto à preferência pelos filmes vistos 

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

  

 Os números do gráfico acima ilustram o que se discutiu em linhas 

passadas, e expõe, novamente, a preferência da turma pela história Clariceana. Esse 

resultado certamente só foi possível graças a ação do mediador (o aplicador da pesquisa) 

durante os filmes, confirmado, inclusive, pelas respostas de alguns alunos.  

 Essas porcentagens são nada mais do que o reflexo das palavras de 

Napolitano (2010) sobre o professor propor leituras mais ambiciosas, que fogem apenas 

do lazer. É o professor fazer a ponte entre razão e emoção de forma mais direcionada, 

incentivando o aluno a se tornar um espectador mais exigente e crítico. 
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10%

Morte e vida Severina A lenda do cavaleiro sem cabeça A hora da estrela Forrest Gump



 

172 

 

 As adaptações internacionais assistidas serviram exatamente para 

contrapor as reações da turma quando submetidas a esses tipos de filmes. Mas serviu 

também para medir o poder das adaptações baseadas em escritos nacionais, e que podem 

muito mais desenvolver o aspecto crítico e social desse aluno. Lembrando que aqui não 

se está pondo a favor de uma ou outra, mas tentando levantar que ambas são necessárias 

para se levar ao desenvolvimento desses jovens, e que se dará tão somente com a 

recuperação de seus hábitos literários, estes propiciados, por sua vez, pela cultura das 

obras cinematográficas baseadas em livros. Ainda sobre os filmes internacionais, vale 

destacar uma fala de Napolitano (2010, p. 14): 

 

O cinema em si constitui uma das linguagens mais importantes 

do mundo moderno, possuindo códigos próprios de significação. 

Boa parte dos filmes exibidos no Brasil é estrangeira e, neste caso, 

os filmes possuem legendas que exigem do espectador maior 

habilidade de leitura quanto mais complexo e narrativo for o 

filme. 

  

Usar filmes legendados é mais uma opção do professor no referente ao 

desenvolvimento do hábito da leitura de seu alunado. À primeira vista pode parecer chato 

para os alunos, e que eles não conseguirão acompanhar a história, mas como já ressaltado 

nesse trabalho, tudo gira em torno do hábito, se esse é estimulado acaba se tornando parte 

da rotina e mais cedo ou mais tarde nem será mais percebido como tal, mas sim como 

algo natural. E a dica das legendas vale também para filmes nacionais, aliás, até 

recomenda-se que se faça uso dessas, pois muitas vezes o ator ou a atriz não articula muito 

bem algum termo ou expressão e perde-se a compreensão do que ele/ela falou. 

Finalizando a pesquisa aplicada, a segunda pergunta respondida pelos alunos era 

crucial para a validação ou não do objeto de estudo dessa investigação. Após dois meses 

de convivência, indagados se acreditavam que através do uso de filmes o gosto por ler 

obras literárias poderia ser despertado neles, as respostas foram altamente estimulantes. 

Dos trinta e um (31) alunos que responderam ao questionamento, apensa um (01) 

se mostrou negativo, a ponto de ter saído com a célebre frase: “se eu já vi o filme, pra que 

vou ler o livro?” (Marcos, 18). Felizmente essa não é a opinião dos seus trinta (30) colegas 

de sala, uma representação de 97%.  
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Esse número reflete o amadurecimento dos alunos com o transcorrer do projeto, 

maturidade que foi visível nas respostas. Ao contrário da forma como trataram o primeiro 

questionário, principalmente nas perguntas discursivas onde se esperava que 

discorressem mais e acabaram por prenderem-se ao uso de pouquíssimas palavras, dessa 

vez agiram diferente. Ao invés de simples “sim” ou “não”, eles foram além, fizeram 

questão de justificar esses posicionamentos, de explicar suas respostas, mostrando que 

realmente se sentiram e estavam motivados por tudo o que viram e ouviram. 

Com as respostas a essa segunda questão confirmou-se que o uso de filmes em 

sala pode significar um ganho enorme para o trabalho docente na busca do melhoramento 

das estatísticas quanto à leitura dos jovens estudantes, basta apenas que o mesmo seja 

feito de forma consciente, sem intenções desviadores do real intuito a ser empregado. 

O professor de História do Brasil da Universidade de São Paulo, Marcos 

Napolitano, diz que seu uso “dentro da sala de aula não irá resolver a crise do ensino 

escolar [...] nem tampouco substituir o desinteresse pela palavra escrita.” 

(NAPOLITANO, 2010, p. 15). Certamente. Mas ficou comprovado que, diferentemente 

das palavras do professor, seu uso pode sim dar bons resultados, e estendendo-se para 

além da leitura, chegando ao desenvolvimento da escrita, até mesmo porque uma sempre 

esteve relacionada à outra e seria impossível se desvincularem em momento tão 

importante.  
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14. NIKETCHE – UMA HISTÓRIA DE POLIGAMIA, DE PAULINA 

CHIZIANE: O DISCURSO DA ALTERIDADE 

 

Áurea Regina do Nascimento Santos 

Algemira de Macedo Mendes 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o romance “Niketche: uma 

história de poligamia”, da escritora moçambicana Paulina Chiziane, desvendando o 

universo feminino retratado no contexto enunciativo. Discute-se neste estudo a ruptura 

das tradições pós-coloniais e patriarcais presentes na narrativa de Chiziane, enquanto a 

autora desafia a condição de submissa, desvelando uma mulher que busca o seu lugar 

como sujeito que se reafirma e rejeita os valores patriarcais em voga em Moçambique. 

As personagens são apresentadas pela autora como seres de ‘’fronteira’’ entre a tradição 

e os sistemas culturais impostos pelos colonizadores. Elas podem ser entendidas como 

representações dos dilemas culturais, históricos e sociais vivenciados pela mulher 

moçambicana na atualidade. Ao mesmo tempo em que Paulina Chiziane apresenta uma 

mulher sofrida, oprimida e subjugada do ponto de vista simbólico, ela também alimenta 

as personagens femininas de força, sabedoria e determinação. Para tanto, recorreremos à 

noção de local da cultura, cunhada por Homi Bhabha (2003, p. 23), bem como aos 

instrumentais usados pelos colonizadores para reorganizar a sociedade conquistada. 

Fixaremos nosso olhar nas re-configurações sofridas pelos grupos marginais, mais 

especificamente, as mulheres, e em como a tradição sobrevive ao novo formato social. 

Com uma narrativa densa, “Niketche” abusa da linguagem para dramatizar, aproximando-

se da contação de estórias, que não poupa palavras para dar vida a situações, sentimentos 

e intenções. 

Em meio à produção da literatura pós-colonialista dos países africanos de língua 

portuguesa, Paulina Chiziane destaca-se por ser a primeira mulher a escrever romance em 

Moçambique. Ela problematiza em suas obras a questão do feminino, e o faz com 

propriedade tanto em Niketche (2004), como em Balada de amor ao vento (1990) e em O 

canto alegre da perdiz (2008). Em Niketche, especificamente, desenvolve uma narrativa 

em que a voz do feminino recupera as histórias da tradição ressignificando-as. Enfatiza 
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as marcas da oralidade e a voz feminina aponta para um questionamento e para a ruptura 

daquilo que aprisiona e oprime as atitudes e os desejos femininos.  

Paulina Chiziane faz parte da primeira geração de escritores de Moçambique pós-

colônia e sua ficção permite uma leitura a partir da crítica pós-colonial, observando os 

constructos que delineiam uma ruptura com o modelo colonizador materializado pelo 

pensamento diaspórico (HALL, 2000, p. 17). 

Na condição de subalterna (SPIVAK, 2010, p. 24), a autora desafia as regras de 

uma sociedade marcada por uma cultura patriarcal com práticas de poligamia. Apresenta-

se relutante através da protagonista Rami que, aos poucos, vai recuperando por meio de 

suas memórias as formas que contribuíram para que estes costumes ancestrais ainda 

prevalecessem de norte a sul de Moçambique. A rejeição à prática da poligamia leva a 

personagem Rami a mergulhar nos papéis tradicionais atribuídos à mulher:  

 

Navego numa viagem do tempo. Haréns com duas mil esposas. 

Régulos com quarenta mulheres. Esposas prometidas antes do 

nascimento. Contratos sociais. Alianças. Prostíbulos. Casamentos 

de conveniência. Vendas das filhas para aumentar a fortuna dos 

pais e pagar dívidas de jogo. Escravatura sexual. Casamentos aos 

doze anos. Corro a memória para o princípio dos princípios 

(CHIZIANE, 2004, p. 39). 

 

 

Paulina Chiziane, habilmente, utiliza-se de narradoras que, além de narrarem 

estórias que se voltam à temática da condição feminina, também tem a consciência de que 

ser uma mulher atuante em outras esferas além do privado, além do espaço doméstico e 

familiar em Moçambique, significa viver uma nova guerra, isto é, a de problematizar as 

relações de gênero em uma sociedade moçambicana contemporânea que precisa entender 

que não há mais espaço para uma guerra entre os sexos, mas sim uma discussão que 

envolve o reconhecimento das alteridades e seus possíveis pontos de intersecção 

(ROSARIO, 2010, p.149). 

O processo colonial, na sua teorização e ideologia, era já suportado pela ideia de 

diferença, sendo esta hierarquizada e valorada e, quando considerada negativa, algo que 

devia ser eliminado, pela assimilação de todas as culturas às normas ditas civilizadas: das 

culturas ocidentais. Sendo ultrapassado este universalismo segundo o qual era possível 
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hierarquizar culturas e povos, o relativismo pressupõe que todas as culturas têm os seus 

méritos e que não é possível quantificá-los de modo a serem escalados. Não quer isto 

dizer que se ignorem as diferenças – antes pelo contrário, estas são enfatizadas não pelo 

seu lado negativo, de fragmentação, segmentação e alienação, mas enquanto mais-valias, 

pelo poder que têm enquanto ferramentas de afirmação identitária.  

A protagonista apresentada por Paulina Chiziane busca incessantemente pelo seu 

Eu, por um lugar no mundo durante toda a narrativa. Rami, mulher casada, honesta e 

dedicada à família, torna-se sabedora da traição de seu cônjuge, Tony. Para sua surpresa, 

descobre que não se trata somente de uma, mas de várias, começando por Julieta, Luísa, 

Saly e Mauá. Descobre também os filhos do marido, que totalizam 17. 

Rami transforma a convivência com suas rivais, de início, conflituosa, na 

constante disputa em uma rede de solidariedade, algo que se torna enriquecedor para as 

esposas de Tony, pois com seu incentivo, todas constroem vidas financeiramente 

independentes. Lembra bem Virgínia Woolf em Um teto todo seu (1985), ao dizer que se  

a mulher  quer se firmar na vida e ser escritora tem que ter um teto todo seu. 

Rami tenta compreender os atos do marido, por que ele age assim se ela é uma 

mulher fiel, que casou virgem, inocente e sempre convicta de que o homem de sua vida 

era ele, Tony. Em meio às suas angústias, Rami dialoga com o seu espelho, procura 

refletir sobre essas questões em torno do seu próprio eu, na ânsia de descobrir o que havia 

de errado nela ou com ela. Acaba por concluir que era gorda, pesada, como se fosse essa 

a causa de Tony a abandonar pelas outras. Numa ruptura ao modelo patriarcal a 

protagonista tenta reverter o jogo. 

De acordo com a narrativa de Paulina Chiziane, a poligamia é um direito conferido 

ao homem, em alguns lugares da África, como meio de mostrar sua virilidade e, acima de 

tudo, o poder: “A poligamia dá privilégios. Ter mordomia é coisa boa: uma mulher para 

a cozinha, outra para lavar os pés, uma para passear, outra para passar a noite” 

(CHIZIANE, 2004, p. 92-93). A poligamia não é substituir uma mulher por outra, e sim 

possuir mais uma. A poligamia “não se fundamenta no prazer sexual. A poligamia tem 

funções econômicas, políticas e religiosas importantíssimas” (MUNANGA, 1988, p. 14).  

No continente africano, a poligamia é adotada por alguns países nas sociedades 

mais tradicionais da África subsaariana. 
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No desenrolar da narrativa pode-se perceber que Rami sai de sua zona de conforto, 

passa de uma mulher que vive a serviço do marido a uma questionadora dos papéis 

atribuídos à mulher na sociedade moçambicana. Ela questiona as diferenças entre o 

comportamento dos homens e das mulheres, enfatizando a questão da alteridade presente 

na narrativa. 

Pode-se constatar que a escritora Paulina Chiziane, com grande sensibilidade, 

apresenta a narrativa como um texto costurado com linhas de diferentes cores e texturas 

a partir da recuperação de histórias orais ligadas às questões de raça e gênero. A leitura 

de seu romance poderá propiciar ao leitor momentos de lirismo, reflexão política, cultural 

e social acerca da nação moçambicana.  

Por toda a narrativa, a questão da identidade feminina, da subjetividade da mulher 

moçambicana, é problematizada através do drama existencial, vivido pelas personagens. 

Rami, sua protagonista indaga não só sobre as condições da mulher na sociedade 

moçambicana, mas também da mulher africana. O romance ultrapassa todos os limites 

impostos, através dos conflitos familiares, dos aspectos sociais, dos conflitos existenciais 

retratados nos variados espaços percorridos, tanto no sul como no norte de Moçambique.  

As relações humanas no texto de Paulina Chiziane caracterizam-se pela 

identificação do Eu (a mulher, as esposas de Tony) em relação ao Outro (o homem, Tony). 

A busca pela identidade da mulher em Niketche acentua as diferenças existentes na 

sociedade patriarcal. Os contextos sociais moçambicanos explorados por Paulina 

Chiziane em Niketche sugerem uma discussão sobre a identidade moçambicana. 

Alteridade e identidade são inseparáveis. Entretanto, essa relação depende da 

distinção entre diferença e alteridade. A diferença é inerente aos nossos processos 

cognitivos, pois nos permite distinguir entre dia e noite, guerra e paz, baixo e alto e quente 

e frio. Há muitos contextos nos quais uma pessoa é diferente da norma (raça, gênero, 

religião, identidade sexual, características físicas, etc.). 

Ou seja, a alteridade do Eu só é definida na presença do Outro, e vice-versa, apesar 

de a representação do Outro pelo Eu não se bastar a si própria na criação das identidades, 

uma vez que esta seria insuficiente e deficitária, mostrando apenas uma perspectiva 

invariavelmente marcada pela incompreensão ou, pelo menos, por uma falta de 

compreensão total. Por esta razão, a identidade é uma noção ambivalente e fluída, já que 
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está dependente de vários fatores dinâmicos e é mutável na relação que estabelece com 

eles. 

 

Como percebemos, o gênero é uma questão fortemente discutida no romance, pois 

Rami, a protagonista não aceita sua vida, refletindo, indagando sempre sobre sua condição 

mulher. Questões como o casamento, a divisão do trabalho, o espaço da mulher dentro da 

sociedade, o poder masculino sob a fragilidade feminina são intensamente debatidos pela 

voz de Rami e pelas vozes das outras esposas de Tony.  

Nesse sentido, podemos até dizer que a própria Paulina Chiziane traz essa 

discussão no seu romance com o intuito de estabelecer uma reflexão da sua própria 

trajetória dentro e fora do circulo literário, antes disso do seu próprio lugar dentro da 

sociedade moçambicana, que em grande parte é de poderio patriarcal.  

O romance é uma contação de estória, com movimentos retilíneos, numa 

composição bem tradicional com início, meio e fim. Como as antigas estórias já 

canonizadas pela tradição, Niketche oferece aos seus leitores o doce navegar que a 

literatura pode oferecer. Movimentos vêm e vão com o passar do tempo, transformações 

são inevitáveis com a chegada da modernidade. Contudo, o mergulho que se dá ao mundo 

de Rami através do romance de Paulina Chiziane garante o estar novamente nas belas 

margens do oral poetizado. 

A dança no romance vem para mostrar a sensualidade, o erotismo ocultado por 

tanto tempo num discurso feminino. A dança acaba sendo uma forma de metáfora da 

existência de Rami, que busca incansavelmente o prazer de estar viva. Niketche, a dança 

do amor é o mecanismo responsável pela ligação entre passado, presente e futuro. Onde 

o ritmo e os movimentos misturam o tempo, numa grande representação do inteiro, do 

todo, do reencontro com o passado, da análise do presente e da projeção do futuro. 

Niketche, a dança do amor representa o “re-estar” em lugares onde somente a memória 

pode nos levar. 

Quando se analisa um romance como Niketche, uma história de poligamia, onde 

encontramos personagens tão vivos, cenários tão bem elaborados e uma estória que 

prende por sua legitimidade, a análise se torna um tanto panorâmica. O pretendido na 

composição desse texto sobre a obra, foi justamente indicar alguns caminhos que se pode 
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seguir ao mergulhar nesse grande mundo que as literaturas africanas de língua portuguesa 

podem oferecer. De fato, é um território simbólico da vida, pois a cada página lida se tem 

a sensação de estar constantemente num movimento vital, como o fluir de uma boa 

respiração. Niketche convida o seu leitor para degustar esse território simbólico, onde as 

sensações não temem em chegar.  

Rami conta a sua estória de vida e pelas margens da poligamia abre o caminho 

para discussões acerca daquilo que ficou impregnado com o passar dos tempos: 

estruturas, crenças costumes, alicerces sociais. Mas que ao lado de muita resistência e 

coragem podem alcançar novas e repensadas condições. 

A obra de Paulina Chiziane em sua totalidade toca no tema da condição feminina 

em Moçambique, a qual se torna uma porta de entrada para discussão de vários temas 

voltados para o universo feminino moçambicano no sentido de tensionar as relações 

culturais que mapeiam o multifacetado entre o lugar da tradição e o da modernidade no 

romance moçambicano. 
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15. NOVAS ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS INTERACIONAIS NO MEIO 

VIRTUAL 

 

Bruna Almeida 

Juara Castro  

Rose Ferreira 

 

Os estudos referentes ao campo da Comunicação Social têm sofrido mudanças 

significativas se levarmos em conta as novas plataformas e suportes midiáticos. Dentro 

desse contexto, novos comportamentos estão surgindo devido à necessidade de adaptação 

as novas tecnologias da comunicação e da informação. O presente estudo objetiva, a partir 

de conceitos como Convergência e Transmídia, explicar as novas estratégias e práticas 

interacionais dentro do espaço virtual. Contudo, investiga as potencialidades 

comunicativas e sociais do rádio nesse ambiente. 

Na contemporaneidade, onde a construção social revela-se fragmentada, o rádio 

passa por mudanças de paradigmas. Com a internet e o progresso tecnológico, este meio 

enfrenta novos desafios que não aniquilam de maneira alguma o consumo desta mídia 

inerente à antiga configuração do veículo. Muito pelo contrário, pois, introduz uma 

reforma na técnica e na forma de produção, distribuição e recebimento das mensagens. 

Isso traz como consequência um novo fenômeno social a ser analisado e discutido 

academicamente. 

A princípio, o rádio, utilizava as ondas longas e médias para as transmissões 

nacionais e regionais. Entre os anos de 1930 e 1935 surgiram às transmissões por meio 

de ondas curtas, que permitiram um grande aumento de alcance das emissoras. O rádio 

serviu de expressão às diferentes manifestações culturais, principalmente através da 

música, esporte, informação e política. Diante das modificações sociais vividas no país 

entre as décadas de 30 e 40, o projeto radiofônico consistia em uma visão nacionalista e 

priorizava a mobilização cívica, assim como as reformas de cunho educativo.  

Segundo Ortiz (1988), a ideia era construir um sistema radiofônico, em nível 

nacional, sonho que não se concretizou diante da impossibilidade de construção de uma 

rede de radiodifusão naquele momento. Entre 1940 e 1950, o rádio viveu a fase áurea em 
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virtude da audiência e dos investimentos publicitários. Posteriormente, nos anos 60 e 70, 

sob-regime militar, o campo político tornou esta mídia aliada para construção do estado 

ditatorial. A partir dos anos 80, com o processo de redemocratização do país e a mudança 

tecnológica, o rádio começa a estabelecer uma nova relação com a população. Relação 

esta que, atualmente, com a mudança do sistema analógico para o digital, o rádio passa a 

estabelecer rupturas e cria novos vínculos no que concerne a forma e conteúdo. 

A democratização do espaço virtual traz a possibilidade de realização de uma 

programação radiofônica voltada para a arte de educar. Hoje, o campo da 

educomunicação tem crescido consideravelmente e grande parte deste avanço está 

atrelada às novas tecnologias de informação (TIC’S). O ensino à distância, o uso de 

aplicativos online para a otimização das aulas, o aumento das pesquisas bibliográficas e 

a criação de pólos técnicos educacionais têm sido uma grande alavanca tanto para os 

processos educacionais quanto para os comunicacionais.  

De acordo com KLÖCNER, BRAGANÇA, 2001, com o avanço da televisão, o 

futuro do rádio foi bastante questionado, pois, programas de auditórios, radionovelas e 

rádio teatros não tiveram como sobreviver frente aos recursos e magia apresentada pela 

televisão. Porém, mesmo com os avanços tecnológicos, o rádio se mantém até hoje, 

reinventando formatos e linguagens.  

Quando o rádio mudou o sistema de válvula para transistor, houve uma 

transformação significativa que foi a mobilidade adquirida pelo veículo, que saia da sala, 

das prateleiras e continuava com uma de suas características principais, que é o 

companheirismo. Na contemporaneidade, onde a construção social revela-se 

fragmentada, o rádio passa a ser hipermóvel e sempre estão conjugados a outros 

acessórios tecnológicos, com os celulares, mp4, notebooks e tablets.  

A expansão do mercado interno, além do incremento da economia, aumento das 

redes sociais digitais e midiáticas tem alterado o cenário social, fazendo com que muitas 

dificuldades comunicacionais do passado, passem a ser superadas (CARDOSO, 2007). 

As mudanças nas relações de produção, por exemplo, modificam as relações de poder e 

as experiências passam a proporcionar novas formas de convivência e utilização da 

relação espaço-tempo, o que produz novas formas de comunicar. 

Muitas emissoras de rádios tradicionais investiram em sites que disponibilizam, 

além da programação da rádio física, produtos que antes não eram possíveis de serem 
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ofertados, tais como textos, fotos, vídeos, transmissão online e uma série de serviços que 

transformam o rádio em multimídia. Castells (2002) diz que o rádio vive momento de 

renascimento, quer seja através das ondas eletromagnéticas, quer seja por meio das redes 

informacionais e com as possibilidades tecnológicas, o rádio tenta criar uma identidade 

própria através das redes desterritorializadas. Este novo rádio pode ser multilíngue, 

nômade, com forma e conteúdo variado, o que altera, definitivamente, a relação de 

produção, circulação e consumo com o ouvinte.  

Sendo assim, o computador e internet revelam-se a grande tecnologia do século 

XX. Este meio técnico aproxima pessoas que não se conhecem, provoca interação e 

conhecimento de mundo, proporciona rapidez à informação e transforma as relações 

sociais e mercadológicas. Pode-se dizer que esta tecnologia da informação é responsável 

pelo repensar de muitos segmentos da sociedade, bem como seus mecanismos de 

interação, que têm moldado nossos hábitos de pensamentos, linguagens e forma de 

produtividade no trabalho. 

A virtualização está possibilitando uma nova concepção de espaço geográfico. A 

internet, por exemplo, já foi incorporada à nossa rotina, nos proporcionando grande 

comodidade que inclui desde o uso em atividades financeiras, livrarias, bibliotecas, 

supermercados, jogos, correios, cursos, conferências e muitos outros serviços que são 

disponibilizados através de uma plataforma, teclado e uma tela.  

A comunicação mediada por computadores apresenta algumas implicações. Uma 

delas está relacionada à velocidade de comunicação na construção de diálogos, pois há 

necessidade de um raciocínio rápido para enfrentar uma conversação virtual.  Neste tipo 

de diálogo, a sintonia na pergunta e resposta deve ser imediata, pois o silêncio pode 

significar o fim do bate-papo. Nesse espaço, não há a necessidade da existência de um 

vínculo pré-existente, a conversação pode ser iniciada a partir do desconhecimento do 

outro. Outra maneira de contato se constitui no e-mail, Twitter, Facebook e outras formas 

de comunicação onde o usuário pode ter múltiplas identidades.  

A ação do bate-papo, talvez, seja um dos recursos mais populares utilizado na 

Internet. Conversamos com pessoas de todas as partes do mundo, em tempo real de forma 

anônima ou com a utilização de apelidos. E, essa nova comunicação, se faz através de 

relatos, imagens, sons, ícones, códigos, símbolos, cada qual com sua linguagem e seu 
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ritmo, de forma bastante flexível, com economia de caracteres, uso de palavras e 

expressões de língua estrangeira, e sem preocupação com as regras gramaticais.  

Rodrigues (1999), por exemplo, vai discutir a relação da técnica com o homem 

desde o desenvolvimento do processo de industrialização. Durante este percurso, 

passamos da experiência prática, fruto da sabedoria popular e da oralidade para 

modalidade cibernética da técnica para, assim, entramos na conexão dos sistemas e das 

redes de informação que nos disponibiliza uma multiplicidade de dados. Passamos então, 

da relação familiar face a face para a conexão em rede e estas experiências dão (re) 

significados as relações humanas, pois alteram a forma e o conteúdo das mensagens 

transmitidas.  

Todo o processo de mudança que ocorre e que, ainda, estão acontecendo, está 

dentro do campo chamado convergência, que diz respeito não apenas à tecnologia, mas 

afeta também serviços, negócios e a interação com a sociedade. A convergência sempre 

existiu, ainda nos tempos primitivos do rádio onde os ouvintes conversam através de 

cartas e posteriormente passaram a utilizar o telefone como meios de interação. A questão 

agora é a rapidez e fluidez dessas mensagens, além do fato da horizontalização destas 

mensagens. Hoje, produtores e consumidores são variantes que se confundem no cenário 

da comunicação. O rádio enquanto veículo, não pode sobreviver sem a participação dos 

ouvintes, não só como audiência, mas também como produtores de conteúdo.  

Afinal, é o que rádio? Essa pergunta era fácil respondida até o advento da internet. 

A evolução tecnológica tem ampliado radicalmente todos os meios de comunicação frente 

às opções à disposição dos consumidores, incluindo o centenário meio que é o rádio. No 

passado, o rádio era limitado ao que estava disponível nas frequências AM e FM. Hoje as 

possibilidades de escuta se estenderam com as plataformas digitais: Internet, players de 

MP3, celulares, satélite e rádio digital. Essa gama de opções tem suscitado dúvidas entre 

a comunidade acadêmica, quanto o ser ou não ser rádio. O fato é que não haverá mais 

aparelhos exclusivos para rádio e ao estudar esse fenômeno não podemos nos ancorar 

apenas a uma visão tecnicista.  

Ainda que com números decrescentes na última década, não se deve subestimar a 

penetração do rádio nos domicílios brasileiros, mesmo se comparado à televisão. Porém, 

por suas características naturais: fácil operação, baixo custo e grande alcance, o rádio 

continua sendo, entre todos os meios de comunicação, o que tem maior proximidade com 
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o indivíduo. Essa relação com audiência é uma das características que deve ser 

considerada ao estudar o rádio no meio virtual. Para Severo (2012), o que caracteriza o 

rádio não são apenas os equipamentos, mas sim a relação com o ouvinte. Independente 

da transmissão, o rádio enquanto fonte de informação é considerado igual.  

 Ancorando-se em Jenkins (2008), a convergência está aportada nos 

seguintes pilares: cruzamento de mídias tradicionais e alternativas; cultura participativa e 

inteligência coletiva. Segundo o autor, é a interação das pessoas com o tecnológico que 

muda a dinâmica social do consumidor que se torna “mídia” (produtor). Jenkins vê a 

convergência como força motriz da indústria cultural e por isso essa nova configuração 

influi diretamente no processo comunicacional atual. O rádio é um retrato dessa nova 

dinâmica social, visto que, quando se pensava no esquecimento desse meio, ele tomou 

um novo rumo. A hipermobilidade, ou seja, a possibilidade de estar o tempo todo 

conectado através de dispositivos e dado móveis está diretamente ligada ao aumento da 

audiência do rádio.  

Para falar especificamente do rádio, nos deparamos com a relação entre técnica e 

tecnologia, que é abordada por André Lemos ao tratar de comunicação digital. Na 

perspectiva do autor a tecnologia não é neutra, mas sim “dual”. Assim, as mídias 

tradicionais começam a adaptar-se a esta nova lógica empírica e mercadológica. Os 

simbologismos da tecnologia passam a integrar também a semântica da comunicação. O 

rádio no contexto da web instiga uma nova forma de consumo, que está ancorada no tripé 

de Jenkins, onde o ouvinte torna-se co-autor do discurso e a produção radiofônica volta-

se ainda mais para a recepção.  

Saad (2011), teórica que propõe e estuda uma epistemologia para a comunicação 

no ciberespaço, debruça os estudos sobre os reflexos sociais da tecnologia frente às mídias 

tradicionais. A tríade composta por: tecnologia, comunicação e sociedade é o que 

conceitua as mídias digitais. Assim a tendência dos estudos comunicacionais é afastar-se 

do determinismo tecnológico. A possibilidade de agora trabalhar-se um rádio com texto, 

som e imagem não significa a extinção do meio. Este novo cenário é apenas reflexo de 

novas relações socioculturais e de fluxo sonoros. Antes o simbologismo imagético do 

rádio era intangível, pois se encontrava no imaginário de cada ouvinte. Agora, diante 

dessas possibilidades tecnológicas é possível edificar essas imagens mentais, dando um 

novo sentido ao som através da imagem.  
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A convergência de mídias, só interessa para comunicação se houver uma produção 

de sentido e a construção de uma narrativa, essa dinâmica revela o novo campo da 

comunicação onde nossa produção está alocada: o Transmídia.  Apesar de ser uma nova 

área do conhecimento que abarca boa parte das produções de comunicação atuais, esse 

âmbito ainda é pouco explorado por questões de epistemologia. Quando falamos em 

transmídia destacamos principalmente a descentralização de emissão e recepção. Esse 

processo além de comunicacional trata-se de uma estratégia mercadológica, envolta em 

uma nova dinâmica econômica. Atualmente, o mercado investe em tecnologia intelectual, 

que é fruto da cultura participativa. Esse fenômeno web emergente exige um novo 

produtor midiático, que saiba lidar a relação dual entre fixação e fluidez dos discursos.  

Tanto na academia, quanto no mercado a dinâmica e sinergia entre mídias 

tradicionais e alternativas é objeto de estudo, porém os docentes e discentes atuam no 

campo das novas mídias muito mais como usuários do que como cientistas sociais. 

Quando se fala de um rádio digital, a opinião está longe da unanimidade. A propagação 

de podcasts23, por exemplo, é uma discussão endossada por tecnicistas e antropológicos. 

Tendências radiofônicas de audiofônicas se confundem e levam a caminhos onde “tudo 

ou nada é rádio”. O certo, é que o rádio precisa e deve se apoderar do meio digital.  

Novas configurações do ciberespaço apresentam um novo arranjo social, que 

revela uma comunicação não só voltada para o consumo de notícias, mas como uma 

prática social. No rádio, vemos esse fenômeno na segmentação de programação. Apesar 

do fenômeno transmídia está ligado ao poder do capital, a segmentação do mercado 

apresenta-se não só como parte integrante de uma lógica capitalista, mas também como 

um serviço. Que levanta questões como cidadania, educação e cultura. Dando ao público 

a possibilidade de consumo direcionado a seus interesses e necessidades.  

A missão do rádio frente às essas novas tecnologias deve ser ir além. Além de 

vinhetas, spots e bg’s24 que fazem parte da identidade construída pelo rádio, são recursos 

                                                           
23  Podcast é o nome dado ao arquivo de áudio digital, frequentemente em formato 

MP3 ou ACC (este último pode conter imagens estáticas e links), publicado através de 

podcasting na internet e atualizado via RSS. Também pode se referir a série de episódios 

de algum programa quanto à forma em que este é distribuído. 
24 As iniciais vêm da palavra inglesa background, que significa fundo- no caso do 

rádio, feito pela música. 
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historicamente arcaicos que precisam adaptar-se a nova linguagem radiofônica, agora 

mais fluida e menos roteirizada. A possibilidade de store e replay representam uma 

grande inovação para esse novo rádio e recursos como esses são grandes aliados na 

fixação de informações. O rádio é uma mídia efêmera em sua essência, e isto por um bom 

tempo foi um diferencial mágico para ele. Hoje, a notícia tem por obrigação ser útil e 

veloz, porém há uma necessidade de documentação dos acontecimentos.  

O rádio desde o seu advento é um meio que propicia o surgimento de veículos 

alternativos. O baixo custo e a possibilidade de utilização de uma infraestrutura reduzida, 

mas que é eficiente na transmissão faz com que o rádio esteja à frente de muitos meios 

no que diz respeito à cultura participativa. O ouvinte é um ator social que historicamente 

gosta de participar, se considerarmos o rádio na web, o webouvinte é alguém que gosta 

de sentir-se condutor do processo de informação, é provavelmente a pessoa que 

participará de promoções e sorteios na internet, que curtirá a fanpage da rádio e usará 

aquele veículo como fonte para citar notícias do cotidiano (Herreros, 2001).  

A interatividade na internet vai muito além do simples click no ecrã do 

computador (Schultz, 1999). No cenário da convergência o poder de escolha é cada vez 

maior, portanto, cabe ao produtor a conceber um número maior de possibilidades. Dentre 

os meios, o rádio é aquele que mais potencializa os recursos da web, fato este ligado às 

suas características intrínsecas, visto que, se tomarmos os conceitos de convergência e 

transmídia ele é pioneiro. Apesar de ser um terreno fértil para o uso desses recursos, o 

cenário atual ainda demonstra certo conservadorismo frente ao desenvolvimento dessas 

novas práticas interacionais.  

 

Considerações Finais  

Compreendemos que um novo caminho da comunicação se difunde baseado em 

uma relação de troca de informações mediada por computadores. A possibilidade de 

compartilhar e adaptar informações começou a chamar a atenção e o interesse 

mercadológico. A informação transformou-se em moeda de troca. E os meios que 

sobrevivem nesse cenário fazem parte dessa dinâmica que é social, política e econômica. 

O rádio nasce diante da tensão que caracteriza a política da comunicação. Seus serviços 

são historicamente condizentes com as características governamentais existentes e 
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vigentes no período, porém sua alternatividade sempre lhe dá um caráter mais cidadão 

diante de outras mídias de massivas.   

É necessário considerar que o rádio pode está na contramão da webemergência, 

porém a relutância em considerar rádiowebs, como novas categorias de rádio transmissão 

é ancorar-se em uma visão tecnicista que o campo da Comunicação luta para afastar-se. 

A convergência de mídias vista como soldado de uma lógica estreitamente capitalista vem 

criando um efeito reverso, ou talvez, apenas não esperado no que diz respeito à 

democratização da informação. Se antes pensávamos em uma hiperespecialização apenas 

como mecanismo de segregação intelectual, hoje vemos essa popularização e diversidade 

de conteúdo como forma de propagação e criação de novos especialistas. Questões de 

cidadania, por exemplo, são cada vez mais discutidas em caráter massivo, mas ainda mais 

simulacros são desvendados em mídias alternativas na mesma proporção. E muitas das 

vezes, com a mesma força de propagação. O rádio participa desse processo apoderando-

se desses novos recursos multimídias e interativos. Sem dúvida, a nova configuração entre 

emissor e receptor resulta em uma nova forma de produção de conteúdo. As 

potencialidades são visíveis e as possibilidades enormes, e em grande parte pouco 

exploradas. É crucial entender todo este processo de adaptação pelo qual o rádio está 

vivendo para podermos debater e formular um conceito que defina Rádio Web, se este 

for concebível e necessário. 
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16. A IMPORTÂNCIA DO CONTO ORAL NA TRANSMISSÃO DA 

CULTURA REGIONAL EM SALA DE AULA 

 

Camila Magalhães Linhares 

Francisca Olane Rodrigues da Silva 

 

 

Introdução 

De acordo com Chauí (1994), a memória representa a capacidade humana de reter 

e guardar o tempo que se foi, salvando-o, assim, da perda total. Por meio da memória, o 

homem-presente comunica-se com o homem-passado, estabelecendo uma troca de 

experiências entre os tempos. Desse modo, a Literatura Oral é um meio de manter a 

tradição de geração a geração. O ato de contar histórias é um importante meio de 

conservação e propagação da cultura dos homens; assim como os contos constituem um 

grande instrumento de acesso à cultura. “Histórias existem para serem contadas, serem 

ouvidas e conservarem aceso o enredo da humanidade. Contar é uma forma antiga de 

expressão” (BUSATTO, 2006, p. 17). 

A personalidade do contador de história sempre existiu, acompanhou a 

humanidade e o surgimento da escrita. Todo conhecimento era transmitido de forma oral 

pelos mais velhos aos mais novos, em forma de histórias fictícias ou não, para que 

houvesse a assimilação dos valores, costumes e tradições, atrelados às narrativas. Esse 

personagem contador era de suma importância e, de acordo com Busatto, recebeu vários 

nomes através do tempo: 

 

Era o rapsodo para os gregos, o griot para os africanos, o bardo 

para os celtas, ou simplesmente contador de histórias. Era um 

sujeito que se valia da narração oral como via de organizar o caos, 

perpetuar e propagar os mitos fundacionais das suas culturas. Um 

sujeito que mantinha vivo o pensamento do seu povo por meio da 

memória prodigiosa e que o divulga por meio da arte (BUSATTO 

2006, p.18). 
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 Devido à organização da sociedade moderna, muito do “contar história” se 

perdeu ou foi substituído por formas globalizadas, unificadas e massificadas, como 

novelas, filmes, livros. Embora histórias ainda sejam contadas, a especificidade da cultura 

local foi sendo perdida entre as gerações. O ideal seria um resgate cultural feito nas 

escolas, para que as crianças tenham acesso a esse meio de formação. 

 A região Nordeste possui tradições fortes e acessíveis através das festas, 

músicas e danças. De acordo com Patrini: 

 

Na sociedade brasileira, sobretudo nas zonas rurais e periféricas 

das cidades, as distinções entre oralidade e escrita não são muito 

marcadas. No nordeste, por exemplo, a existência de uma cultura 

oral é evidente. As práticas sociais são vividas de maneira intensa 

através dos jogos, das festas populares, que fazem parte de um 

patrimônio cultural variado e rico em símbolos: canções em torno 

da mesa ou do fogo, danças e festas de casamento, jogos típicos 

da infância, ritos coletivos de religiões populares e esculturas em 

madeira que criam personagens de um universo original 

(PATRINI, 2005, p. 20). 

 

O resgate da oralidade contribui ainda para a aproximação das gerações mais 

novas às mais idosas, visto que os mais velhos detêm um conhecimento vasto nesse 

aspecto. O conhecimento cultural oral, tradicionalmente deve ser passado aos mais jovens 

por pessoas mais experientes, sendo ou não da família. 

 

Fundamentação teórica 

De acordo com Renato Almeida (1974), o folclore é constituído pela maneira de 

pensar, sentir e agir que os membros de uma coletividade identificam como seu, sendo 

seus valores preservados pela tradição popular. A Literatura Oral passa, então, a ser vista 

como uma expressão da vida peculiar de uma coletividade.  

Para Bakhtin (1981), no momento de interlocução, o sujeito seleciona os meios 

linguísticos dos quais fará uso, pois as peculiaridades da composição linguística são 

elaboradas de acordo com sua visão de mundo, seus juízos de valor e emoções, que se 

constituem fatores determinantes do enunciado, do seu estilo e da sua composição.  

Para Costa e Baganha (1989) a escola não só é responsável pela propagação de 

conhecimento, como pode subsidiar a formação pessoal de cada ser humano. Os contos 
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podem ser um importante instrumento pedagógico, por ajudar no processo de 

simbolização e construção da identidade cultural. 

 

A cultura oral nordestina 

Para Seligmann-Silva (2007), a língua é um meio vivo de relacionamento com a 

tradição e com os outros. Ela atua em ação mútua com o mundo, criando-o e sendo 

recriada por ele. Assim, a língua constitui-se como base primordial da cultura e da 

compreensão que os sujeitos têm do mundo e de si mesmos. Desse modo, têm-se as 

expressões folclóricas, como as lendas, os “causos”, os aboios, as cantigas e tantas outras, 

pertencentes à cultura da região do Nordeste brasileiro, como exemplos de tradições 

culturais orais.  

Tradicionalmente, a cultura nordestina deve sua propagação à oralidade, até 

mesmo nos cordéis, que constituem a mais tradicional forma cultural escrita, difundindo 

a cultura entre os sertanejos. Segundo Galvão (2005), os cordéis eram declamados de 

forma expressiva nas feiras, chamando a atenção dos ouvintes. Esses ouvintes, ao 

conseguirem os folhetos, os levavam para suas casas e reuniam seus familiares ao seu 

redor para ouvir as histórias em versos, que retratavam aspectos do cotidiano e histórias 

de romances, contados, geralmente, de forma fantástica. Essa iniciativa proporcionava 

uma troca de conhecimentos entre os membros da família e aprofundava o relacionamento 

entre eles.  

 Outro ponto importante defendido por Galvão é o fato de a leitura dos folhetos 

ser feita em voz alta e de forma repetitiva, o que possibilitava a aprendizagem das 

histórias e dos poemas neles contados, mesmo que os ouvintes fossem analfabetos, o que 

ajudava na propagação das histórias por meio da oralidade. Aqueles que não sabiam ler 

decoravam os textos e os repassavam para os outros.  

 

O conto 

A origem do conto, pode-se dizer que está na transmissão oral dos acontecimentos, 

ou seja, no ato de contar histórias, que antecede a escrita e nos remete a tempos distantes. 

Dessa forma, a tradição oral evolui para registro escrito das narrativas. O narrador passa 
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a ser não apenas um contador de historia, mas um narrador preocupado com os aspectos 

criativos e estéticos.  

Assim sendo, na tradição "oral", a qual não é possível precisar o seu princípio: já 

que conto se origina num tempo em que nem sequer existia a escrita; as histórias eram 

narradas e transmitidas de pai para filhos ao redor das fogueiras das habitações dos povos 

primitivos – geralmente à noite. Já em relação à fase escrita, é provavelmente aquela em 

que os egípcios registraram O livro do mágico (cerca de 4000 a.C.).  Passando pela Bíblia 

– na qual, temos como exemplo, a história de Caim e Abel (2000 a.C.) que possui a precisa 

estrutura de um conto. O antigo e novo testamento trazem muitas outras histórias com a 

estrutura do conto, entre elas os episódios de José e seus irmãos, parábolas: o Bom 

Samaritano, o Filho Pródigo, entre outras. No transcorre dos tempos sugiram gênios e 

mestres escritores que se destacaram com esse gênero literário.  

O conto evoluiu de sua forma tradicional, na qual a ação e o conflito passam pelo 

desenvolvimento até o desfecho, com crise e resolução final, para as formas modernas de 

narrar, nas quais a estrutura se fragmenta e subverte esse esquema. Entre os contistas 

clássicos que mais influenciaram as formas modernas do conto, destacam-se: Edgar Allan 

Poe, Guy de Maupassant e Anton Tchekóv. Existe varias definições para a palavra conto: 

narração falada ou escrita de um acontecimento, narração de uma história ou historieta 

imaginada e fábula. 

O conto está entre os gêneros mais difundidos da literatura em prosa com o 

romance, a novela. A forma mais fácil, e também a mais precisa, de distingui-los é pelo 

tamanho. No romance a narrativa é longa com multiplicidade de efeito, na qual o clímax 

encontra-se antes do final. Já na novela a narrativa média com multiplicidade de efeito, 

que termina num clímax. O conto este é uma narrativa curta com unidade de efeito, que 

termina num clímax. 

 

O conto popular 

O conto popular, também conhecido como conto tradicional, é uma produção 

geralmente curta, criada e enriquecida pela imaginação popular e que procura deleitar, 

entreter ou educar o ouvinte. Câmara Cascudo (2004) afirma que o conto popular é uma 
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produção anônima e coletiva que assume a função de testemunho da atividade espiritual 

do povo, em sua forma espontânea, diária e regular. 

O conto de criação popular não continha, em si, o conhecimento técnico da língua, 

mas somente as histórias do povo. Por essa razão, de acordo com Hohlfieldt (1988), 

durante um longo tempo, permaneceu como domínio exclusivo de um povo simples, que 

não possuía ferramentas ou possibilidade de criar um registro escrito. O conto passou, 

então, através da oralidade, de geração em geração.   

Apesar do desenvolvimento linguístico das formas de se contar histórias, com o 

surgimento de livros, bibliotecas e a transmissão digital dos contos, há, constatada, ainda 

a necessidade da transmissão oral. Conforme Patrini: 

 

 O papel social e cultural do conto oral na sociedade atual é 

constatar que a realização de uma performance original é decisiva 

na construção da identidade dos novos contadores. Pude também 

constatar que apesar da sofisticação da tecnologia e da mídia, os 

homens têm necessidade de um retorno à oralidade tradicional e 

do convívio e proximidade que ela pode proporcionar às pessoas 

(PATRINI, 2005, p. 205). 

 

 O conto tem como função satisfazer a expectativa do receptor da história. 

O objetivo é oferecer a resolução esperada e rápida às situações impostas pela história, 

sem que se protele muito o desfecho. Para definir a verdadeira função de um conto, basta 

que se compreenda aquilo que a sociedade anseia em um dado momento e transpor essa 

necessidade no conto de forma extraordinária. Segundo Jolles, “a ideia de que tudo deva 

passar-se no universo de acordo com nossas expectativas é fundamental, em nossa 

opinião, para a forma do conto; ela é a disposição mental específica do conto popular” 

(JOLLES, 1976, p. 199). 

O conto popular pranteia o conhecimento tradicional de um grupo específico, 

passando dados e informações relevantes ao círculo específico sobre a história em 

diversos contextos temporais, de forma a agregar conhecimento e experiência às novas 

gerações. Assim sendo, no que se refere ao conto popular, Cascudo declara que: “o conto 

popular revela informações histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um 

documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidades, decisões e julgamentos” 

(CASCUDO, 2004, p.12). 
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O conto popular tem como característica o anonimato. Nesse tipo de conto, não 

há o registro de quem já o contou, ou mesmo quem foi o autor e quando a história teve 

origem. Dessa forma, é mais fácil agregar à história a cultura própria de uma localidade 

para ser de domínio público e popular, não necessariamente explicitando dados concretos 

como nomes, datas fixadoras, locais geográficos. Assim sendo, Gutfreind afirma que: 

Vários autores destacaram a capacidade dos contos de ajudar a 

criança a melhor se situar no tempo e no espaço (Bettelheim, 

1976). M. Rumberg (1993) observou: ‘nos contos de fadas, o 

tempo não é mediado em dias, meses, anos, mas através de um 

certo número de provações. Desse ponto de vista, a perspectiva 

do tempo torna-se mais fácil de ser identificada e compreendida 

pela criança.’ (p.48). Já, R. Diatkine (1989) ressaltou que o tempo 

e o espaço aparecem simbolizados nos contos de fadas 

(GUTFREIND (2003, p. 198). 

 

O conto folclórico muito se parece com o conto popular, permite ao narrador 

contar ao seu modo, destacando, acrescentando ou emitindo ao seu bel prazer, trazendo 

ao seu público uma nova visão da história em cada narração ou a cada narração. Segundo 

Gotlib:  

A investigação do folclore, desenvolvida por Propp, seguindo a 

linha do materialismo marxista, busca explicação dos fatos no 

exame da realidade histórica do passado: a origem religiosa dos 

contos. Investiga a conexão do folclore com a economia da vida 

material: esta é que gera determinados mitos, ritos e contos. O rito 

desaparece, segundo Propp, quando desaparece a caça como 

único e fundamental recurso de subsistência e atribui à sociedade, 

com ou sem castas, o destino da arte folclórica/popular. Assim, o 

conto maravilhoso consta, segundo ele, de elementos que 

remontam à fenômenos e representações existentes à sociedades 

anteriores às castas. E o conto, depois, passa a ser patrimônio das 

classes dominantes, como na Idade Média, quando foi 

manipulada de cima para baixo (GOTLIB, 2004, p. 25). 

 

  

Transmissão da cultura através do conto popular 

A prática de difusão da cultura tornou-se possível graça aos registros orais e 

posteriormente à escrita, essa pesquisa que tem como foco a difusão das tradições e do 

folclore, sendo que a última continua sendo bastante atrativa. Essa prática continua 

sendo utilizada por contadores de história até os dias atuais. Estes passam a remonta 
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situações socioculturais que marcaram um determinado momento de suas vidas. Pois 

apresentar um somatório de elementos históricos, simbólicos, sociais, psicológicos, 

numa riquíssima linguagem, que, embora simples e objetiva, revela o pensamento da 

época.  

São escritos importantes, que permitem mostrar, com singularidade, a evolução 

do pensamento humano na sua forma de expressão. Sendo assim, servem como registro 

histórico, emitindo notícias de tempos passados e de lugares distantes, como declara 

Azevedo (2001), ao discorrer que: 

 

Falar em tradições populares significa, ainda, remeter a algo 

transmitido oralmente, ou seja, significa, em princípio, falar em 

culturas sem escritas. Não é possível encontrar nos substratos 

populares algo como um ‘original’, modelos iniciais únicos a 

partir dos quais teriam surgido alterações e atualizações através 

da boca e da memória de suas transmissões recebendo 

influencias contextuais e até mesmo pessoais, afinal, todo 

contador deixa sua marca individual na historia que conta 

(AZEVEDO, 2001). 

 

Dessa forma, o conto em si revela o modo que o imaginário popular reflete sobre 

os conflitos e atitudes humanas, especificidades da linguagem, aspectos culturais, o 

engajamento, fatos verídicos ou não, o uso do conto enquanto documento da realidade. 

Embora a representação se refira ao real, no entanto ela não é simplesmente o espelho, 

mas constrói a realidade de forma diferente com outro olhar. Apesar do caráter popular, 

o conto continua sendo um símbolo regional, pelo caráter universalizante das 

manifestações populares.  

Uma vez que conserva a apropriação da cultura do homem. Distinguem-se 

questões relacionadas a valores de vida e experiências. Dessa forma, o imaginário 

popular acaba, por meio da narração, por refletir ou expressar a sabedoria popular, que 

embora não seja comprovada cientificamente fornece, técnicas de valorização para a sua 

construção enquanto identidade. 

É sabido que o conto é uma forma de expressão, oral ou escrita, cujo conteúdo é 

capaz de retratar uma época, a cultura na qual estão inseridos os sonhos e os desejos de 

seus autores e leitores conforme a interpretação de cada indivíduo. Por isso que o conto 
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não é detalhado, dá espaço ao leitor para imaginar, complementar, interagir com a história 

contada. “O conto oferece-nos, entretanto, dados suficientes para que possamos observar 

uma parte, pelo menos, de sua historia” (JOLLES, 1976.p. 188). 

 

Considerações Finais 

De forma geral, a utilização da linguagem é de suma importância para o processo 

de formação cultural. As narrativas de contos, na literatura oral, podem ser consideradas 

como possibilidades de aprendizagem e socialização das experiências vividas individual 

e/ou coletivamente, dando continuidade ao conhecimento das tradições. 

A tradição oral, os folguedos, representavam uma maneira de resistência da 

cultura nordestina e ao mesmo tempo, a construção de uma nova identidade cultural. É 

possível identificar muitos traços que foram transplantados da cultura nordestina. As 

manifestações folclóricas que representavam a luta e adaptação do migrante sempre 

estiveram presentes na memória cultural do nordestino procurando uma proximidade com 

a terra natal. 

Segundo Duarte e André (2008, p. 9), em experiências feitas em sala de aula, 

“pudemos perceber que as crianças de nove a quatorze anos gostam de ouvir contos de 

literatura infantil lidos em voz alta. Quando a história é boa, os alunos cessam a agitação 

para ouvir”. Acordado aos estudos de Dornelas: 

 

 A função de contar histórias é um importante meio de 

conservação e propagação da cultura do homem. As histórias, 

sejam destinadas a adultos ou crianças, são importante iniciação 

à cultura geral. Por elas, antes de qualquer outro tipo de texto, 

aprendem-se noções e valores, experiências de vida 

(DORNELAS, 2008, p.12). 

 

 É, portanto, no processo de (re)criação realizado por meio da Literatura 

Oral que se perpetuam valores, conceitos e perspectivas socioculturais de um povo. É 

mediante a atuação da memória que o processo de construção cultural edifica-se na 

identificação.  

As narrativas associadas à Literatura Oral podem ser consideradas como 

possibilidades de aprendizagem e socialização das experiências vividas individual e/ou 
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coletivamente e que, por meio da memória, exprimem o caráter perpetuativo das 

tradições. Portanto, esse tipo de narrativa, por estar inserida em uma coletividade, assume 

a função de diferenciação, possibilitando a integração cultural e social. 

 De acordo com as informações suscitadas, é possível afirmar que o conto provoca 

a difusão da cultura de um povo em seus diferentes aspectos e leva-nos a refletir a sua 

importância e valorar não só como documento histórico, mas como processo evolutivo 

do pensamento humano na sua formação identitária, constituindo assim,  uma excelente 

ferramenta para a educação por ser não relativamente curto e de fácil compreensão, mas 

por seu arsenal de informação que estes trazem.  
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17. LIVROS, LEITURA DIGITAL E PARTILHA LITERÁRIA 

 

Cassia Furtado 

 

 

Introdução 

A leitura sempre esteve vinculada ao processo de alfabetização, ou seja, à 

decifração de signos alfabéticos e restrita à identificação da palavra escrita. Com o avanço 

de estudos, no último século, o conceito de leitura teve sua amplitude alargada, 

compreendendo agora um processo complexo e interdisciplinar.  

Leitura e escrita são partes de um todo e formam um processo indissociável, ao 

atear um elo entre quem escreve e quem lê e possibilitar aprender com a escrita do outro, 

através da leitura particular.  

A escrita é criação, expressão e comunicação, através do código alfabético. A 

leitura também é comunicação, onde infere o texto e o contexto em que se processa a 

leitura/escrita, isto é, tudo que permeia essas relações. Considera-se assim, que o texto 

exerce mediação, estabelece relações entre os leitores, onde cada indivíduo atribui ao 

texto um sentido particular ao escrito.  

No contexto político, a leitura/escrita tem um papel decisivo na vida dos 

indivíduos. A sociedade moderna caracteriza-se pela valorização da cultura escrita, em 

detrimento à cultura oral, o documento acima da palavra. Na sociedade chamada 

“letrada”, o escrito marca presença em grande parte das atividades da vida e, assim, a 

leitura constitui-se como o principal meio de informação, aprendizagem e construção do 

conhecimento e participação nessa sociedade. Além do que, a questão da cidadania 

também passa pelo domínio da leitura e escrita.  

 

Leitura e escrita  

A escola ainda se constituir o principal espaço de aprendizagem, valorização e 

consolidação da leitura e escrita, assim, percebe-se a necessidade de a leitura/escrita ser 

vista, notadamente pelas crianças e jovens, como instrumento para toda a vida, de 

produção, compreensão, crítica e emancipação dos dogmas da sociedade e não somente 
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vinculada ao processo de escolarização e em resposta às avaliações da sala de aula. 

Pondera-se que a leitura/escrita é a base para o avanço educacional e desenvolvimento 

individual. 

Dessa forma, considera-se a leitura/escrita como uma atividade intelectual, que 

envolve habilidades de reflexão, criação e memória, com forte influência do contexto 

social, cultural, cognitivo e emocional, que proporciona ao indivíduo informação, 

conhecimento e, especialmente, entretenimento. 

Com o advento das ferramentas sociais de tecnologia web, a leitura estreita sua 

relação com as novas gerações e com a escrita, onde a diversidade e heterogeneidade 

textual proporcionam um novo estilo de leitura e escrita. 

No contexto contemporâneo presencia-se o impacto das TIC na sociedade, 

acarretando transformações em práticas anteriormente já solidificadas. E, com a entrada 

da web 2.0 na rotina dos indivíduos, aspectos culturais estão passando por mutações 

históricas, a exemplo dos hábitos da leitura e escrita. Privilegiando as pessoas e suas 

relações, a web social amplia as possibilidades de leitura e escrita, com a inclusão dessas 

práticas também em media digital, como wikis, blogs e redes sociais.  

Um dos temas mais polêmicos na atualidade é sobre o fim da era dos livros 

tradicionais e sua concorrência e/ou permuta com as multimédias interativas. A história 

registra que sempre que ocorre a introdução de nova tecnologia em nossa tradição surgem 

debates similares, a exemplo da invenção dos tipos móveis por Gutenberg, do cinema e 

dos videocassetes. O avanço da tecnologia é um processo cumulativo, assim as inovações 

tecnológicas tendem a completar-se.  

Neste embate, considera-se que o relevante é focar a estratégia no leitor, no texto 

e no autor, e não priorizar a tecnologia, que se baliza a um instrumento. O cerne da questão 

é o futuro da leitura e não o formato do livro ou seu suporte!  

A leitura do livro em papel e digital são processos distintos, insubstituíveis e 

complementares, onde cada processo tem sua importância na vida dos indivíduos. O livro 

impresso não submergirá, o seu manuseio provoca sensações únicas, desde a textura do 

papel, passando pelo seu famoso cheiro inigualável. Afora sua durabilidade 

comprovadamente secular, nada comparada com a do livro digital. “A conclusão é óbvia: 

tal qual a roda, o livro é uma invenção consolidada, a ponto de as revoluções tecnológicas, 

anunciadas ou temidas, não terem como detê-lo”. (ECO, 2010). 
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Outro ponto de debate, com o advento das tecnologias, diz respeito à questão se 

estas contribuem para o incentivo da leitura e escrita. O contexto digital contemporâneo 

caracteriza-se por ser marcado por substituições de paradigmas, aqui em evidência o 

aspecto social e cultural, assim, não cabe comparação da intensidade e qualidade da 

leitura com momentos anteriores. Haja vista que, as transformações sociais trazem 

implicações nas práticas da leitura e da escrita, a revolução do livro eletrônico é uma 

revolução nas maneiras de ler e escrever. (CHARTIER, 1999, p. 13) .  

Em época não muito remota ao falar-se em leitura vinha em mente os signos 

alfabéticos, livros e instituições como escola e biblioteca. Hoje a leitura envolve uma 

multiplicidade de signos, de documentos e está desvinculada de uma instituição 

específica. Lê-se vídeos, sites, textos, imagens, chat... E as crianças e jovens são modelos 

para a sociedade do que atualmente é prática de leitura, em vários media e 

simultaneamente. Tapscott (2010, p. 69) afirma que assim como a tecnologia influencia 

a maneira de pensar e o comportamento dos jovens, estes influenciam e moldam a 

internet. 

Considera-se que a tecnologia de informação e comunicação, de maneira 

especial a web 2.0, pode expandir as oportunidades de leitura e escrita, e dessa maneira 

ser parceira do livro tradicional no incentivo a essas práticas. Apesar de reconhecer que 

a leitura na tela apresenta vários problemas, aqui se destaca: é uma leitura mais 

fragmentada, com menos profundidade e mais genérica, descontextualizada, não 

hierarquizada, exige menos atenção e não potencializa o pensamento crítico (MILLÁN, 

2009), (CARR, 2008), (VAZQUEZ, 2010). Assim, conclui-se que “ler on-line não é em 

si uma atividade intelectualmente menos desafiadora do que ler um livro. É apenas 

diferente e requer habilidades diferentes”. (TEDESCO, 2006, p. 139). 

As plataformas sociais, por valorizarem o contributo coletivo, oportunizam aos 

leitores a leitura interativa e capacidade de expressão, sendo assim instrumentos 

relevantes para aquisição de informações sobre o texto literário, interação entre leitores, 

livros e autores e, consequentemente, conduzem ao estímulo da prática da leitura e escrita. 

A web 2.0 oferece ainda maior motivação para a literatura devido à convergência de 

múltiplas linguagens e oportunidade de espaço para criação em torno do texto literário. 

As atividades colaborativas em torno da literatura envolvem ações, em que a pessoa 

precisa expor sobre sua leitura. Tal ato acarreta resultados positivos para todos os 
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envolvidos, tanto para quem recebe a nova informação, que entra em contato com novos 

conhecimentos, experiências e interpretações, como e ainda mais, para quem produz, pois 

tem a oportunidade de criar e expressar seu próprio conhecimento. 

Formar jovens leitores de textos literários na era da imagem e da era da 

sofisticação tecnológica implica estar aberto à vinculação desses textos a diferentes 

suportes, utilizando linguagens diversas. O argumento fica mais intenso quando se trata 

de incentivo à leitura literária pelas crianças. Dessa maneira, deve-se utilizar o fascínio 

que elas têm pela sinergia entre os vários códigos e aliar ao texto literário como estratégia.  

Como estratégia recomenda-se o uso de portal de disponibilizam a literatura ao 

publico infantil, a exemplo do Portal Biblon. 

 

Portal Biblon 

A plataforma Biblon foi elaborada por uma equipe interdisciplinar do Programa 

de Pós Graduação do Departamento de Comunicação e Arte-DECA, da Universidade de 

Aveiro-Portugal. Com base em convênio entre a universidade e o Agrupamento de 

Escolas de Aveiro, a plataforma foi usada por quatro escolas do 1º ciclo, da Educação 

Básica, como pesquisa empírica da tese da autora titulada Rede Social de Leitores e 

Escritores Juniores – Portal Biblon: a integração social on-line como catalisador da 

leitura, criação, expressão e partilha. 

O portal Biblon é um link na web que disponibiliza livros digitais e permite a 

formação de uma rede social de leitores e escritores entre os utilizadores, a partir das 

interações proporcionadas. A plataforma conta com livros da literatura infantil, escritos 

no Brasil e em Portugal, distribuídos por faixa etária de 5 a 6 anos, 7 a 8 anos e 9 a 10 

anos. Em primazia ao respeito aos direitos autorais dos livros da biblioteca digital, 

informa-se que os títulos que contam na plataforma são de domínio público. Sendo uma 

plataforma aberta, o Biblon permite o acesso e a leitura dos livros a qualquer usuário da 

internet, porém para oportunizar aceder às ferramentas de integração, o utilizador 

necessita ter perfil no portal. 

Com relação às interações considera-se que o portal oportuniza dois tipos de 

interação: utilizador e utilizador, utilizador e livro.  

As interações entre utilizadores da plataforma são proporcionadas através dos 

recursos; “adicionar amigo” e “adicionar ao grupo”, chamadas por Primo (2003, p.61) 
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de interações mútuas. Por sua vez, as interações entre utilizador e livro foram favorecidas 

pelos recursos; “quem está a ler”, “quem já leu”, “adicionar aos favoritos”, “adicionar 

comentários”, “adicionar imagens” e “adicionar vídeos”. Na plataforma o livro é o 

elemento agregador, uma vez que em torno da literatura formam-se os laços sociais da 

rede. A interação entre um utilizador e um objeto (livro), tendo por base o interesse no 

texto literário infantil, origina um sentimento de pertença, formando um laço associativo 

(BREIGER, 1974). 

Durante a pesquisa da autora, com o uso do Portal Biblon, nas escolas da 

educação básica pública (Rede de Agrupamento de Aveiro), foi possível observar  que a 

intervenção acarretou fatores positivos aos educandos. 

Percebemos, através dos comentários postados pelo público infantil, que as 

crianças fizeram relação da literatura disponibilizada no portal, com outras experiências 

literárias, indicando títulos e outras versões a seus pares ou comentando situação de 

leituras já vivenciadas. Enfim, promovendo a mediação da leitura, afinal em uma rede 

social, os interagentes recebem influência dos participantes, os comportamento e gostos 

tendem a serem disseminados no fluxo da comunicação on-line, a acarretar forte 

motivação da prática da leitura e da escrita de outros. Pelos comentários pode-se perceber 

que os utilizadores estabeleceram elo entre os livros em formato impressos, de seu 

repertório e os livros da biblioteca digital do Biblon. 

Com a proposta inovadora do Portal Biblon, percebeu-se que os alunos 

envolvidos na pesquisa, demonstraram a existência de condições motivacionais e 

cognitivas, para desenvolvimento de ações que objetivem integrar os atores da 

comunidade escolar, através das relações presenciais que ocorrem na escola, incluindo 

ainda conexões on-line, para socialização do texto literário, aliado ao ambiente de 

expressão e produção. E ainda, que as práticas de leitura da comunidade escolar foram 

reforçadas e estimuladas em virtude das interações e influências que ocorreram com a 

participação dos utilizadores na rede Biblon. 

A partir do segundo semestre do corrente ano, o Biblon será utilizado por escolas 

do Ensino Fundamental da Rede Pública, em São Luís, sendo alvo de pesquisa 

patrocinada pela FAPEMA, realizada em conjunto com a Universidade de Aveiro, 

Portugal. 
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O objetivo principal da pesquisa é analisar a introdução de livros digitais e novos 

sistemas hipermidiáticos no incentivo a leitura, criação, expressão e partilha literária, 

como potencializadores dos processos ensino, aprendizagem e de criação de 

conhecimento para alunos do ensino fundamental, assim como também, mapear o 

processo de interação e partilha ocasionada entre os leitores infantis. 

A investigação tem como estratégia de pesquisa o estudo de caso, composto das 

etapas: teórica, exploratória, empírica. Para tanto, será utilizado como instrumento para 

coleta de dados a pesquisa bibliográfica, observação, inquéritos e documentação. 

A pesquisa será desenvolvida em fases, compostas de: Fase 1 - Instituir o 

diálogo crítico e construtivo com a equipe internacional envolvida no projeto, a fim de 

estabelecer os processos e troca de experiências entre as duas instituições. Fase 2 - 

Conhecer e compreender a relação da comunidade escolar, objeto da pesquisa, com as 

informações digitais, de forma mais específica, com o livro, biblioteca digital e a literatura 

digital. Além de averiguar sobre o uso e a interação com sistemas hipermidiáticos. Fase 

3 - Ministrar oficinas com professores e bibliotecários sobre “Literatura, leitura digital e 

o Portal Biblon”, com objetivo de sensibilizar os docentes para a importância da literatura 

digital e prepará-los para o uso do Portal Biblon e de outros sistemas hipermídia nas 

atividades que envolvem leitura, criação, expressão e literatura. Fase 4 - Sedimentar o uso 

do Portal Biblon nas atividades de leitura em sala de aula e biblioteca, durante essa fase 

será realizado, em simultâneo, as observações que compõem o estudo de caso. Fase 5 - 

Coletar dados para observar os resultados alcançados. Fase 6 - Divulgar toda produção 

intelectual desenvolvida durante a pesquisa, em destaque os resultados e conclusões 

finais, em eventos científicos e publicação de livro.  

Com o desenvolvimento do projeto, espera-se fomenta a necessidade de estudos 

e investigações no sentido de criar e garantir interfaces de ambientes híbridos, que 

usufruam os séculos de experiência da leitura, como ferramenta cognitiva de aquisição de 

conhecimentos e de lazer e, conjuntamente, visualize novos suportes e novas ferramentas 

hipermídia, como os livros digitais, como novas formas de dar continuidade às boas 

práticas da leitura e da escrita a partir da literatura.  

Projetos envolvendo a leitura de livros de literatura infantil trazem contribuições 

para melhorar a qualidade e motivação para leitura e expressão das crianças e 

adolescentes, uma vez que, quanto mais se ler, melhor se lêr, melhor se fala e também 
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melhor se escreve. Experiências, como a do Portal Biblon que integram o livro em 

formato de papel e o digitalizado, a literatura impressa e na web, trazem maior motivação 

para leitura e oferecem momento de interação de múltiplas linguagens, em simultâneo.  

O contato das crianças e dos adolescentes com a tecnologia dos computadores, 

de forma lúdica e atrativa, colabora para o aprendizado das ferramentas tecnológicas e 

conduz à inclusão digital, o que acarreta em conseqüência o desenvolvimento da literacia 

informacional e literária. Destaca-se que, no Maranhão a tecnologia digital ainda não está 

ao alcance de todos, principalmente das famílias de baixa renda, segmento das escolas 

públicas, objeto desta pesquisa.  

Considerando que, a escola deve corroborar para aproximar os alunos da 

tecnologia e fomentar a literacia, a utilização do Portal Biblon deve aumentar os índices 

quantitativos e qualitativos de inclusão digital da comunidade escolar, inclusive 

estendendo aos seus familiares. Considera-se que os serviços a serem oferecidos pelo 

portal irão otimizar os laboratórios de informática das escolas públicas, que, via de regra, 

ficam subutilizados, devido à ausência de projetos educativos envolvendo a comunidade 

escolar. Nesse sentido, o Portal Biblon também pode ser um incentivador para o uso das 

tecnologias participativas na educação, por parte dos professores do ensino básico.  

A tímida presença de conteúdos da web na língua em questão, notadamente 

dirigido ao público infantil e juvenil, acarreta fragilidade dos sentimentos de pertença e 

do sentido de se reconhecer culturalmente. Dessa forma, ocasionar e fomentar o uso do 

Biblon pelos alunos maranhenses tem contribuições importantes a oferecer para a 

comunidade da língua portuguesa, no propósito da preservar a língua, a memória literária 

e promover a herança cultural entre as crianças e jovens da mesma raiz linguística. O 

envolvimento com questões culturais, como patrimônio, tradições e literatura similares 

entre os dois países, além do engajamento social, proporciona às pessoas a oportunidade 

de aprender com o outro, compreender perspectivas e concepções díspares. Enfim, 

conjuntamente, favorecer a interculturalidade entre crianças e adolescentes, que têm o 

Português como língua nata ou segunda língua. 

 

Conclusão 

Com a sociedade em processo permanente de mudanças e nos últimos anos de 

uma maneira mais célere, em grande parte pelas tecnologias, que atingem mais 
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intensamente as novas gerações. Nesse sentido, as instituições que tem crianças e jovens 

como público alvo devem atentar para os novos paradigmas da geração que cresce no 

campo da interatividade da comunicação, da permuta e em um ambiente de múltiplas 

linguagens e convergências. No contexto da cultura tecnológica, a leitura e a escrita tem 

sua abordagem ampliada e desvinculada da escola e do livro textual, já que está presente 

também na tela, onde o leitor passa a ter um papel diferenciado, mais participativo e com 

oportunidade de expressão. Considera-se que com as intervenções nas escolas e a 

introdução da plataforma BIBLON na rotina dos alunos contribua para fomentar a leitura 

e escrita prazerosa, ao fazer ponte entre impressa e a literatura na web, contribuindo com 

a comunidade escolar maranhense. 
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18. CURRAL DE SERRAS: A RELAÇÃO COLONIZADOR E 

COLONIZADO NA OBRA DE ALVINA GAMEIRO. 

 

      Cristina Gomes de Brito 

 

Introdução 

Para realizar este trabalho foi necessário buscar nas teorias pós-colonialistas 

alguns pontos para entendimento da relação colonizador e colonizado, visto que neste 

tipo de relação há sempre de um lado alguém que detém o poder, que manipula, exige 

trabalho, respeito, obediência, usa a força. Do outro lado, alguém que representa a 

fragilidade, o medo, a submissão, a obediência resignada, o trabalho forçado. 

 Analisar a obra Curral de Serras (1980), de Alvina Gameiro25 inter-relacionando-

a com A tempestade de Willian Shakespeare26 (2011) é o nosso propósito, intercalando 

pontos comuns e contrapontos entre os personagens, numa perspectiva de 

intertextualidade à luz do colonialismo. Embora haja uma distância temporal 

consideravelmente longa entre uma obra e outra, visto que a obra A tempestade foi escrita 

em 1611, é possível perceber certa proximidade entre os personagens de ambas as obras. 

A personagem shakespeariana Caliban, sobretudo, é a que mais se tem encontrado na 

literatura algum tipo de semelhança. Se não semelhança, algum de tipo referência se tem 

feito, visto que representa o símbolo da colonização na condição de sujeito colonizado.  

 

Colonialismo 

Sob os reflexos das teorias pós-coloniais, entendemos Colonialismo como uma 

condição de poderio de uns povos sobre outros. Do mais forte sobre o mais fraco 

                                                           
25Alvina Gameiro (1917-1999) Nasceu em Oeiras, primeira capital piauiense e morreu em Brasília 

em 1999. Principais obras: Romances- A Vela e o Temporal (1957); O Vale das Açucenas(1963); Chico 
Vaqueiro do Meu Piauí - romance versificado (1979) ; Curral das Serras, (1980). Contos: 15 Contos que o 
Destino Escreveu (1970), Contos do Sertão do Piauí (1988). Poesia de sonhos (1967) 

26 William Shakespeare, poeta inglês, um dos maiores dramaturgos da literatura nacional. Entre 
as obras mais expressivas estão: Hamlet, A tempestade, Romeu e Julieta, Otelo, Rei Lear, Henrique IV e O 
sonho de uma noite de verão. 



 

211 

 

submetendo-o a uma condição subjugada em que há imposição cultural, social e religiosa. 

O Colonizado é aquele - povo ou raça- que por força da imposição e vendo-se em 

condições de inferioridade se submete às regras do mais forte. Ainda que haja resistência, 

mas é mais comum que, ao perceber sua fragilidade diante do colonizador, o sujeito 

colonizado cale-se. Sobre essa questão, Said (2007), nos apresenta a sua versão 

identificando que essa postura europeia de colonizar justifica-se pelo: 

 

 

[...] interesse geral pelo estranho e pelo insólito, explorado pelas 

ciências em desenvolvimento da etnologia, da anatomia 

comparada, da filologia e da história; além do mais, a esse 

conhecimento sistemático acrescentava-se um corpo de literatura 

de bom tamanho produzido por romancistas, poetas, tradutores e 

viajantes talentosos.[...] A Europa estava sempre uma posição de 

força, para não dizer dominação (SAID, 2007, p.73). 

 

 

O processo de colonização europeia teve seu início ainda no século XV com as 

grandes navegações que desbravaram os mares em busca novas transações comerciais, 

novas terras para explorarem e novas riquezas. Assim se deu o processo de colonização 

da América latina. E por se considerarem os mais fortes, mais inteligentes e racionais, a 

raça superior apoderou-se da raça desvalida tomando suas riquezas, violentando sua 

cultura e introduzindo outra sem, contudo, considerar quaisquer condições de vida 

encontrada.  

Retamar (2000), ao ser interrogado por um jornalista europeu sobre a existência 

de uma cultura latino-americana, soou para ele como se a pergunta fosse algo que 

questionasse a sua (nossa) própria existência. A pergunta, segundo Retamar, põe em 

dúvida nossa cultura, e nossa própria existência, somos apenas ‘eco desfigurado’ daquilo 

que acontece em outro lugar. Esse outro lugar seria os grandes países colonizadores. E 

isso ainda nos oferece subsídios para ‘[...] tomar partido en favor de nuestra irremediable 

condición colonial’. (RETAMAR, 2000, p. 05). 

África e Ásia também passaram por esse mesmo processo de colonização. De 

acordo com a visão do sujeito colonizador o propósito era trazer/levar benefícios aos 
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nativos do lugar. Assim, impuseram sua cultura, seus costumes, sua religião e ainda 

utilizaram-se da mão de obra desses mesmos nativos de forma escravista. 

Quando aqui chegaram, nossa língua; nossos valores, crenças, modo de vida, nada 

disso para eles (colonizadores), tinha qualquer valor, somente nossas riquezas naturais e 

minerais. E o pior de tudo é que nossos ancestrais foram escravizados porque eram 

considerados uma raça inferior a deles, ou seja, para ter valor e merecer viver de uma 

forma que não fosse escrava, obrigatoriamente deveria pertencer à raça branca, sem 

qualquer mistura com outras raças e partilhar com os invasores da mesma cultura, da 

mesma religião e sobretudo da mesma língua, condição suprema e necessária para que 

houvesse entendimento entre os dois povos - colonizadores e colonizados. Éramos, ainda 

segundo a visão dos colonizadores, subdesenvolvidos, e o tão comentado ainda em nossos 

dias: terceiro mundo. Até hoje, apesar dos avanços, ainda estamos muito distantes de 

sermos considerados países de primeiro mundo ou países desenvolvidos.  

O melhor que conseguimos foi o rótulo de países em desenvolvimento (em 

referência a alguns países da América latina). Simón Bolivar (apud RETAMAR, 2000, p. 

07), nos qualifica como ‘somos un pequeno género humano: poseemos um mundo aparte, 

cercado por dilatados mares, nuevo em casi todas las artes y ciências’. Somos a parte 

insignificante da raça humana e por quê? Por que não tínhamos o direito de continuar a 

nossa história com a nossa mesma língua, com os mesmos valores culturais, sociais e 

religiosos? E que conhecimento temos hoje da língua de nossos antepassados? Ainda não 

temos resposta para essas perguntas. Os colonizadores podem usar sua língua vernácula 

para se comunicarem com seus semelhantes, mas nós, povo inculto e incivilizado, nos foi 

tirada essa condição. 

O que para nós é fato hoje é que não conseguimos mais identificar nossa própria 

raça em consequência de tantas misturas entre nossos ancestrais com outros povos, 

sobretudo, africanos e europeus.  Pensamos que o ideal para miscigenação racial seria as 

raças se misturarem livremente, numa troca mútua de valores, crenças e culturas, não de 

forma violentada como ocorreu com a América latina. Sobre essa questão corroboramos 

com Retamar (2000, p.09): 

 

Y es que em La raiz misma está la confusión, porque 

descendientes de                 numerosas comunidades indígenas, 
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europeas, africanas, asiáticas, tenemos, para entendernos, unas 

poças lenguas: las de los colonizadores. Mientras otros coloniales 

o excoloniales, en médio de metropolitanos, se ponen a hablar 

entre síen sus lenguas, nosotros, los latinoamericanos y caribeños, 

seguimos com nuestros idiomas de colonizadores. 

 

Introduzir o idioma dos colonizadores nas colônias representava um poderoso 

facilitador na comunicação. Mais fácil ensinar a língua deles sob repressão que aprender 

a outra, estranha e sem importância. A visão e tradição colonialista a partir do personagem 

Caliban de Shakespeare tem se perpetuado ao longo dos últimos 400 anos, ou seja, o 

mesmo tempo da sua existência/criação, e consequentemente tem a mesma idade do início 

do processo de colonização e suas vertentes raciais que se perpetuam até os dias atuais.  

Em Todo caliban, Retamar (2000), faz uma vasta lista de escritores, que como ele 

escreveram sobre o personagem Caliban da obra A tempestade de Shakespeare, dentre 

esses escritores estão Aimé Césaire com Uma Tempestade, Edward kamau Brathwhite – 

Ilhas – um livro de poemas que dedica um capítulo a caliban; Ernest Renan – Continuação 

de A Tempestade e José Enrique Rodó escreveu Ariel. 

Retamar (2000) revela uma atitude anti-colonialista, faz alusão a Caliban como 

‘conceito-metáfora’ (RETAMAR, 2000, p. 01) ou ‘personagem conceitual’ (idem, ibidem 

p. 01, tradução nossa). 

Em A tempestade, (2011),Caliban é uma figura disforme de quem Próspero 

roubou-lhe a ilha e ainda o tornou escravo. Ensinou sua língua, não por qualquer 

sentimento de humanidade, mas pela necessidade de comunicação com o então servo. O 

nome caliban foi criado por Shakespeare a partir do conceito canibal no sentido 

antropofágico e também referenciando o caribe, espaço geográfico, que também passou 

pelo processo de colonização de iniciativa europeia. Segundo Retamar, (2000, p.10) foi 

no diário de navegação de Cristóvão Colombo que surgiu ‘las primeras menciones 

europeas de los hombres que darian material para aquel símbolo’. Isso porque no referido 

diário havia a constatação de que no continente chamado América havia homens que 

comiam outros homens.  

El domingo 4 de noviembre de1492, a menos de um mes de Haber 

llegado Colón al continente que sería llamado América, aparece 

esta anotación: «Entendió también que lejos de allí había hombres 
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de um ojo, y otros com hocicos de perros que comían a los  

hombres 

 

 Em 1516 Thomas More publicou A Utopia, cuja obra Retamar (2000) faz 

referência porque encontra semelhanças entre a ilha de More e a ilha de Caribe, 

novamente citando que Caliban remete ao caribe e representa o símbolo da resistência na 

seara da colonização. O povo caribenho foi o que mais lutou contra a colonização. 

 

As Inspirações de Shakespeare 

Escrever é uma atividade que demanda certo esforço. Criar personagens envolvê-

los em uma trama, dar sentido a ela e finalizá-la de tal forma que agrade ao leitor ou 

expectador é, sem dúvidas, tarefa para quem tem o dom que essa arte exige.  É comum 

encontrarmos, entre uma obra e outra, algumas semelhanças; porém há casos em que as 

semelhanças se dão de forma natural, sem qualquer tipo de influência havendo somente 

coincidência. No entanto, há aquelas que são construídas a partir de um referencial. Antes 

de escrever A Tempestade, Shakespeare teve conhecimento de alguns fatos que podem 

ter contribuído para a montagem da peça. Como exemplo, temos as cartas de Colombo 

de 1492. As primeiras menções para o símbolo caliban’ (Retamar, 2000 p. 10), a 

publicação de A Utopia por Tomás More em 1516, e ainda, em 1603 a tradução para o 

inglês dos ensaios de Montaigne, por Giovanni Floro, amigo de Shakespeare, que 

conservou um exemplar daquela edição e que Shakespeare fez anotações. Isso prova sem 

dúvidas que o livro foi uma forte fonte de inspiração para a última obra de Shakespeare 

(RETAMAR, 2000, p. 13 e 14, adaptação nossa). 

 

Aspectos colonialistas em Curral de Serras 

No romance Curral de Serras há uma forte representação do que vem a ser uma 

legítima representação da relação entre colonizador e colonizado visto que há na obra um 

dono de fazenda, melhor, um posseiro, já que ao chegar à fazenda e ao perceber que lá 

não havia moradores, dela tomou posse e a partir de então começou a colocar tudo em 

ordem, à sua maneira, com os poucos subservientes que o acompanharam desde sua 

partida do estado da Bahia até encontrar aquela fazenda abandonada.  
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Pouco a pouco a fazenda ganhou outro aspecto, vida nova e produtiva. Como 

forma de manter resguardado o modo como a fazenda foi habitada e reerguida, qualquer 

viajante que por lá aparecesse seria bem recebido e convidado a ficar na certeza de ter 

trabalho garantido, porém deveria adaptar-se às regras próprias da fazenda. Era obrigado 

a casar, constituir família e lá permanecer. 

Alvina Gameiro era filha de pai português, que veio ao Piauí a convite do governo 

piauiense com finalidade empreendedora. Alvina tinha em si o sangue português e ao que 

parece, também arraigado na veia o talento para colonizar, não no sentido literal da 

palavra, mas no sentido de aflorar essa conduta na literatura, como bem colocou em seu 

Curral de Serras. 

Curral de Serras é o nome da fazenda na qual acontece boa parte da trama. Esse 

nome foi dado pelo protagonista Marcelo, que em um dos seus momentos de reflexão e 

introspecção saía dando nome aos pequenos lugares  

 

[...]A senhora bote tempo pra assuntar meus pensamentos; acho 

mesmo que carece de armar rede por descanso de andar comigo 

no piso de tantos sonhos.[...] E sabe a senhora como batizei esta 

fazenda? Foi mesmo de Curral das Serras. Agora d. Isabela, 

minha noiva, a senhora ‘tá ciente que ando meio perdido, 

desgrudado do que se passa, é por gosto de fabricar abusão [...] 

(GAMEIRO, 1980, p. 111). 

 

Curral, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa27, significa lugar onde 

se recolhe o gado. O termo é muito popular no meio rural. É lugar que, por ordem expressa 

de alguém (seja o dono ou outra pessoa cumprindo ordens), existem regras pré-

estabelecidas: hora de entrar, tempo de permanência e hora de sair.  Processo análogo 

ocorre na fazenda Curral das serras, quem entrava só poderia sair por ordem restrita do 

(a) dono(a). Daí inferimos que a criação do nome da fazenda pode ter alguma relação com 

a significação de curral. 

                                                           
27 AMADIO, Italo. Minidicionário compacto da língua portuguesa. Coordenação 

Ubiratan Rosa; equipe de atualização e revisão Ana Teresa Pinto de Oliveira, Irene Catarina 

Nigro. 9. ed. São Paulo: Rideel, 1999. 
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Proximidade e distanciamento entre os personagens 

As obras aqui analisadas têm como objetivo encontrar ou não, semelhanças entre 

os personagens. Não se trata especificamente de um estudo investigativo de Literatura 

comparada, se assim fosse, seria necessário um estudo mais profundo das obras conforme 

nos assevera Carvalhal (1986, p. 07): 

No entanto, quando a comparação é empregada como recurso 

preferencial no estudo crítico, convertendo-se na operação 

fundamental da análise, ela passa a tomar ares de método – e 

começamos a pensar que tal investigação é um "estudo 

comparado. 

 

Entre a obra A Tempestade (2011), de William Shakespeare e Curral de 

Serras(1980), de Alvina Gameiro há entre alguns personagens algumas semelhanças, 

embora essas semelhanças sejam sutis porque se aproximam em alguns aspectos, mas em 

outros se distanciam. É de nosso interesse elucidá-las. Em Shakespeare, temos o servo 

Caliban, descrito como uma figura disforme é um colonizado, visto que Próspero tomou 

posse da ilha que pertencia à mãe de Caliban, escravizou-o e ensinou-lhe o seu idioma 

para que pudesse se comunicar com ele. Em Curral de Serras temos o Pulquério que 

chegou à fazenda fugindo de sua terra, foi convidado a ficar independente do que tivesse 

ocorrido.  Não era tão disforme quanto Caliban, mas sua figura era completamente 

desprovida de beleza física. 

 

O homem era fogoió sardento: cearense, judeu por inteiro ou 

cruzado com cristengo; tinha os olhos de cavalo gazo: 

confirmação de gringo; pestanas roídas sapiranga antiga ou 

tracoma adiantada; beiços esfolados: lida com o sol, cachaça ou 

morrinha de fígado. Da cabeça desci. O pescoço dele era grosso, 

enterrado: sujeito de fôlego curto; o tronco alongado mas de 

muito pouca altura: sinal de alguma força; as pernas e braços 

espichados à moda de aranha [ ...] (GAMEIRO, pág. 9) 
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Outra figura na qual se encontra semelhança é o Ariel shakespeariano, um espírito 

subserviente e obediente ao seu senhor. O espírito que aparece em Curral de Serras, 

diferentemente de Ariel não tem nome, mas também é um servo obediente e fiel: [...]ele 

anda no acompanho dum ente desencarnado, que ‘taí, bem no pé dele e me olha de través’. 

(GAMEIRO, pág. 72). O que distancia esses dois personagens é o fato de que Ariel ganha 

liberdade após cumprir fielmente as ordens do seu senhor.” Meu Ariel, deixo isso ao teu 

cuidado, e, após sê livre nos elementos. Passa bem, querido [...]”. (SHAKESPEARE, 

2011, p.105, grifo nosso). Após cumprir sua tarefa Ariel ganha liberdade enquanto que o 

espírito inominável Gameiriano está fadado a ficar desprovido de liberdade, 

acompanhando sempre o seu protegido. Neste ponto os dois personagens se distanciam. 

Próspero, personagem de A tempestade era um bruxo feitor de magias.  De acordo 

com as palavras de Caliban ‘Como já te disse, sou servo de um tirano, de um feiticeiro, 

que por meio de sua astúcia me despojou desta ilha’ (SHAKESPEARE, 2011, p. 71). Em 

Curral de Serras temos a figura de pai Manequinho. É ele o responsável por curar os 

doentes, fazer casamentos e batizados. Era sua função cuidar até de quem estivesse à beira 

da morte, para que tivesse uma boa morte. Além dessas funções, pai Manequinho também 

tinha a incumbência de analisar as pessoas e dar diagnóstico sobre o caráter delas, como 

fez com o protagonista Marcelo a pedido de Isabela, pois a jovem queria saber se aquele 

homem seria um bom partido para casamento.  

 

[...] na fazenda tinha um preto metido a fazer mandinga, que o 

bicho era bruxo mesmo. [...] e aquele bruxo velho era gente da 

Bahia. preto puro sem mistura.[...] além de catimbauzeiro, 

confeiçoava meizinha (GAMEIRO, pág. 71). 

 

Na obra de Shakespeare Caliban conspira contra Próspero, porém não tem êxito. 

Já em Curral de serras (1980), não há conspiração, há somente o desejo de vingança. 

Quem tem esse desejo de vingança é Pulquério, um servidor da fazenda de Isabela, 

homem rústico e resignado que nem com a morte de sua filha Norberta, que foi 

cruelmente assassinada por ordem da patroa, age contra os regulamentos da fazenda. Ele 

confessa ao amigo, o protagonista Marcelo, seu desejo de vingança e dos planos para 

executá-lo. ‘E confesso a vosmecê que andei fazendo uns planos, dum dia matar a Branca, 
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despois de ir liquidando, um por um, todos os jagunços dela, com artimanha estudada’. 

(GAMEIRO, Pág. 104). 

Pulquério é referência no quesito sujeito colonizado conformado com a situação 

imposta a ele. Desde a sua chegada à fazenda demonstrou-se fiel aos donos da fazenda. 

Nem a morte da filha o fez mudar de opinião. Depois de algum tempo de servidão na 

fazenda Pulquério ganhou a confiança dos patrões e foi escalado para fazer compras, mas 

a família permanecia na fazenda como segurança de seu retorno. E assim conclui: 

Nem carecia daquilo não [...] por mor de que fugir, se me dava 

bem no lugar [...] com patrão de primeira? 

[...] se não fosse pela morte da Norberta, minha filha, outra queixa 

tinha não[...] e me aquietava era só por nada poder 

fazer.(GAMEIRO, p. 104). 

 

Esse fiel representante do colonizado quando chegou à fazenda foi acolhido sob a 

ditadura do lugar e tão obediente, casou e teve onze filhos. 

 

Canibalismo 

Em A tempestade não há qualquer relato sobre canibalismo no sentido 

antropofágico como relata Retamar (2000), porém em Curral de Serras, Gameiro introduz 

em sua narrativa resquícios dos primeiros habitantes desta terra 

 

[...]Costume antigo deles tocaiar os “atassueras”(...) por oferecer 

pernoite ali na oca, indo avisar os parentes todos, que vinha se 

banquetear, a pois todo o povo dela apreciava carne de gente, 

‘inda mais sendo de branco. E a avó, qu’era tão velha à moda de 

nem se pôr de pé mais, vinha sempre carregada, que a megera se 

aprazia em ganhar os pés e as mãos dos mortos, por gosto de ficar 

o dia inteiro roendo tudo qu’era de ossinho (GAMEIRO, 

pág.109). 

 

 

De acordo com Gameiro (1980), em sua narrativa esses resquícios de indígenas 

foram encontrados em “num entremeio de cruz que separa os estados: Piauí, Goiás, 

Maranhão e Bahia[...]”. (idem, ididem). 

 

A Linguagem  
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Encontramos nessa narrativa algumas palavras do tupi-guarani que era a língua 

falada pelos índios que habitavam essa região. A título de conhecimento destacamos 

algumas: 

Atassuera – aquele que caminha muito 

Boicininga – cascavel 

Calçaca – cobra jararaca 

Jeaussuba – amar-se; unir-se um com o outro; prender-se em relação sexual. 

Saruê – o mesmo que sarará. 

Suçuapara – espécie de grande veado, conhecido por galheiro. 

Urupemba – espécie de peneira tecida de fibras de palmáceas. 

 

Além dos termos de origem indígena, há uma mescla da linguagem erudita com 

termos regionalistas típicos do Piauí e outros regionalismos além-Piauí, encontrados fora 

dos limites do nordeste brasileiro, sobretudo nos sertões e zonas rurais.  

Licute – modismo do Piauí. Agarramento; chamego; união estreita. Vocábulo 

ainda não registrado pelos dicionaristas, salvo engano. (GAMEIRO, 1980, p. 203). 

Há também falares africanos, visto que na fazenda Curral de Serras há moradores 

que são africanos cuja linguagem é mistura de língua africana com o português local. 

Kinin – termo africano da língua nangô, que enceta o preceito da seguinte fala: 

“kinin kan nbelódo, ire irêninjê ô irê”. Traduzida literalmente assim: Todas as coisas vêm 

da fonte para bom efeito, ou acontecem para o bem. ”(Idem, ibidem).  

Em A tempestade (2011), não há quaisquer indícios de que as personagens usam 

uma linguagem coloquial. Toda a narrativa, incluindo os diálogos das personagens estão 

em linguagem culta, tanto dos nobres como dos servos. 

 

(In) conclusões 

É notório que há em Curral de Serras,(1980), características muito peculiares de 

uma narrativa pós-colonialista. Discorremos em particular sobre a relação empregador e 

empregado que bem representa a relação colonizador e colonizado na qual o mais forte 

subjuga o mais fraco. Abordamos também a sutil semelhança entre alguns personagens 
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gameiriano e Shakespeariano. A respeito da linguagem, abordamos que a autora piauiense 

mescla o rebuscamento da língua culta com a língua inculta do homem rude do sertão 

piauiense. Abordamos também que há presença de termos africanos usados por alguns 

personagens, fato que confirma a presença de africanidades na obra, fruto do processo de 

colonização. No entanto, não consideramos este estudo concluso. Muito há ainda o que 

se explorar a respeito de Curral de Serras. 

É oportuno esclarecer que não afirmamos que Alvina Gameiro tenha bebido na 

fonte de Shakespeare para o artifício de seu Curral de Serras, porém é conveniente frisar 

que era uma mulher culta, de muitas leituras e frequentadora das rodas literárias de sua 

época, enquanto que Retamar (2000) considera que Shakespeare tenha sido influenciado 

por outros escritos para tecer a sua grande e última obra. 
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19. ESPAÇO DA AULA: O BLOG NO PROCESSO EDUCATIVO 

 

Andressa Maria Abreu Pereira 

Deislandia de Sousa Silva 

 

 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo analisar as aulas publicadas no Espaço da Aula, 

link disponível no Portal do Professor do MEC, a fim de verificar as propostas 

pedagógicas que são feitas nesse espaço para se trabalhar o gênero blog.   

  O Portal do Professor do MEC é uma página da Web que foi criada como 

um espaço virtual que serve para a comunidade docente trocar experiências e ampliar seus 

conhecimentos e suas estratégias pedagógicas por meio da utilização de variadas 

tecnologias digitais. Dentre os links presentes no portal está o Espaço da Aula que é o 

local em que os professores individualmente ou colaborativamente podem criar, pesquisar 

e compartilhar aulas de diferentes níveis de ensino.    

 Partindo da concepção de que o blog é um gênero digital que pode servir como 

uma importante ferramenta a ser explorada na área da educação, procuramos saber quais 

as atividades sugeridas no Espaço de Aula para o trabalho com gênero blog, em que 

contextos devem ser aplicadas, como essas aulas são planejadas e, que contribuições 

podem trazer aos demais profissionais que se baseiam nessas aulas para complementarem 

sua prática docente, e, principalmente, como podem ajudar os alunos a ampliar seus 

conhecimentos sobre os gêneros digitais, mais especificamente, o blog.  

Para este estudo utilizou-se os princípios teóricos de Marcuschi (2005; 2008), 

Miller (2009) e Gomes (2005; 2007), autores que contribuíram para compreensão acerca 

dos gêneros digitais e, também, das características e funcionalidades do blog. 

 

Gêneros Digitais 

O advento da tecnologia e seu intenso uso nas atividades comunicativas 

possibilitaram o surgimento de novos gêneros no meio eletrônico.  A Internet como 
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suporte tecnológico da comunicação proporciona cada vez mais a emergência de gêneros 

que, apesar de estar inserido num meio tão volátil, sujeitos a mudanças, ainda assim são 

marcados pela recorrência.  

Marcuschi (2005) define como digitais os gêneros que emergem do ambiente da 

internet e que atendem a propósitos semelhantes a outros correspondentes mais 

convencionais. Nessa perspectiva, o autor estabelece que os gêneros não são totalmente 

novos, pois resultam de um gênero já pré-existente corroborando, assim, com o que 

afirma Miller:  

 

Os gêneros originam-se não somente de mudanças em situação, 

contexto e cultura, mas também de outros gêneros num processo 

evolucionário, e ocasionalmente do esforço consciente de 

indivíduos para preencher uma necessidade não satisfeita 

previamente (MILLER, 2009, p.95). 

 

 

Os gêneros digitais atraem o público pela forma, pelo conteúdo e também pela 

funcionalidade. No que diz respeito à forma, esses gêneros caracterizam-se por serem 

multimodais, uma vez que possibilitam a inclusão de texto, imagem, som e vídeo. Quanto 

à funcionalidade são justamente os aspectos como a interatividade, a disponibilização do 

acesso e a hipertextualidade que despertam nos usuários o interesse por esses gêneros. 

A rapidez como esses novos meios de comunicação surgem no contexto da 

Internet leva ao uso de uma linguagem de caráter participativo por meio do chamado 

hipertexto que corresponde a um tipo de texto que apresenta links, ou hiperlinks, que 

transportam o leitor a outras fontes de informação (textos, imagens e vídeos). Os links 

possuem um importante papel na construção de sentidos nos textos virtuais, visto que 

estabelecem ligações entre blocos informacionais levando o leitor para um exterior 

discursivo. (MARCUSCHI; XAVIER, 2005) 

 

Conhecendo o Blog 

A explosão do uso do computador e da internet tem proporcionado às pessoas a 

necessidade de cada vez mais se conectar, de compartilhar e revelar informações pessoais 
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com os outros, de fazer parte do mundo do qual está inserido, ou seja, um mundo em que 

tudo parece depender de um clique.  

Esse avanço da tecnologia e seu intenso uso nas atividades comunicativas fizeram 

com que uma progressão de novos gêneros surgisse no meio eletrônico. É nesse contexto 

que surge o weblog, ou simplesmente blog, um gênero digital criado por Jorn Barger no 

ano de 1997, que tem como principais características a atualização constante e o formato 

de diário com textos, notícias e opiniões individualizadas e com um estilo basicamente 

informal e subjetivo, além da existência de funções de autoexpressão e de 

desenvolvimento de comunidades, desse modo, os usuários o utilizam para postar as suas 

opiniões, as suas convicções e aquilo que é de seu interesse.  

Existe uma grande discussão em torno da origem exata do blog. Todavia, a maioria 

dos estudiosos concorda que o termo weblog foi cunhado em referência a um conjunto de 

sites que compartilhavam e divulgavam informações de interesse na Web. Esse gênero 

digital destaca-se pela produção de postagens ou posts que são dispostos em forma 

cronológica ou não, e disponibilizados em links sequenciais, podendo ser escrito por uma 

pessoa ou até mesmo por um grupo. 

Miller (2009) divide a história do blog em três fases: na primeira fase, os blogs 

foram utilizados por indivíduos familiarizados com a web, como os designers ou 

trabalhadores da indústria da tecnologia, a fim de compartilhar informações uns com os 

outros. A segunda fase ocorreu a partir de 1999 quando uma série de portais de blog foi 

lançada oferecendo ferramentas de edição fáceis de serem usadas pelos blogueiros. Sendo 

assim, essas ferramentas facilitaram a criação, edição e publicação de um weblog na rede, 

pois o usuário não precisa ter o conhecimento especifico da linguagem de HTML.  

Com a proliferação dos blogs, nessa fase surgiu um novo tipo de usuário, muito 

mais interessado em se autoexpressar, em relatar suas experiências e interesses pessoais. 

Já a terceira fase é marcada pelo surgimento das redes de relacionamentos que traz como 

principal mudança à maneira como os usuários acessam o blog.  

Com relação às características formais, pode-se dizer que os blogs apresentam um 

formato organizacional bastante específico. As entradas de textos feitas nos blogs 

chamadas de postagens ou posts são organizadas em ordem cronológica inversa, seja na 

página principal ou nas secundárias, onde os posts mais recentes aparecem no topo e os 

mais antigos são visualizados quando o leitor navega em direção ao final da página. Essas 
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postagens são organizadas de acordo com o registro da data, do horário e de um 

permalink. É interessante notar que a organização cronológica inversa do blog e o registro 

do horário trazem como efeito a espera dos leitores por novas atualizações pelo blogueiro.  

Além disso, no blog, a participação dos leitores ocorre por meio da inclusão de 

um link para comentários, em que o publico pode estabelecer uma comunicação aberta 

com o blogueiro facilitando, assim, a interação entre ambos.  Quanto ao conteúdo 

temático, os blogs dispõem de uma variedade de conteúdos: pessoal, entretenimento, 

humor, cinema, música, idiomas, educação, fotografia, jogos, politica, moda, jornalismo, 

culinária dentre outros.  

 

Os blogs surgiram e então multiplicaram-se exponencialmente, 

quando a tecnologia tornou evolutivamente possível combinar 

características de um conjunto de gêneros antecedentes que, em 

outras circunstâncias, talvez jamais produzissem uma 

descendência comum: o diário, o serviço de clipagem, o impresso 

avulso, a antologia, o livro de citações, o diário de bordo. 

Podemos ver o blog como um complexo hibrido (ou cruzamento) 

retorico, com marcas genéticas de todos esses gêneros anteriores 

(MILLER E SHEPHERD, 2009, p.89). 

 

Isso significa que os blogs possuem múltiplos gêneros ancestrais como os citados 

acima. Do diário, o blog herdou o registro de atividades, a cronologia marcada e a 

regularidade da atualização. Do serviço de clipagem, da antologia e do livro de citação, o 

blog assumiu a função de coletar e organizar novas informações.  

 No que concerne à educação, o trabalho com o blog já vem sendo inserido no 

contexto escolar, despertando assim o contato de professores e alunos com esse gênero 

digital.  O blog mais do que um recurso pedagógico deve ser explorado como uma 

estratégia de aprendizagem que leva os docentes a desenvolverem atividades com o fim 

de facilitar a aprendizagem, a retenção, armazenamento de novos conhecimentos pelos 

alunos.  

Segundo Gomes (2005), o blog enquanto recurso pedagógico se caracteriza como 

um espaço de acesso a informações selecionadas e disponibilizadas pelo professor, com 

base nos conteúdos e nas atividades passados em aula. Como estratégia pedagógica, o 

blog assume a função de servir como um espaço de colaboração e de debate, em que os 
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alunos são conduzidos a analisar, selecionar e publicar os conteúdos e também as 

atividades propostas na disciplina. Desse modo, o seu emprego em sala pode contribuir 

para o desenvolvimento de competências relacionadas à pesquisa, a busca e seleção de 

informações, a leitura e escrita de textos escritos e também ao domínio e aprofundamento 

de serviços e ferramentas da web.  

 

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido com base na análise de 8 aulas de Língua Portuguesa 

sobre o gênero blog publicadas no Espaço da Aula, do Portal do Professor do MEC, 

correspondentes aos anos de 2010 a 2012. A partir da seleção dessas aulas pretendeu-se 

investigar quais as propostas pedagógicas que esses professores fizeram a fim de se 

trabalhar o gênero digital blog.  

O Portal do Professor foi elaborado pelo MEC, em 2008, numa parceria com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Este endereço possui diversos recursos como: 

notícias, materiais temáticos, cursos, ferramentas da web 2.0 (chat, fórum, blogs, vídeos), 

sugestões de aulas de todos os níveis de ensino, links para sites educativos dentre outros. 

A sua estrutura e o seu conteúdo contribui para o acesso e para a troca de informações, 

pois o professor pode utilizá-lo tanto como uma fonte de informação, quanto como um 

local que contribua para sua formação docente. 

Em seu formato, o Portal do Professor apresenta logo no índice categorias como 

o Espaço da aula, o Jornal do professor, os Conteúdos multimídias, os Cursos e materiais, 

à Interação e colaboração, e também os Links que direcionam para sites e portais nacionais 

e internacionais auxiliando a pesquisa e a formação dos professores. Todos esses tópicos 

presentes no menu ao serem acessados trazem pequenos textos introdutórios explicativos 

que direcionam ao usuário a utilizarem significativamente cada um. 

No que diz respeito ao Espaço da Aula, foco do nosso estudo, pode-se dizer que 

se trata de um local em que os professores podem criar, pesquisar, publicar e compartilhar 

aulas de diferentes níveis de ensino e também de conteúdos diversificados. Neste espaço 

os usuários podem ter acesso às sugestões de aulas elaboradas pelos professores, 

individualmente ou em equipe, que podem ser acessadas por palavras-chave ou pela busca 

avançada. As aulas publicadas neste espaço seguem uma estrutura de elaboração que é 
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composta de título, estrutura curricular, objetivos, período de realização, conhecimentos 

prévios, estratégias e recursos complementares e avaliação.  

Os professores cadastrados podem preparar roteiros ou planos de aulas utilizando 

os recursos multimídias, importados do próprio Portal ou de outros endereços. Além 

disso, tem espaço para fazerem seus comentários sobre as aulas sugeridas, colaborando 

com novas idéias e opiniões.    

 

Análise dos Dados 

A partir da análise do corpus, verificamos dois tipos de propostas de aulas, sendo 

elas: 

 Criação  

O que se pode observar dessas aulas é que são voltadas para a criação de blogs, 

uma vez que as suas atividades funcionam como uma espécie de roteiro para nortear 

professores e alunos acerca dessa construção. Essas aulas já trazem no título o objetivo 

pelo qual foram propostas, como por exemplo, Criando um blog, Blog compartilhando 

leituras, Blogando ideias e Literoblog: a criação de um blog literário em sala de aula. 

Ao proporem as atividades de criação do blog, os autores das aulas fornecem aos 

professores conteúdos como vídeos explicativos, textos e links que direcionam a sites de 

instrução para essas atividades, proporcionando-os uma facilidade para condução das 

aulas. Os professores que tomarem essas sugestões e materiais como referência já vão 

sair beneficiados na preparação de suas aulas, pois essa disponibilização tem como 

objetivo auxiliar o docente no planejamento de suas atividades.  

Apesar de essas aulas serem propostas com tempos de duração diferentes, os seus 

criadores ressaltam a importância da manutenção do blog uma vez que servirá como uma 

forma de desenvolver o conteúdo, sendo este uma ferramenta do processo de ensino 

aprendizagem. Sendo assim, eles chamam atenção para a necessidade que os professores 

devem ter em propor a seus alunos um comprometimento em relação ao blog que foi 

criado pela turma porque somente assim haverá uma continuidade. Aos alunos também 

há um incentivo para que publiquem as atividades desenvolvidas na disciplina, como 

produções textuais, seminários, pesquisas dentre outros. 



 

227 

 

A proposta de criação de um blog de turma se torna significativo na medida em 

que seus participantes se responsabilizam conjuntamente pelas publicações, pelos 

conteúdos, pelas informações contidas nesse espaço. Logo, essa tarefa possibilita uma 

maior participação e colaboração dos alunos e, além disso, abrange suas trocas 

comunicativas e interacionais. 

A aula Criando um blog é de autoria de Joana Darc Mariz Holanda, Lini Leila 

Duarte e Elizete Barteli Tonini Lustosa. Voltada para o Ensino Fundamental Inicial e 

Final, a aula em estudo tem por objetivos desenvolver competências e habilidades quanto 

à leitura e produção de texto na esfera digital através da criação e manutenção de um blog. 

Planejada para a duração de um ano letivo com seu desenvolvimento por horas 

aula, as autoras sugerem em primeiro momento que seja criado um blog teste pelo 

professor que irá ministrar a aula para que este tenha uma melhor familiarização e 

compreensão acerca do uso e funcionamento do blog. 

A primeira aula poderá ser realizada ou em sala de aula ou no laboratório de 

informática sem danos para o entendimento da mesma. Nesta se fará uma apresentação 

do blog com um projetor de imagem em que se será descrito os elementos que o 

compõem, além disto, ocorrerá uma conversa informal buscando despertar a curiosidade 

dos alunos pelo gênero.  

Na segunda aula, será apresentado o vídeo Como criar um blog no blogger para 

analise e discussão, esta só poderá ser realizada no laboratório de informática, pois a 

turma deve ser dividida em grupos para o desenvolvimento da atividade. A terceira aula 

volta-se para as orientações a serem feitas aos alunos para a criação, primeiramente, do 

e-mail e logo após do blog.  

Na quarta aula, os autores sugerem que os alunos façam uma pesquisa dos 

elementos que constituem o blog em endereços selecionados pelo professor para que na 

próxima aula, caso os alunos tenham interesse, incluam no seu blog novos elementos. A 

quinta aula é destinada para o aprimoramento do blog com base na pesquisa feita na aula 

anterior e a sexta aula será desenvolvida em sala de aula para que os alunos façam uma 

produção textual sobre a experiência de criar um blog.  
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A sétima aula, que ocorrerá no laboratório de informática, será para que os alunos 

digitem o texto que foi produzido na aula anterior, sendo que este já deve ter sido 

corrigido pelo professor, e para a sua posterior socialização.   

 

 

 

Como visto na figura acima, a continuidade desse trabalho no decorrer do ano 

deve ser feita de acordo com a realidade de sala de aula, do assunto pensado pelo professor 

que propicie o desenvolvimento do blog e sua manutenção. As orientações feitas no final 

do roteiro demonstram uma preocupação das autoras em relação à sequência dessa 

proposta pelos docentes, uma vez que destacam a importância que devem ter quanto ao 

manuseio do blog, a frequência de postagens em favor da produção textual dos alunos e 

a contribuição da turma com sugestões de temas e conteúdos.  

A partir da análise dessa proposta é possível observar que há uma preocupação 

em proporcionar ao aluno a oportunidade de se conhecer e utilizar um gênero tão 

recorrente no meio em que vivem, mas que é tão alheio ao contexto escolar. Desse modo, 

ao se fazer essa sugestão de aula evidencia-se a mudança que vem ocorrendo nesse 

ambiente dito tão tradicional e isso proporciona, além de uma aula dinâmica, um 

conhecimento mais significativo, uma vez que os alunos participam efetivamente de todo 

o processo de execução da aula, ou seja, são também produtores de conhecimentos e não 

meros receptores.  
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A aula Blog compartilhando leituras de Neide Figueiredo de Souza está voltada 

para o Ensino Fundamental Inicial. As atividades serão desenvolvidas em quatro aulas 

semanais de 50 minutos durante um período de um bimestre na qual as etapas serão 

desenvolvidas fazendo uso da sala de informática intercalando momentos em sala de aula, 

sala de informática e biblioteca escolar.  

Para a eficácia dessas atividades os alunos deverão ter conhecimentos básicos do 

editor de textos, copiar e colar, baixar imagens da internet, criar pastas para guardar as 

imagens e textos produzidos, uso da internet que envolve conhecimento em pesquisa e 

navegação. Apesar de atualmente vivermos em uma era permeada por tecnologias o que 

proporciona um fácil acesso a todos, inclusive as crianças, devemos destacar que elas, 

mesmo fazendo uso desses recursos podem não dispor de toda essa maturidade solicitada 

pela autora, assim, a falta dessa experiência poderia resultar em uma ineficácia das 

atividades do projeto, sendo, portanto, necessário realizar antes da execução do projeto 

uma sondagem dos conhecimentos que esses alunos têm acerca dos recursos tecnológicos 

necessários para realização das atividades. 

Como já citado anteriormente, essa proposta segundo a autora deverá ser realizada 

em um período de um bimestre em que a cada quinzena será planejada e desenvolvida as 

atividades do projeto, conforme descrito abaixo: 

 

  

Ao analisar essa proposta observa-se que existem alguns pontos que devem ser 

considerados, a exemplo da necessidade da execução do projeto se dá em uma sala de 

informática o que proporciona certa limitação ao implemento desse projeto, haja vista que 
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não pode ser desenvolvido tal como foi planejado em qualquer contexto. Outro ponto a 

destacar é a grande quantidade de aulas destinadas à realização da proposta, pois como se 

sabe nas escolas há um cronograma escolar a ser cumprido, assim, o professor ao tentar 

realizar uma proposta como esta, poderá encontrar barreiras, uma vez que se tem uma 

preocupação em cumprir esse cronograma. Desse modo, ao se optar em trabalhar com 

alguma das propostas de aulas sugeridas pelo portal dos professores deve-se primeiro ter 

o cuidado de verificar se elas são reproduzíveis a qualquer contexto. 

Contudo, deve-se destacar que essa proposta de aula é interessante à medida que 

há um grande incentivo a leitura e produção textual, tão necessários as pessoas. A autora 

ao trazer como sugestão o ensino gramatical e o linguístico de forma contextualizada, 

tendo em vista que o aluno é levado a buscar seus erros e acertos a partir de suas próprias 

produções deixando, assim, o ensino mecânico e descontextualizado em que as pessoas 

eram condicionadas apenas a aprenderem regras sem saber ao certo o contexto de sua 

aplicabilidade, proporciona aos alunos a aquisição de uma aprendizagem mais 

significativa. 

 O roteiro Literoblog: a criação de um blog literário em sala de aula foi 

planejado por Ana Graziela Cabral em coautoria com Edna Maria Santana Magalhães e 

compreende todos os níveis de educação: Ensino Fundamental e Médio, e Educação de 

Jovens e Adultos. A duração das atividades está prevista para ser realizada em 5 aulas de 

50 minutos cada.  

O plano de aula tem como objetivo apresentar uma proposta de criação de um blog 

da turma que será destinado para que os alunos postem suas produções e compartilhem 

textos literários, nomes ou resenhas de livros que tenham lido e gostado, sinopses de 

filme, charges, tirinhas, dentre outros.  

De acordo com a proposta, durante as cinco aulas serão desenvolvidas as seguintes 

atividades descritas: primeiramente, é sugerido o trabalho com o gênero literário 

Miniconto (conceito e características). No segundo momento, como forma de exercício, 

os alunos irão elaborar um miniconto a ser apresentado em sala. A partir da terceira aula 

haverá a criação e organização do blog da turma.  

Os autores sugerem que o professor divida a turma em quatro equipes para que 

realizem funções como a preparação do texto de apresentação do blog, a descrição do 
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trabalho produzido por eles sobre os minicontos, a escolha do layout e das imagens da 

página de apresentação do blog e a postagem de suas produções e de textos literários. 

O que se percebe nessa proposta é que os autores priorizam como ponto de partida 

para a criação do blog de literatura o fato de os alunos já possuírem produções próprias 

que vão servir de base para as primeiras publicações. Isso significa que a produção de um 

blog da turma parte de um incentivo gerado pelo professor ao propor que seus alunos 

sejam os responsáveis por todo o conteúdo e informações que irão ser publicadas por eles.  

Através da observação comparativa das aulas descritas acima, pode-se notar uma 

semelhança entre elas quanto ao objetivo que pretendem alcançar ao propor a criação do 

blog de turma. As suas diferenças vão estar na duração fixada em cada roteiro para o 

cumprimento da aula e também na condução de cada atividade a ser feita pelo professor. 

Os roteiros de aula apresentam basicamente a mesma proposta pedagógica, o desafio aqui 

vai ser mais na sua aplicação no contexto escolar, pois requer do professor um 

compromisso com o que foi planejado. 

 

 Teoria e Produção 

Nas propostas em estudo percebeu-se que há sugestões de aulas que além da teoria 

exploram também a aplicação da prática do conteúdo de forma colaborativa a fim de que 

os alunos realizem produções que expressem o conhecimento adquirido em sala. Desse 

modo, de acordo com a temática é planejada uma atividade em que os alunos são levados 

a entender a constituição do blog, para assim utilizá-lo. Com isso, essas aulas têm como 

objetivo fazer como que o aluno tenha uma maior compreensão sobre o gênero 

(características, funcionalidade e finalidade) e passem da condição de leitor para produtor 

de práticas discursivas.  

As propostas de aulas observadas possuem como títulos Blog da turma: os 

comentários enquanto textos de opinião, UCA: Diário íntimo tradicional versus diário 

virtual, UCA - O blogue – espaço para trocas literárias e Blogs: eu digo o que penso. 

As aulas aqui citadas se voltam mais a uma reflexão ou uma discussão que o 

professor juntamente com seus alunos pode desenvolver sobre o assunto trabalhado, o 

blog. Além disso, as atividades são direcionadas para a prática da leitura, da pesquisa, da 

produção de diferentes gêneros e textos no domínio virtual.  
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A proposta Blog da turma: os comentários enquanto textos de opinião foi 

criado pelo autor Thyago Madeira França para alunos do ensino Fundamental Final e 

Educação de Jovens e Adultos. Tem como tempo estimado 4h/aula e parte do pressuposto 

que os alunos já saibam criar um blog, como ele mesmo cita no início do trabalho. O autor 

também afirma a importância de esse roteiro ser realizado com os recursos necessários, 

tais como: sala de informática com computadores para os alunos e acesso à internet. 

Na atividade 1, o professor propõe o desenvolvimento de um debate na turma a 

partir da escolha de um assunto de conhecimento dos alunos, a exemplo do uso do celular 

na escola. Para isso, a turma é dividida em dois grupos, um a favor e outro contra o assunto 

exposto. Em seguida o mestre inicia o debate, encenado por ele em conjunto com os 

alunos, de maneira que cada um participe. A atividade 2 volta-se para a produção de um 

texto de opinião em que os alunos materializarão por meio da escrita os argumentos e as 

opiniões debatidas em sala.   

Na atividade 3, a partir do que já foi apresentado anteriormente, o autor propõe o 

trabalho com o gênero blog, levando em consideração os recursos que disponibiliza. É o 

que evidencia o recorte a seguir:  

 

 

Essa proposta se torna interessante, pois os alunos são levados a utilizarem o blog 

e as ferramentas que dispõe de forma didática e contextualizada. Nesse caso ocorre um 

trabalho com dois gêneros textuais que se relacionam quanto à funcionalidade: o texto de 

opinião e o comentário. A atividade, desse modo, tem como consequência ajudar o aluno 

a desenvolver a sua capacidade de argumentação e de persuasão, e a sua opinião crítica.    
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Essa atividade ainda apresenta uma continuidade, já que na aula 4 é sugerido uma 

discussão a respeito dos comentários postados no blog. Segundo o roteiro, o professor 

deverá solicitar que os alunos discorram sobre a relação entre seus textos de opinião e os 

comentários feitos no blog. A finalidade dessa atividade, portanto, é levar os alunos a 

refletirem sobre todo o conteúdo desenvolvido em sala e, além disso, a perceberem como 

o blog pode ser utilizado de forma significativa para a divulgação de suas ideias e 

concepções.  

A aula UCA- diário intimo tradicional versus diário virtual foi criado por 

Lazuita Goretti de Oliveira em coautoria com Eliana Dias, tendo como público o Ensino 

Fundamental Final. Como o próprio título evidencia, esta aula trata-se de um estudo 

comparativo entre esses dois gêneros discursivos da ordem do relatar. Sendo assim, suas 

propostas visam levar os alunos a perceber as semelhanças e diferenças entre os diários 

tradicionais e os blogs, a fim de identificarem suas características formais e funcionais. 

 A aula foi desenvolvida para ser ministrada em 05 aulas de duração de 50 

minutos. Desse modo, cada aula os autores estabelecem uma atividade diferente que serão 

descritas a seguir: nas aulas 1, 2 e 3 é sugerido um trabalho com diferentes textos 

disponibilizados no próprio roteiro. Essas atividades resumem-se a leitura de textos e a 

aplicação de questões a respeito deles. Entre os textos a serem trabalhados estão um trecho 

de uma obra de Marina Colasanti em que a autora dá sua opinião sobre o diário íntimo, 

os textos “Diário da Mônica” e “Meu querido diário” e também o artigo “O que é um blog 

e para que serve”.  

 Na aula 4 é indicada uma atividade a ser realizada pelos alunos, como 

mostra abaixo: 
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Nessa proposta de atividade há alguns pontos relevantes a se considerar. Um deles 

é o fato de os autores reservarem a duração de uma aula para a realização dessa atividade 

ficando um tempo muito curto para os alunos desenvolverem tudo que foi recomendado: 

a entrevista, a montagem do vídeo e do quadro e a apresentação à turma. Outro ponto a 

se ressaltar é quanto à delimitação das pessoas que os alunos irão entrevistar. Por sua 

duração se restringir a um horário, os autores propõem que esses entrevistados sejam da 

própria escola.  

A proposta se tornaria mais significativa se além da extensão do tempo de duração 

da atividade houvesse também uma ampliação quanto ao público entrevistado pelos 

alunos. Essa atividade poderia muito bem estar voltada para o contexto social dos alunos, 

onde eles entrariam em contato com membros da sua comunidade, do seu grupo social. 

Desse modo, seria uma oportunidade de os estudantes aliarem o letramento social com o 

letramento digital.   

O que também se observou nessa proposta é que sua realização depende de um 

conhecimento por parte dos alunos e dos professores sobre os recursos Classmate e 

Kpresenter. Os autores sugerem uma atividade em que os discentes terão que utilizar 

diferentes meios tecnológicos para que possam desenvolver seus trabalhos. Por isso, os 

docentes ao se basear nesse roteiro têm que estar preparados em relação ao uso desses 

recursos até mesmo porque esse fator pode prejudicar a realização da atividade. Outro 

ponto que os professores deveriam atentar quanto a essa atividade é a sua apresentação a 

não somente a classe, mas a toda escola e a sua posterior publicação no blog da turma.  

A última aula dessa proposta é voltada para uma atividade de produção de texto 

em que os alunos após a leitura da página do diário virtual da Mônica vão escrever uma 

página de diário, em primeira pessoa, para ser postada em seu blog pessoal ou da classe. 

Nas suas produções os alunos irão relatar o que aprendeu sobre diário íntimo e diário 

virtual durante as aulas.  

A proposta UCA - O blogue – espaço para trocas literárias da autora Walleska 

Bernardino Silva consiste em 5 aulas de 50 minutos cada. O público alvo corresponde a 

Educação de Jovens e Adultos – 2º ciclo, ao Ensino Médio e ao Ensino Fundamental 

Final.  No início da apresentação do plano, a autora ressalta que o público deve ter noção 

de uso de ferramentas digitais, noções de pesquisa online e criação de gráficos.   
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 A primeira atividade consiste em dividir a turma em grupos de cinco 

componentes para que seja realizada uma pesquisa online. Com o tempo destinado de 50 

minutos, os alunos deverão pesquisar blogs de literatura na internet e em seguida 

preencher uma tabela com os seguintes itens: o nome do blog, o foco do blog, o conteúdo 

do blog e possiblidades de downloads.   

 Na atividade dois é sugerido que os alunos produzam um gráfico bem 

como um relatório de pesquisa utilizando para isso as informações coletadas durante a 

atividade 1. Observe a figura abaixo:  

 

 

Aqui vemos que a autora partiu da premissa de que todos os alunos sabem fazer 

gráficos, uma vez que ela não disponibiliza em seu roteiro uma informação adicional a 

respeito da elaboração de gráficos. A autora somente traz a figura de um gráfico como 

exemplo que vem acompanhado de um link em que é possível visualizar esse gráfico em 

um tamanho maior que o exposto. Para que essa proposta fosse desenvolvida com 

eficácia, seria preciso bem mais que 50 minutos, tendo em vista que o professor ainda 

teria que dispor de tempo para ensiná-los a realizar tal missão. 

Além do gráfico, ainda é proposto à produção de um relatório de pesquisa pelos 

alunos, na qual irão apresentar os objetivos, os métodos e os resultados obtidos ao longo 

da investigação. Para nortear os professores a autora dispõe um link de um texto que trata 

a respeito do que é e como se faz um relatório.  

Quanto a essa atividade percebe-se que, primeiramente, é destinada uma 

quantidade pequena de aula para o seu desenvolvimento. A elaboração de um gráfico e 
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de um relatório de pesquisa se mostra complexo para ser realizado em um horário de 50 

minutos. Segundamente, o professor vai trabalhar com um gênero textual que não é de 

uso habitual dos alunos, o relatório de pesquisa. Introduzir a utilização desse gênero 

requer necessariamente um conhecimento de seu formato e de suas características e 

funcionalidades.  

 As atividades três, quatro e cinco consistem na criação de um blog pelo 

professor juntamente com os alunos. Desse modo, com o blog já feito, o professor divide 

a turma em grupos para que de forma colaborativa cada um fique encarregado de cumprir 

uma tarefa especifica como, por exemplo, o layout da página, a postagem de links, vídeos 

e etc. O importante é que cada aluno dê sua contribuição ao blog e, por meio do uso, 

troquem entre si, postagens de literatura e outros assuntos interessantes. 

 Analisando tal plano, podemos observar a quantidade de tarefas e de 

conhecimentos prévios que os professores e os alunos devem ter para que essa proposta 

seja bem desenvolvida.  Nessa perspectiva, os professores ao se basearem nessa aula 

precisam estar familiarizados com as ferramentas digitais e noções de tabelas e gráficos, 

pois pode ser que essas informações não sejam compartilhadas pelos alunos. 

De modo geral, verificou-se que as propostas pedagógicas para o trabalho com o 

blog são desenvolvidas para serem realizadas em laboratórios de informática com acesso 

a internet e a presença de um professor para orientar os alunos na realização das 

atividades. Dessa forma, essas aulas trazem certa restrição no que diz respeito ao contexto 

em que são aplicadas, pois sem o contato dos professores e alunos com os recursos 

necessários implicará na inviabilidade do trabalho. Dependendo do cenário, esse fato 

pode se tornar um obstáculo para a realização da aula. Ao se pensar em uma escola que 

não dispõe desses recursos, isso resultará no fracasso da proposta. 

Portanto, ao trabalhar esse tipo de gênero é imprescindível a presença do principal 

recurso: um computador com acesso à internet. O professor, ao abordar esse tipo de 

gênero, deverá atentar à disponibilidade das ferramentas necessárias para a realização da 

aula. Desse modo, pode-se perceber que esse tipo de aula tem um cenário específico, ou 

seja, são direcionadas a um determinado contexto. 

Demo (2008, p.1) afirma que a expectativa mais profunda na era digital é a da 

“aprendizagem permanente: como um direito de todos poderem aprender em qualquer 

lugar e tempo, mesclando presença física e virtual”. Isso significa que, na aldeia global 
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em que vivemos, o professor deve ser um mediador, independente de lugar ou tempo, do 

processo de ensino aprendizagem através dos meios digitais.  

O blog como ferramenta educativa propicia ao aluno a capacidade de atuar 

também na construção do seu próprio conhecimento, pois através das atividades propostas 

nesse meio, os alunos são levados a realizarem produções além do contexto da escola. 

Assim, o domínio de determinado gênero digital permite que esse aluno utilize essa 

ferramenta a seu favor, e isso se estende tanto ao espaço educacional como a outros 

espaços. 

Por meio da análise, pode-se concluir que essas propostas trazem algumas 

contribuições tanto para os professores quanto para os alunos. Para os docentes percebeu-

se que as aulas sugeridas servem como referência, uma vez que eles podem estar 

utilizando ou readaptando estas propostas com outras finalidades e também para outros 

conteúdos curriculares. Dessa forma, os roteiros de aulas podem auxiliar os professores 

como um gênero digital, no caso o blog, pode ser explorado no contexto escolar. Com 

relação aos alunos, o blog apresenta-se como um gênero que colabora para sua 

aprendizagem, na medida em que por meio do seu uso adquirem habilidades de análise, 

de produção textual, de argumentação, de leitura dentre outros.   

 

Considerações finais 

O blog é um gênero digital que está cada vez mais sendo utilizado no contexto 

educacional ao passo que amplia qualitativamente a interação do aluno com o meio 

digital. 

Assim, o contato do aluno com esse tipo de gênero o aproxima da sua realidade, 

pois num meio “tão tradicional” a tecnologia ganha seu espaço tornando mais uma 

ferramenta que venha a acrescentar novas formas de conhecimento. 

Através da análise das aulas publicadas no Espaço da Aula percebe-se que as 

propostas evidenciam uma tomada de consciência pelos professores no sentido de se 

trabalhar o gênero blog. Essas sugestões de aulas mostram que é possível utilizar esse 

gênero em sala de aula. Todavia, a aplicação dessas aulas só é viável se a escola dispuser 

de todo o aparato que é necessário.  
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   Portanto, este estudo torna-se relevante na medida em que expõe novas 

possibilidades pedagógicas a serem desenvolvidas pelos professores em sua prática 

docente. Assim, leva a uma reflexão de como os professores podem ampliar sua visão 

sobre o gênero e com isso utilizá-lo no seu ambiente de ensino.  
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20. DESIGN E FORMAÇÃO DE LEITORES: UM OLHAR PARA OS 

LIVROS DIGITAIS 

 

Edilson Thialison da S. Reis  

 

Introdução 

 O Design, por ser um campo interdisciplinar, pressupõe a existência de unidades 

formadoras para o conhecimento e a reflexão acerca de diferentes áreas de atuação. O 

profissional designer assume a responsabilidade de conhecer as diretrizes específicas 

da sua área de formação, ou seja, conhecer e participar de áreas de conhecimento de 

diversas áreas para poder realizar uma intervenção. Mas em alguns momentos o 

mercado inviabiliza uma intervenção consistente por parte desse profissional uma 

intervenção alicerçada tanto nas diretrizes específicas de sua formação quanto da 

realidade do campo em que sua ação está sendo solicitada. Em outros momentos, o 

profissional tem um conhecimento limitado do campo em que irá intervir, o que pode 

acarretar em uma intervenção aquém das possibilidades e/ou contribuir para a 

manutenção de preconceitos sociais. 

 Esse profissional interfere em outros campos, mas nem sempre tem consciência 

de que, com sua intervenção, ele passa a participar ativamente das questões que 

circulam um campo de saber diferente do seu. (FARBIARZ, 2010, p.148).
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 E um dos campos em que esse profissional tem se deparado com essa missão é na 

formação de leitores, ao gerenciar a linguagem visual utilizada na elaboração de livros 

digitais com o objetivo de facilitar o processo perceptivo, minimizando obstáculos que 

acabam dificultando a leitura e compreensão, o designer interfere diretamente nesse 

processo, e passa a ser não mais um profissional que contribui com o processo, mas 

sim um profissional responsável pela formação daquele leitor em potencial, ou seja, 

assume automaticamente o papel de formador de leitor. 

 A leitura é uma forma de aquisição de conhecimentos que são necessários para 

qualquer indivíduo em sua sociedade, seja para desenvolver novos conhecimentos, seja 

para compreender o mundo. Dessa forma, a leitura está interligada no processo de 

construção do conhecimento.  

 E para formar leitores é preciso desenvolver algumas habilidades dentre as quais 

a educação do ouvido, a sensibilidade, a inteligência, a língua, o respeito pelos outros, 

autor, co-autores do texto. Muitas dessas habilidades são, ou deveriam ter sido 

desenvolvidas desde a infância, muitas vezes pelo fato de não ter ocorrido essa 

aquisição de habilidades, essas pessoas podem ser prejudicadas na inserção na 

sociedade como cidadãos, Silva, Andrade e Euclydes (2014). 

 Com o crescimento do uso dos livros digitais, surgem também novas habilidades 

para formar/capacitar os leitores que utilizam esse suporte de leitura. Diante da 

preocupação de como designer poderá contribuir e interagir como mediador de leitura 

nos ambientes digitais, buscou-se nesse artigo, inicialmente explorar aspectos 

conceituais sobre o livro digital, leitura, formação de leitores e em seguida apresentar 

questionamentos de como o profissional designer poderá interagir nesse campo. 

 

Leitura em Meios Digitais 

Com o advento das tecnologias da comunicação e da informação e a revolução 

tecnológica dos meios eletrônicos está havendo uma mudança de paradigmas nas relações 

entre autor/textos/leitores. Dessa forma, a noção de leitor passa de leitor-navegador 

Marinho (2001), que trilha caminhos diferentes na atualização dos hipertextos. Esse 

hiperleitor diante de muitos links na web, percorre diversos caminhos no âmbito das 

informações na internet, Kock (2002). 
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Segundo Chartier (2002, p.21), “o mundo da comunicação eletrônica é um mundo 

da superabundância textual, cuja oferta ultrapassa a capacidade de apropriação dos 

leitores”. Essa oferta é ainda maior, visto que os textos se interrelacionam através do 

hipertexto, o qual se caracteriza justamente, entre outros pontos, pela não linearidade. 

Diante a essa “superabundância textual” o leitor da era tecnológica participa da 

edição do texto que ele lê determinando sua organização final e, ao abordar a questão do 

leitor-autor que assim se torna através da estruturação de um hipertexto, o autor Levy 

(2009), afirma que os leitores não apenas [modificam] as ligações, mas também podem 

acrescentar ou modificar (textos, imagens etc.) conectar um hiperdocumento a outro e 

fazer assim de dois hipertextos separados um único documento, ou traçar ligações 

hipertextuais entre uma série de documentos.  

Dessa forma, temos uma troca de papeis entre a escrita e a leitura, pois todo aquele 

que participa da estruturação do hipertexto é um leitor e, a partir do hipertexto, toda leitura 

se tornou um ato de escrita, Silva (2011). 

Aqueles que nasceram a partir de 1995 (nativos digitais), cresceram em um 

período em que os avanços tecnológicos já estavam consolidados, geralmente têm acesso 

a computador e internet em seu cotidiano, seja em casa, com amigos ou através de cybers. 

É uma geração cuja característica principal é a facilidade com quem consegue realizar 

múltiplas tarefas simultaneamente. 

Todas essas mudanças ocorridas no mundo digital levam-nos a perceber a 

necessidade de se repensar o que entendemos realmente por leitura e apreensão de 

significados, Levy (2009), afirma que: se ler consiste em hierarquizar, selecionar, 

esquematizar, construir uma rede semântica e integrar ideias adquiridas a uma memória, 

então as técnicas digitais de hipertextualização e de navegação constituem de fato uma 

espécie de virtualização técnica ou de exteriorização dos processos de leitura. 

E uma dessas mudanças significativas na leitura é a mudança de suporte, que ao 

se transformar mudam-se também as necessidades dos leitores como podemos perceber 

com os livros digitais. 
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Livros digitais 

Com o surgimento da internet é concretizado a possibilidade de distribuição quase 

instantânea e sem papel de qualquer tipo de informação. Mas, os meios que a transmitem 

ou sustentam estão cada vez mais complexos, na qual caracterizando que a virtualidade 

do texto não prescinde do suporte que o acolhe e que este deve adequar-se ao homem. 

O livro digital vem emergindo como um fenômeno cultural e alcança a cada dia a 

popularidade enquanto artefato de consumo. Através das redes e sistemas eletrônicos de 

informação, o livro em formato digital dissemina o conhecimento de maneira ágil e 

rápida, tornando-se mais adequado ás demandas do cenário contemporâneo. Como 

veículo de registro e circulação de informações alicerçadas nas tecnologias eletrônicas e 

na internet, o livro digital promove mudanças tanto no acesso quanto nos usos dos 

suportes de informação e de seu conteúdo, Dourado e Oddone (2011). 

Os livros virtuais certamente não alcançaram o seu ponto mais importante de 

desenvolvimento, pois da mesma forma que o livro passou por várias mudanças até 

chegar sua forma atual, os livros virtuais parecem estar em evolução. Várias inovações 

tecnológicas estão sendo produzida, como os aparelhos portáteis e a fabricação de telas 

que tornam menos cansativa a leitura, Smaniotto; Ribeiro, Silveira (2011). 

 

Designer como mediador da leitura em Livros Digitais 

Antes de relacionar o papel do designer diante a formação de leitores, devemos 

identificar essa área e seu campo de atuação, Bonsiepe (1997), caracteriza o Design em 

sete caracterizações: 

 Design pode se manifestar em qualquer área do conhecimento ou práxis humana, 

sendo mais amplo que disciplinas projetuais, incluindo a invenção de novas 

práticas na vida cotidiana; 

 Design é voltado para o futuro; 

 Design é relacionado á inovação, como palavras que se superpõem mediadas pela 

ética; 

 Design está particularmente ligado ao espaço retinal, mas não se limita a esse, 

porque seu conjunto de tarefas inclui acoplar os artefatos ao corpo humano; 
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 Design vista à ação afetiva, superando denominações como “forma”, função” e 

“estilo”, porque diz respeito a critérios de eficiência da ação e ao comportamento 

social; 

 Design está linguisticamente ancorado no campo dos juízos; 

 Design é orientado à interação entre usuário e artefato, como domínio da interface.  

 

Löbach (2001) adverte que o conceito de Design e sua aplicação dependem do 

enfoque estabelecido por aquele que se dispõe discorrer sobre o tema, indicando sua 

origem e suas consequências. 

A formação de leitores no meio digital é um dos desafios que os profissionais 

designers estão se deparando, assim como em outras atividades, alguns profissionais que 

não são designers acabam tomando a frente desse mercado, esses profissionais são 

chamados de micreiros  Fascione (2007).  

Há uma grande discussão de como resolver os problemas de concorrência entre 

designers e micreiros, os designers possuem uma trajetória de formação acadêmica: 

estudam, pesquisam, mas acabam perdendo espaço no mercado de trabalho para os 

micreiros que por colocarem o preço abaixo da média acabam chamando a atenção do 

cliente. 

O micreiro tem uma vantagem: ele faz exatamente o que o cliente quer, ou seja, 

se o dono da padaria quiser uma marca gráfica toda cheia de degradês e efeitos especiais, 

o micreiro capricha e coloca em prática tudo o que sabe sobre Photoshop,  Fascione 

(2007).  

Ao se deparar com o desafio da mediação da leitura digital o profissional designer 

precisa encarar esse novo campo como um desafio, trabalhar para que a informação 

desejada cumpra com o seu papel, ao menosprezar ou não levar com afinco essa função, 

acaba abrindo espaço para o micreiro, ou seja, a função de mediar a formação de leitura 

pode acabar tornando-se uma função de embelezamento ao ver desse profissional sem 

formação. 

Fascione (2007, p. 19), afirma que “ninguém tem obrigação de conhecer 

semiótica, psicodinâmica das cores, técnicas de composição, leis da Gestalt, e o impacto 

de tudo disso no trabalho que está sendo feito. Só o designer claro!”. Dessa forma, o 
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cliente ao escolher um micreiro para a realização do trabalho ele abre mão de todas essas 

ferramentas, mesmo sem saber, e ao trabalhar com o livro digital sem se preocupar com 

muitas dessas funções esse livro ao invés de formar um leitor acaba o distanciando-o 

desse formato por não está em um bom formato.  

E para que o designer consiga ser valorizado nesse campo  Fascione (2007), afirma 

que esse profissional precisa se distinguir, se posicionar, se diferenciar, deixar claro o seu 

trabalho.  

Mas qual seria a função de um designer de livro digital? Hendel (2003), relata que 

o trabalho de um designer de livros não é fazer as coisas aparecerem “legais”, diferentes 

ou bonitinhas. É descobrir como colocar uma letra ao lado da outra de modo que as 

palavras do autor pareçam saltar da página. O design do livro não se deleita com sua 

própria engenhosidade; é colocado a serviço das palavras. 

Para compreender a relação entre design e formação de leitores Frascara (2002), 

aponta para uma necessidade de parar de pensar em design apenas como “construção de 

gráficos, produtos, serviços, sistemas e ambientes e pensá-los como meios para as pessoas 

agirem, realizarem seus desejos e satisfazer suas necessidades”. Dessa forma, o autor 

desmaterializa o objeto do design, e passa a pensá-lo como mediador de um processo de 

interação. 

Jackeline e Alexandre Farbiarz (2004), afirmam que há uma necessidade de 

utilizar o design como uma das estratégias de envolvimento para a leitura e dialogar com 

o universo de leitores. 

Diante a tantas inovações apresentadas no campo da leitura o profissional designer 

se vê diante alguns questionamentos que precisam ser solucionados para assumir o papel 

de mediador de leitura. 

 

Considerações finais 

Dessa forma, por o design ser um campo interdisciplinar pressupõe a existência 

de unidades formadoras para o conhecimento e a reflexão acerca de diferentes áreas de 

atuação. 
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E ao colocar em pratica essa interdisciplinaridade O designer interfere em outros 

campos, mas nem sempre tem consciência de que, com sua intervenção, ele passa a 

participar ativamente das questões que circulam um campo de saber diferente do seu. 

Com o aumento do uso dos livros digitais esse profissional se depara com o 

desafio de ser mediador de leitores digitais, ou seja, participar diretamente do processo, a 

sua omissão a esse desafio acaba abrindo portas a micreiros, que ao entrar nesse processo 

podem muitas vezes dificultar o processo de mediação de leitura. 

E é importante ressaltar que a função do designer não são fazer as coisas 

parecerem legais, diferentes ou bonitinhas, mas há uma necessidade e complexidade 

maior que essas funções que ao serem exercidas facilitam esse processo de mediação. 

E por fim, ao se deparar com esses novos desafios que aparecem no dia a dia o 

designer precisa priorizar o seu papel social diante a todas essas necessidades, dessa 

forma estará cumprindo com sua missão e ao mesmo tempo servindo como mediador em 

outros campos de atuação. 
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21. A LITERATURA E O PODER NA IDADE MÉDIA 

 

Elisângela Coelho Morais 

 

 

O poder é, geralmente, associado aos governantes nas sociedades modernas e 

medievais (que também atribuíam tal dádiva ao divino), ao contrário do que se pensava 

na antiguidade. Os gregos faziam da vontade do governo uma manifestação da vontade 

coletiva e os romanos, em tese, determinavam o poder à vontade do povo (res publica- 

coisa pública), submetendo às instituições da esfera pública à esta vontade. 

Com a desagregação do Império Romano e a falência de suas instituições, o poder 

se torna mais pessoal, surgindo a partir de uma série de fatores conjunturais, onde alguns 

elementos da antiguidade vão sendo desconstruídos e surgem de suas fissuras novas 

configurações administrativas e políticas. 

Na passagem entre a Antiguidade e a Idade Média vemos o poder político ganhar 

novas nuances que vão, desde o caráter religioso onde quem governa é escolhido até o 

poder voltado ao comportamento social baseado em regras e leis específicas.  

Essa nova realidade onde inicialmente o poder deixa as mãos dos imperadores e 

vai parar nas mãos dos chefes tribais com seus costumes de recompensar quem lhe servia 

bem (com o comitatus e o beneficium), fortalece a prevalência dos traços guerreiros e 

enfraquece ainda mais os camponeses, foragidos da desagregação do mundo romano, 

gerando uma relação de dependência dos segundos em relação aos primeiros (LE GOFF 

2005) 

Mesmo assim, o mundo romano deixa uma prática que caracterizará a Idade 

Média: o colonato, desse modo, elementos romanos e germânicos se unem dando uma 

nova conformação a um mundo instável do ponto de vista político, e cercado pela 

insegurança das invasões. 

Outras realidades se desenvolvem, mas sob a mesma regra: o poder é do mais forte 

e aquele que detém a força, se sobrepõe, conquista, derrota, subjuga; entretanto também 
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precisa da confirmação de sua autoridade, visto que senão a tivesse, não conseguiria 

manter-se por muito tempo. 

Observando as estruturas que imbuíam à esfera de poder na Idade Média e também 

o exercido no mundo antigo, estas podem ser vistas como parâmetros para a construção 

das relações de poder ulteriores, pois mesmo sendo descentralizado, o poder do rei ainda 

tem relevância, mesmo nas áreas próximas ou periféricas de sua moradia. Para se manter 

constante, cada monarca tinha em torno de si uma imagem que o definia e era mostrada 

aos outros através de seus feitos divulgados por produtores literários. 

Por isso, a literatura pode ser utilizada para observar a temática proposta de como 

eram representadas as relações de poder dentro da literatura laica na Idade Média central, 

suas bases e sua contextualização dentro da dinâmica social do período. 

Busca-se  fazer um exame mais aprofundado dentro da relação de poder dentro da 

própria instituição denominada cavalaria, no movimento chamado cortês, assim como a 

hierarquia vigente dentro dela, observando regras, códigos autodeterminados e 

sacralizados, percebendo a imagem de tal grupo dentro de si mesmo e visto pelos outros, 

a criação de um imaginário acerca de seus membros e como este ajudava na construção 

de uma identidade, e essa fundamentação era erigida através de códigos literários que 

definiam formas de agir de seus membros. 

Esse poder é representado pela instituição da cavalaria que representa um símbolo 

da ordem feudal, traduzindo todo um conjunto de ideais de perfeição, honra e bravura, 

idealizados e pré-concebidos no imaginário do homem medieval, um meio de transmitir 

respeito ou receio, sendo almejada pela nobreza, respeitada pela Igreja e temida pelo 

povo. 

Os símbolos são mais do que um simples sinal, ultrapassam o significado e 

dependem de certas predisposições, além de serem dinâmicos e afetivos (CHAVALLIER 

& GHEERBRANT, 2006). 

Num mundo de contrastes entre real e imaginário, idealização e realidade, 

brutalidade e cortesia, estava uma sociedade em mutação onde a autoridade era móvel e 

a moralidade elástica, o individuo trava um constante embate sobre suas varias realidades 

,em publico a corte refinada,no privado,sua família,posses e problemas cotidianos. 
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A legitimação do poder, a sua doutrina, seu corpus jurídico, está atrelada a uma 

composição simbólica, a sociedade medieval era permeada por símbolos, desde seus 

rituais religiosos, como as cerimônias próprias da nobreza. 

A cortesia é ao mesmo tempo pública e privada. Pública por sua divulgação; é a 

todos mostrada e motivo de reuniões sociais, e é privada no que tange à identidade da 

dama, preservando sua honra. Ora, se o amor deve ser reverenciado, por que a amada 

deve ser resguardada? Por que há regras medievais de defesa da honra, alianças e 

interesses políticos forjados no matrimônio que se baseava no poder do marido e na 

virtude da dama (além de seu dote e das vantagens atreladas a ele). 

Veremos o quanto a literatura influenciou o modo de pensar e agir de uma 

sociedade, além de definir parâmetros de comportamento e ação da  nobreza, que criou 

uma imagem sobre si, buscando meios e formas de legitimar seu poder e seu status de 

dominação. 

Tanto a narração literária quanto a historiografia pressupõem um processo e 

estratégias de organização da realidade, uma procura de uma coerência imaginada, 

baseada na descoberta de laços e nexos, de relações e conexões entre os dados fornecidos 

pelo passado.  

Utilizando a análise do discurso na literatura percebemos as relações de poder, e 

como estas se apresentavam no contexto da idade média central, principalmente as obras 

sobre a cavalaria, sobretudo a literatura cortês feita na França.  Produzidas durante o 

período, que de um ponto de vista particular trouxe uma visão sobre a nobreza medieval, 

mostrando novos prismas além das gestas, eddas, de relatos de guerra, mitologia, ou 

outras modalidades literárias desse período, baseadas geralmente em elementos bélicos 

que tinham um grande apelo à sociedade da época essencialmente guerreira. 

A temática do poder, aliada à cavalaria foi escolhida por ser extremamente 

interessante e pertinente visto que o poder é quem dita as regras. Ele pode nos fornecer 

um ponto de vista sobre como vivia a camada social dominante, que até hoje ilustra o 

imaginário quando se fala de Idade Média.  

Esta imagem construída ficou cristalizada e atualmente é explorada pelo cinema 

e por outros meios de produção cultural, e por isso a literatura do período foi usada como 

um campo de observação. 
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O período utilizado para a formulação desse trabalho se posiciona entre os séculos 

XII e XIII, num momento de transformações em toda a Europa como a maioria dos relatos 

feitos na Idade Média o personagem principal é o cavaleiro, a cavalaria é o foco principal 

da literatura laica em língua local.  

A cavalaria como um meio de comportamento, foi uma classe social política e 

econômica que existiu na Idade Média tendo seu ápice entre os séculos XI e XIII e que 

serviu de parâmetro para a nobreza feudal. Ela é o símbolo de uma época, e nesse período 

era a insígnia de uma classe. 

Aliás, foi a própria nobreza que deu esse novo sentido, ela deixa de ser somente 

sinônimo de ordem militar para se tornar uma forma de comportamento, como um meio 

de auto identificação, e distinção entre as demais esferas sociais: servos e principalmente 

o clero.   

 

Em outros termos, a cavalaria não substituiu a nobreza, se 

acrescentou a ela, como uma dimensão nova, ou melhor, uma 

dimensão antiga, mas recentemente admitida como valorizadora: 

a profissão guerreira (FLORI, 2005 pág.118). 

 

 

Ao fazer essa análise, busca-se conhecer através de textos literários, um ponto de 

vista sobre um movimento social tão evidente como foi a cavalaria, sua construção e ainda 

quais as diferenças e semelhanças que as obras de períodos próximos, mas 

contextualmente diferentes, possam apresentar. 

No decorrer desse estudo, há também o interesse de se observar os benefícios e 

malefícios que a cavalaria propõe nessas obras, e qual a mensagem que essas narrativas 

tentaram colocar para a sociedade. Além de observar como era feita a divulgação dessas 

obras, que não fazem nenhuma tentativa de inclusão em outras camadas sociais que não 

eram enquadradas nessa “realidade” proposta pelas obras produzidas no período. 

 

E ainda, uma vez que sabemos o interesse que os homens da 

época feudal dedicavam ao passado e o prazer que sentiam ao 

ouvi-lo contar (...). As linhagens senhoriais por seu lado tinham 

as suas tradições, por intermédio das quais foram transmitidas 

várias recordações, verdadeiras ou deformadas e, tanto nas salas 
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das praças fortes como sob as arcadas do claustro, fala-se com 

prazer dos antepassados (BLOCH 2000 pág.120-121). 

 

 

Pretende-se discutir a força do discurso, mesmo dentro de uma sociedade iletrada, 

e como tal perspectiva se mostrava vigorosa e eficiente, sob a égide de uma literatura de 

“distração”. Além do viés político imbuído nesse item de lazer, existe também uma 

função de objeto de dominação, coerção e manipulação, uma forma de imposição da 

ideologia calcada em interesses próprios e de influência móvel, de acordo com quem 

exerce o poder. 

Como forma de legitimação do poder, os pensadores e governantes medievais, 

buscam a resposta nas Escrituras, para a fundamentação da moral medieval. (KRITCH 

2002), esclarece que a Carta de Paulo aos romanos traz um importante argumento para 

que o povo se submeta a um governante, pois este é instituído por Deus Rm13:1-7. 

Deus tinha o poder no céu, mas quem detinha o poder na Terra? Antes de se 

discutir a autoridade legislativa, inicialmente se identificava o primeiro comissário de 

Deus, alguém que pudesse seguir a lei não em seu próprio nome, mas em nome de Deus 

(KRITCH, 2002). Vem dessa discussão a teoria do poder descendente, onde Deus é a 

fonte do poder recebido, tradicionalmente essa função na terra será exercida pelo Papa. 

O período histórico foi selecionado por que marcou uma época de transformações 

sociais como o surgimento de novas classes, como a burguesia, e mudanças espaciais. Na 

Idade Média, as pessoas estavam retornando às cidades, as guerras dentro do continente 

estavam declinando e a Europa passou por um período de crescimento populacional, além 

de progressos científicos e culturais. 

Além das alterações econômicas provenientes das técnicas de comércio, a nobreza 

começa a exercer a prática da cortesia que trouxe outro tipo de transformação, relacionada 

ao comportamento. O cavaleiro que estava acostumado a levar uma vida repleta de 

combates, desde pequeno preparado para isso, tinha a agressividade na sua essência, teve 

que mudar seu comportamento com a vida na corte. Essa prática voltada para 

combatividade passa a ser restringida, em meio a regras e proibições, que se tornaram 

autolimitações (ELIAS,1993). 
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Os participantes desse movimento eram membros da nobreza, que se descreviam 

como renascidos e tinham a capacidade de enfrentar os desafios que a cavalaria exigia. 

Apesar de surgir na França à essência da cortesia tem bases inglesas, sobretudo célticas e 

anglo saxônicas (HERR, 1981- pág176).  

Surge a partir daí o cavalheiro, personificação de um comportamento que até hoje 

povoam a imaginação e fundamentam a visão de educação, cortesia e gentileza. 

 

Apesar das características comuns da vocação militar e do gênero 

de vida, o grupo de nobres de facto, e depois de direito sempre 

muito longe de constituir uma sociedade de iguais. Profundas 

diferenças de fortuna, de poder e consequentemente de prestígio, 

estabeleciam entre eles uma verdadeira hierarquia, mais ou menos 

habilmente expressa, primeiro pela opinião e, mais tarde, pelo 

direito consuetudinário ou pela lei (BLOCH ,1979 – p. 369). 

 

As cortes acharam na literatura cortês um meio de mostrar sua forma, onde seus 

membros mostram seus gostos apurados. Nos lugares mais afastados das cortes, essa 

literatura tem pouca ou nenhuma influência, as canções de gesta ainda eram as preferidas. 

Essa preferência, entretanto, seria falta de refinamento ou apenas resistência às novas 

práticas? 

As localidades mais distantes não mantinham contato intenso com a corte e as 

novas manifestações artísticas não faziam diferença em sua vida cotidiana, o que nos leva 

a concluir que a literatura cortês só se desenvolve onde ela é potencialmente útil, onde 

servirá a um propósito: docilizar a nobreza que tinha um horizonte mais amplo. 

Essa literatura vai moldar o modo de agir desse novo nobre, preocupado com sua 

conduta não só no campo de batalha como também fora dele. Ele tem que aprender a 

domar a sua ira, comedir seus hábitos em público, saber se portar a mesa, saber poesia 

etc. 

As obras utilizadas possuem estruturas narrativas próprias e os enredos 

construídos tratam de mostrar as ideias coletivas e individuais, tem um fundo de 

legitimação do poder e demonstram essências mais profundas, para um público mais 

exigente, a busca de objetivo dos personagens é mais intimista, o inimigo não é o outro e 

sim o próprio cavaleiro, seus erros e suas fraquezas, a ação depende de poucos 
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personagens e a narrativa é individualizada, mostra os pontos de ação dos personagens 

separadamente. 

Torna-se importante destacar também que existiam duas formas distintas de 

comportamento nesta sociedade: a pública, e a privada e que geravam uma contradição 

importante. Não era raro ver um homem na corte portar-se como cavaleiro, gentil e 

garboso e, quando entrava em sua alcova se mutar numa criatura grosseira. Entra em cena 

então, outra manifestação do poder: em público ele é subordinado e em privado, é o 

senhor, aquele que domina, comanda, um retrato de sua época. 

Os inimigos nas obras são caracterizados como pessoas que ferem de alguma 

forma aos padrões definidos como aqueles constituídos pelo modelo da cavalaria, são 

traiçoeiros para com  seu rei e os seus,  são movidos pela inveja, a covardia e a felonia, 

características que deveriam ser inexistentes a um membro da cavalaria, quebra o elo da 

relação entre senhor feudal e vassalo, e  essa falta  os levará à punição final,  essenciais 

para fecharem sua obrigação, transmitirem uma lição final, aos amigos ou inimigos da 

nobreza. 

O tema estudado traz uma forma de observar a constituição do sistema de 

dominação de uma classe sob as outras. Percebendo isso se pode antever a forma de 

expropriação de direitos, e como a classe dominante se apropria de circunstancias e se 

sobrepõe de forma total, baseada em um “corpus” jurídico por ela formulado ou adaptado. 

A corte era o ponto de ligação entre o senhor e os vassalos, nela o senhor unia seus 

súditos e mantinha assim as rédeas de comando, ele divertia e os fechava numa rede de 

obrigações e de serviços (D’HAUCOURT ,1993).   

As obras que são produzidas a partir do surgimento das primeiras cortes, evoluem 

em seu conteúdo; a arte vai prevalecer sobre a inspiração, a análise psicológica ganha 

importância, além de apresentarem certa influência da literatura árabe, raças às 

expedições guerreiras ao Oriente. Essa literatura ganha ares aristocráticos e passa a 

abordar o romance, cujo tema principal é o amor. Surge aí o romance cortesão 

(GIORDANI,1982). 

É através desse novo pensamento, essa vontade de se adquirir cultura, que a 

literatura ganha mais espaço e seus produtores oportunidades, de a partir do que é 
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produzido adquirirem espaço, mas essa possibilidade é condicionada à sua produção, já 

outros preferiam a vida errante a manterem-se sob a proteção de um senhor.  

Ao analisar as obras, deve-se perceber que, apesar de fazerem parte de correntes 

literárias distintas, elas apresentam como eixo temático a cavalaria e tentam, através de 

um modelo construído, representar elementos morais e sociais de uma classe, e por meio 

dessa literatura expressar um ponto de vista que agradasse aos leitores e os inspirasse a 

seguir as normas que segundo a nobreza eram os ideais de perfeição. 

Esses ideais eram ilusórios? Sim. Construídos sobre somente uma base? Com 

certeza. Mas era nesses termos que a população do período se apoiava, compreendia sua 

realidade político-social, era difícil aceitá-la, mas acreditava-se que esse era um fato “Não 

há autoridade que não venha de Deus”(Rm13:1). A autoridade assume além de seu caráter 

institucional, uma denotação simbólica, um elemento a mais na construção de uma 

argumentação política. 

Para que o poder seja aceito de fato, é preciso afirmá-lo, tanto simbolicamente 

como juridicamente. Na Idade Média, eram necessárias as duas representações para se 

criar um sistema completo, por que se governava além de servos, se regia fieis .As leis 

tinham menos peso pratico no cotidiano do que o respeito e à reverencia a palavra de 

Deus. 

Todas as representações simbólicas têm um significado solene, que deve ser 

respeitado para que estas sejam bem vistas, elas estão tão enraizadas no imaginário que 

serão expressas de forma quase inconsciente,servindo para lembrar da ordem e da 

civilidade. 

Ora, ao produzir um sistema de representações que 

simultaneamente traduz e legitima a sua ordem, qualquer 

sociedade instala também “guardiões” do sistema que dispõe uma 

técnica de manejo das representações e dos símbolos (...) Do 

mesmo modo, os guardiões do imaginário social são 

simultaneamente, guardiões do sagrado (BACZKO,198 pág.43). 

 

A Igreja adotava quem era apto para governar, sua autoridade vem de séculos e 

séculos de luta e construção de uma identidade. Identidade essa que buscava regular a 

vida das pessoas na condição da salvação, baseada na observância da lei, fundamentada 
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nos Evangelhos e explicada pela Igreja, que era representada por seus membros 

(JOHNSON, 2001) 

Era dela, o poder simbólico, não só na hierarquia de seus membros mas na posse 

do monopólio das escrituras, na sua propagação da palavra oral. Com isso percebe-se 

como a palavra é importante e a elite medieval vai utilizar a palavra como confirmação e 

diferenciação de sua posição privilegiada ante a sociedade, nobreza mandava e os pobres 

obedeciam, era a vontade de Deus. 

A oralidade que, com o passar do tempo, além das mensagens religiosas, se 

propagará na cultura laica, a voz será produtora da emoção (ZUMTHOR, 1993 - pág.80), 

numa sociedade iletrada, a palavra dada vale mais do que a palavra escrita, ainda uma 

herança dos bárbaros, cujas leis eram fixas no direito consuetudinário, além do religioso 

de que o entendimento do sagrado se dá pela palavra. 

A Igreja detém o poder, e pode passá-lo a quem lhe aprouver, essa tradição se 

perpetua na sociedade medieval, e torna um dos pilares de manutenção do poder além de 

elementos de contenção da lei e da ordem. Por isso os governantes se voltam à Igreja para 

conseguirem dela o aval para obter o governo terrestre. 

 

Ambas estão em poder da Igreja, a espada espiritual e a material. 

Contudo, a última deve ser usada para a Igreja e a primeira por 

esta: a primeira pelo sacerdote, a última por reis e capitães, mas 

segundo a vontade e a permissão do sacerdote. Uma espada, por 

conseguinte, deve estar sobre a outra e a autoridade temporal 

sujeita à espiritual (JOHNSON, 2001 – p. 227). 

 

O poder para ser efetivo, tem que possuir elementos que o fazem ser sentido, estes 

trazem percepções e o moldam determinando seu comportamento e influenciando o poder 

real (BOBBIO et al, 2000). 

Para que o poder político material seja estabelecido, é necessária a construção de 

um poder simbólico que o embase. Na Idade Média, vários elementos serão usados para 

isso, territórios com a mesma língua, religião, fronteiras definidas e um exército forte, 

além de ideias que funcionem não só no ponto de vista jurídico como também no campo 

simbólico, algo que transcenda a racionalidade, fazendo-o ser sentido, compreendido, 

assimilado. 
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Os governantes da Idade Média se muniram de todo um arcabouço simbólico para 

a construção de seu poder, como por exemplo, a ideia de proteção a aqueles que forem 

leais a ele, essa proteção não só representada por barreiras físicas como cercas e muros 

de suas terras,como a inculcação de um ideal de justiça balizado pelas bênçãos de Deus e 

praticado pelo senhor feudal. 

 

Um poder político, com efeito, não é somente composto de 

homens que instauram e manobram certas ideias e exercem certas 

ações. Ele visa se fazer reconhecer, identificar e, se possível, 

favoravelmente apreciar, graças a todo um sistema de signos e de 

emblemas dos quais os principais são aqueles que são vistos 

(RIBEIRO 1995 p. 14). 

 

Avaliando as diversas camadas em que se dividia a classe senhorial, as relações 

hierarquizadas que imbuem essa ordem (organizam, mantêm e sistematizam esse grupo 

social), através de uma estrutura pré - estabelecida, os indivíduos se enquadram. E por ser 

algo ancestral, os novos membros não questionam por que essa estrutura não é somente 

política, mas social, e por já estar formado, o “esqueleto” funciona de forma orgânica, 

simbiótica e de mutação lenta, que pode se modificar, mas não de forma imediata. 

O tema estudado traz uma forma de observar a constituição do sistema de 

dominação de uma classe sob as outras. Percebendo isso, pode-se antever a forma de 

expropriação de direitos, e como a classe dominante se apropria de circunstancias e se 

sobrepõe totalmente, baseada em um “corpus” jurídico por ela formulado ou adaptado. 

Com o passar dos séculos a partir da idade média central, a estabilidade começa a 

ser alcançada, principalmente com a acomodação das guerras advindas das invasões, e 

com ela, o feudalismo se estabelece como uma organização política de fato, com isso 

busca-se um modelo  de política compatível com a estabilidade conseguida, suas camadas 

sociais (inclusive as emergentes) e a expansão do mundo europeu  através de avanços e 

práticas burguesas. 

Observam-se as oposições, permanências e mudanças na construção,repercussão 

e identidade  da literatura cortes da França  na Idade Média Central, suas relações dentro 

da classe produtora, e seu papel na manutenção da ordem vigente,sua apropriação de 
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significados,e a manipulação de suas ideias, a formação da ideologia em torno do poder, 

e da dominação da nobreza. 

Foi empregada a análise do discurso de obras literárias baseadas na observação 

sob o prisma da história cultural percebendo os princípios da representação e apropriação 

pensados por Roger Chartier, para que possam ser estudadas a identidades sociais 

construídas sob as práticas culturais, características comuns e singulares entre elas. 

A modalidade literária usada para a análise será o romance cortês, que faz sua 

aparição no séc. XII e é diferente das canções de gesta na sua elaboração, nas suas fontes 

e nas suas intenções. Na sua elaboração, os metros, e a rima sofrem modificações; nas 

suas fontes porque o renascimento clássico do séc. XII exerceu grande influência no 

temário dessa literatura narrativa, bem como são evidentes os influxos do amor cortês na 

lírica meridional; e nas suas intenções, porque ao contrário das canções de gesta, que eram 

poemas destinados a serem cantados ou declamados perante grande público, os romances 

corteses eram narrativas versificadas que visavam a um público restrito, mais refinado, 

um público leitor - não somente um público ouvinte (SPINA,1971). 

A literatura cortesã é um ataque aos hábitos e costumes ditados pela Igreja e pelas 

antigas aristocracias, ela demonstra uma concepção do amor à margem do casamento 

onde a dama era uma mulher casada, ela vai tocar profundamente os indivíduos, que 

estavam acordando para uma nova abertura de conhecimento próprio e ampliação do 

poder da imaginação. 

A poesia cortesã apresenta três correntes essenciais: a antiga, a bretã e a 

meridional. Essa manifestação literária também possui elementos de aventura, só que em 

menor escala se comparada com as gestas; apresenta intrigas amorosas, monólogos que 

analisam sentimentos, alem de retratar o cavaleiro como paciente e discreto (MICHARD 

& LAGARD, 1965). 

Entre os romances do ciclo clássico o mais antigo é o composto por Albéric de 

Besançon (ou Briançon), conhecido como o Roman d’Alexandre, contemporâneo da 

Chanson de Roland; do ponto de vista formal, muitos são os pontos de contato com essa 

canção de gesta (SPINA,1971). 

Os romances da matéria bretã (arturiana e isoldiana), cujo primeiro e grande 

compositor foi Chrétien de Troyes, oferecem três fases mais ou menos nítidas na sua 
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evolução: a dos criadores do gênero, a dos imitadores e a dos epígonos. Chrétien de 

Troyes, que pode ser considerado o verdadeiro criador do romance arturiano, 

representando com suas obras – Erec, Cligès, Lancelot ou Le Chevalier à la Charrette, 

Ivain ou Lê Chevalier au Lion, Perceval ou o Conte du Graal (séc. XII);  

  Robert de Baron e os continuadores do Conte du Graal, são os representantes da 

2ª fase (séc. XIII); finalmente no séc. XIV, em que o gênero em verso já se  torna uma 

forma superada, mais uma reviravolta, no primeiro quartel do séc. XIII o gênero 

romanesco sofre violência evolução, entre 1207 e 1213, ocorre a realização de uma das 

suas últimas obras, a Conquête de Constantinople. É a última fase do roman breton . 

A terceira corrente apresenta influências orientais, mais luxuosa e com uma 

constante presença feminina, era apresentado nas chamadas cortes do amor, seus 

principais poetas foram, Frafré Rudel, Raimbaut de Ventadour. (MICHARD & 

LAGARD, 1965). 

  Nas obras do ciclo cortes não era norma pôr o nome do autor nas produções, visto 

que não era uma regra da cortesia, dependendo do ambiente e da situação o autor se 

apresentava e então muitas produções aparecem com o nome do autor grafado como 

desconhecido.   

A semântica foi utilizada de forma auxiliar na pesquisa, buscando através dos 

significados das palavras entender a evolução da escrita e do discurso - percebe-se que 

assim é possível analisar a forma como a narrativa “joga” sempre com o modo de 

interação dos personagens entre si, através de valores sua percepção de mundo, de suas 

emoções e suas identidades. 

A semiótica aqui é empregada para observar o aspecto do texto como objeto de 

significação, ou seja, se ele apresenta em sua totalidade o sentido a que se propõe, fazendo 

assim uma visão do intratexto, ao fazer isso, encontrar traços das relações de poder da 

nobreza feudal. Essas relações muitas vezes implícitas, para que sejam encontradas, 

deverão ser empreendidas numa análise minuciosa dos textos, sabendo que o considerado 

irrelevante se observado meticulosamente, pode mostrar elementos chave para a 

compreensão do objeto central de análise. 
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22. A REPRESENTAÇÃO FEMININA MOÇAMBICANA: NIKETCHE, 

UMA HISTÓRIA DE POLIGAMIA 

 

Elen Karla Sousa da Silva 

 

Introdução   

O objeto do presente projeto de pesquisa compreende: A representação feminina 

moçambicana: Niketche, uma história de Poligamia. Procurar-se-á responder à seguinte 

questão: “De que forma se dá a representação da feminina na obra Niketche de Paulina 

Chiziane?   

A preocupação com o universo feminino e o interesse pessoal em fazer um estudo 

da literatura africana, foi o ponto de partida para o surgimento desta pesquisa. Na 

realidade, assim como na literatura, a condição feminina têm sido construída, a partir de 

uma série de valores morais, determinados previamente por uma dominação patriarcal, 

atribuindo à mulher um lugar secundário e até mesmo inferior em muitas ocasiões.  

Esta pesquisa se propõe analisar a representação feminina moçambicana, 

apresentada na obra Niketche de Paulina Chiziane. Ressalto que as linhas temáticas que 

orientam este trabalho são gênero e identidade. Dentro dessa perspectiva, busca-se 

entender a formação da identidade feminina e sua relação com o sentimento de 

nacionalidade, questão de grande importância para os estudos de cunho feministas, 

contribuindo assim, para o entendimento social. 

A temática abordada neste projeto, volta-se para o estudo da obra Niketche de 

Paulina Chiziane, a mais importante voz feminina Literatura Africana. A referida autora, 

orgulha-se de ser pioneira no campo literário, haja vista que em Moçambique, nesta área, 

há um número maior de escritores. É neta de uma contadora de histórias, a quem justifica 

seu familiaridade com a literatura e produção de narrativas envolventes e direcionadas ao 

cotidiano do povo moçambicano. Ressalto, que em inúmeras entrevistas, a mesma afirma 

que não escreve romances e sim, conta histórias.  
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Paulina Chiziane: Uma contadora de histórias  

Paulina Chiziane foi pioneira em Moçambique a publicar um romance e 

atualmente é uma das mulheres escritoras mais importantes da África. A autora vive na 

Zambézia. Em várias entrevistas, Paulina não se autodenomina uma escritora, mas, uma 

"contadora de histórias", buscando dar continuidade às técnicas pertencentes à literatura 

oral. Chiziane por meio de suas personagens vem conseguindo transmitir as vivências 

femininas na sociedade pós-colonial moçambicana e apresentar questões referentes à 

construção do pensamento sobre gênero em Moçambique.  

Existe uma preocupação em medir-se o índice de masculinidade na população 

como reflexo de um grande medo de que a sociedade seja afetada em seu seio com o 

crescimento de um número ainda mais representativo de mulheres (nascem em média 

cerca de 100 mulheres para 91 homens). Algo muito comum vindo de uma civilização na 

qual o nascimento delas não é nada comemorado.  

O Romance Niketche: narra uma história de poligamia escrita em 2002. Conta a 

história de Rami que descobre estar casada com um polígamo, em plena sociedade urbana, 

com mais quatro esposas ilegítimas. Rami acreditava, então, ter um esposo apenas dela 

com sob a tradição cristã do casamento monogâmico.  O lado histórico da sociedade 

poligâmica, que ficou como herança para Moçambique em virtude da presença islâmica 

no continente africano, é apresentado por Tony como um direito do sexo masculino.  

Ao descobrir a poligamia não-oficial de Tony, a narradora-personagem questiona 

o papel da mulher na sociedade moçambicana, e toda a hipocrisia da sociedade em que 

faz parte. Nesse processo de questionamento, ela expõe os problemas da tradição e a 

contradição da sociedade em Moçambique. A literatura africana assume esse papel de 

denúncia.  

Na trajetória da literatura, a mulher sempre esteve muito presente. A mulher é 

apresentada em muitas culturas como ser inferior, em especial nas culturas que aceitam a 

poligamia, obrigando as mulheres a sobreviverem dentro de um sistema no qual não têm 

condição de serem livres.  

 

Moçambique  
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Em Moçambique, os costumes são transmitidos de geração a geração, propaga-se 

a ideologia de que o homem só possuirá poder, tendo várias mulheres, estas, por sua vez, 

são orientadas a aceitarem tal situação de forma natural, acreditando que estão fazendo o 

bem em partilharem o esposo. No romance, a autora apresenta a lamentável situação das 

mulheres que são educadas, desde o nascimento, a seguir esse regime desumano. 

Moçambique, é um país multicultural, dividido em torno de dez províncias, e 

como capital tem Maputo. Tais províncias subdividem-se e aglomeram os diversos povos 

que compõem a sociedade em Moçambique. Alguns sobrevivem do comércio, da pesca e 

da agricultura. Nessa região, a poligamia masculina é bastante praticada. Os homens 

somente são respeitados se possuírem várias mulheres, em algumas situações, no mínimo, 

três mulheres. Em alguns povoados a mulher é autorizada a organizar o lar em virtude da 

ausência do marido, no entanto, esta, não poderá usufruir das riquezas, bens materiais, 

ficando responsável pelas economias um irmão mais velho ou até mesmo um tio.  

As diferenças entre mulheres e homens em Moçambique é presente em todas as 

camadas sociais. As mulheres não participam totalmente do desenvolvimento político, 

social e econômico do país. Algumas políticas institucionais estão sendo promovidas pelo 

governo, no intuito de desenvolver a igualdade entre os gêneros, favorecendo a mulher a 

possibilidade para mulheres assumirem cargos no governo, entre outros. Porém, mesmo 

com essas ações, a mulher ainda é bastante discriminada e desprestigiada. 

De acordo com a francesa Simone de Beauvoir (2000, p.62), a condição feminina 

é construída pela sociedade, como confirma a referida autora:  

 

Não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres. Não existe 

nenhum destino biológico, psicológico ou econômico que 

determine o papel de que um ser humano desempenha na 

sociedade: o que produz esse ser indeterminado entre o homem e 

o eunuco, que se considera feminino é a civilização no seu 

conjunto.  

 

 

De forma biológica, nascemos do sexo masculino ou feminino, porém o que nos 

torna homens ou mulheres é a sociedade, são as convenções sociais, através de repetições 

que são transmitidos de geração para geração. Diante disso, a mulher sempre foi 

apresentada como sexo frágil e que necessita de auxílio, amparo, no entanto, as mulheres 
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são fortes, corajosas e estão em busca de seus direitos dentro da sociedade, machista e 

patriarcal.  

Observa-se que a autora Paulina Chiziane, dentro desse contexto, escreve suas 

obras de forma particular, especialmente por ser mulher e por ser alvo discriminações. De 

origem humilde e negra, foi a primeira a publicar um romance, percorrendo um longo 

caminho até firmar sua escrita em Moçambique.  A literatura produzida por Chiziane, 

está diretamente ligada à cultura local, ligada a temática feminina num país em que a 

Literatura é praticada quase em sua totalidade por homens. Conforme, Zinani:  

 

Na medida em que foi se apropriando do discurso, constituindo-

se como autora, promoveu a desconstrução do discurso patriarcal, 

por meio do questionamento dos valores tradicionais [...]. Dentro 

dessa perspectiva, a mulher escritora procura problematizar a 

representação da identidade feminina a partir da discussão de 

temas relevantes como a definição do sujeito-mulher, a 

verificação de práticas culturais e sociais que possibilitam a 

constituição desse sujeito e as marcas de gênero (2006, p.12-13). 

 

Apesar de não afastar-se do lar, a mulher se permitiu sair da simples condição de 

provedora e passou a trabalhar intelectualmente. Um exemplo notório é a presença 

feminina na Literatura, ocupando o papel de escritora, constituindo como sujeito ativo, 

conquistando novos espaços. 

 

A identidade feminina moçambicana: Niketche, uma história de poligamia 

Niketche: uma história de poligamia (2004), sugere através do título, uma 

discussão e reflexão sobre o sistema de poligamia, legalizado apenas no norte de 

Moçambique. Em relação ao sul, em virtude da colonização portuguesa, esta prática é 

proibida.  

O termo Niketche, que dá nome ao romance, é uma das danças tradicionais do 

norte de Moçambique, lado contrário ao de Rami, protagonista da história. A dança é um 

ritual de amor e erotismo, praticada pelas mulheres durante cerimonias de iniciação.  

Rami, acreditava ser a única mulher na vida de seu esposo, tenente de polícia 

chamado Tony, em virtude da constante ausência do marido, Rami descobre, após vinte 
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anos que Tony, seu esposo possui mais quatro mulheres e vários filhos. Rami, após 

descobrir a traição, tenta recuperar sua dignidade e o amor de seu marido. 

A obra enquadra-se no tempo presente, apresentando a poligamia como uma 

prática arraigada no ambiente social. O enredo constrói-se a partir de experiências 

femininas no trabalho, procriação e casamento. A trajetória da personagens são marcadas 

por suas histórias de vida presentes em uma narrativa autobiográfica. Já o discurso 

encontra-se em primeira pessoa construídos peça narradora por meio de diálogos e 

monólogos, no qual propõem uma releitura dos valores sociais patriarcais e poligâmicos 

da região sul de Moçambique, onde o personagem Tony é oriundo.  

A Rami é apresentada como uma mulher submissa, financeiramente dependente 

do marido e com baixa autoestima. Indaga-se para saber o que "ela" fez de errado por 

manter o esposo longe dela e do lar. Carrega para si mesma a culpa por um erro que não 

é seu, refletindo, assim, a condição social feminina de sua terra: 

 

 (...) Como é que o meu Tony me despreza assim, se não tenho 

nada de errado em mim? Obedecer, sempre obedeci. As suas 

vontades sempre fiz. Dele sempre cuidei. Até as suas loucuras 

suportei. (...) Fiz dele o homem que é. Dei-lhe amor, dei-lhe filhos 

com que ele se firmou nesta vida. Sacrifiquei os meus sonhos 

pelos sonhos, pelos sonhos dele. Dei-lhe a minha juventude, a 

minha vida (...) (CHIZIANE, 2004, p. 14). 

 

Logo em seguida, Rami dá continuidade aos seus lamentos, afirma que seu 

sofrimento aumentou com a mudança de posto de Tony em seu emprego. Durante 

bastante tempo, Rami suportou a traição do marido em todas as fases da vida conjugal, 

nos momentos bons e ruins, no que diz respeito às questões financeiras:  

 

 (...) sou a mulher mais infeliz do mundo. Desde que ele subiu de 

posto para comandante da polícia e o dinheiro começou a encher 

as algibeiras, a infelicidade entrou nesta casa. Os seus antigos 

namoricos eram como chuva miúda caindo sobre os guarda-

chuvas, não me atingiam. Agora danço a solo num palco deserto. 

Estou a perdê-lo. Ele passa a vida a fazer companhia às mulheres 

mais lindas da cidade de Maputo, que lhe chovem aos pés como 

diamantes. (CHIZIANE, 2004 p. 14-15) 
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Ao intitular-se uma mulher infeliz, Rami faz uso de um espelho e fala: a Vou ao 

espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. (CHIZIANE, 2004, p. 15). O espelho 

auxilia Rami a olhar para si mesma e para a vida de outra maneira. O espelho será a peça 

fundamental e de extrema importância para a transformação interior de Rami ao longo da 

narrativa. Inúmeras vezes, ela se refere ao seu reflexo no espelho como gêmea, intrusa. 

Desde o início da obra, o espelho vai revelando indícios das possíveis transformações em 

Rami:  

(...) Os olhos que se reflectem brilham como diamantes. É o rosto 

de uma mulher feliz. Os lábios que se refletem traduzem uma 

mensagem de felicidade, não, não podem ser os meus, eu não 

sorrio, eu choro. Meu Deus, o meu espelho foi invadido por uma 

intrusa, que se ri da minha desgraça. Será que essa intrusa está 

dentro de mim? (CHIZIANE, 2004, p.15) 

 

Esse espelho é questionador e indica erros: Pensa bem, amiga minha: serão as 

outras mulheres as culpadas desta situação? Serão os homens inocentes? (CHIZIANE, 

2004, p. 33). Rami enxerga naquela Rami do espelho a força que ela já teve um dia e 

acabou perdendo. Uma mulher que ela foi em outrora e que queria voltar a ser no presente. 

O processo de transformação interior de Rami vai se construindo ao longo dos 

capítulos que se sucedem. No segundo capítulo do livro, meio ao fluxo de consciência da 

personagem, Rami reconhece a sua posição passiva diante da sua realidade: “Sou uma 

mulher derrotada, tenho as asas quebradas. Derrotada? Não. Nunca combati.” 

(CHIZIANE, 2004, p.18).  

Questionando-se através dos quarenta e três capítulos do livro, Rami vai 

reformulando seus conceitos sobre a vida. Vai moldando seu interior através das palavras 

de outras mulheres. Através da Ju entende sobre o fato impossível de "ter um homem" ou 

qualquer outra coisa do mundo somente para si: Ter é uma das muitas ilusões da 

existência porque o ser humano nasce e morre de mãos vazias. Tudo o que julgamos ter, 

é-nos emprestado pela vida durante pouco tempo (CHIZIANE, 2004, p.25). Com Simone 

Beauvoir, em frase citada sem os devidos créditos no capítulo quatro, Rami entende que 

não basta nascer mulher, mas tornar-se uma. Dessa forma, com a conselheira amorosa 

aprende o primordial para desenvolver o enredo da narrativa na qual estava incluída: 
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 (...) Não procura ser grande, mas pequena. Muito pequena, quase 

microscópica, mas astuta e atenta para atacar para atacar os 

pontos vitais. Sê a bactéria que faz o homem se requebrar na 

dança da sarna. Sê o vírus que faz o grande homem estremecer ao 

ritmo da gripe. Sê tu mesma. Natural. Um adulto se rende de 

encanto perante o sorriso de uma criança (id. ibid., p. 41). 

 

Apesar do conselho dado à Rami ter sido verdadeiramente pautado na 

invisibilidade da mulher para não atrapalhar o reinado masculino na sociedade, Rami faz 

o oposto, aproveitando dessa invisibilidade impregnada em sua terra para reverter a sua 

condição de vida. 

Rami também exalta as falas das mulheres sem nome que vendiam itens na feira 

para a própria sobrevivência: 

 

Quando o movimento declina, as mulheres sentam-se em roda, 

comem a refeição do dia e falam de amor. Um amor transformado 

em ódio, em raiva, em desespero, em trauma. Fui violada 

sexualmente aos oito anos pelo meu padrasto, diz uma. O teu caso 

foi melhor que o meu. Fui violada aos dez anos pelo meu 

verdadeiro pai. Ganhei infecções e perdi o útero. Não tenho 

filhos, não posso ter (...) Eu levava muita pancada, diz outra. Ele 

trancava-me no quarto com os meus filhos e dormia com outras 

no quarto do lado (id. ibid., p.119). 

 

 

Com os saberes populares dessas mulheres, Rami assimila que o significado da 

mulher naquela sociedade representa simbolicamente a dor. Aquelas mulheres mais 

experientes lhe ensinaram que aos homens nunca se deve prestar contas certas. Os homens 

foram feitos para controlar e as mulheres para trabalhar (CHIZIANE, 2004, p.120). Rami 

servirá como instrumento de reflexão dos sentimentos divididos pelas mulheres do local 

e pelo ser feminino em geral.   

Rami começa a liderar, comandar e orientar as outras mulheres nos ritos, nos 

hábitos alimentares e na plena satisfação do marido. De rivais, tornam-se unidas e irmãs. 

Rami reúne-as. Em seus passos de união realizam uma dança niketche coletiva: as cinco 

mulheres despem-se e carregam Tony para a cama, enfrentando o poder masculino e 

fazendo do marido o objeto liderando pelo poder feminino: 
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Quando o movimento declina, as mulheres sentam-se em roda, 

comem Somos cinco contra um. Cinco fraquezas juntas se tornam 

força em demasia. Mulheres desamadas são mais mortíferas que 

as cobras pretas. (...) Era preciso mostrar ao Tony o que valem 

cinco mulheres juntas. Entramos no quarto e arrastamos o Tony, 

que resistia como um bode. Despimo-nos, em striptease. Ele olha 

para nós. Os seus joelhos ganham um tremor ligeiro (CHIZIANE, 

2004, p. 143). 

 

As personagens femininas da obra buscam uma libertação do controle masculino, 

tentando construir sua própria história. Rami toma as rédeas do controle e no dia do 

aniversário de cinquenta anos de Tony, apresenta a todos os familiares e amigos as 

mulheres escondidas do aniversariante. Diante da surpresa de Tony, Rami se apresenta 

radical e comunica as outras mulheres sobre o caminho no qual seguiram: 

 

Meninas! Convençam-se de uma vez. Esse passo dado não volta 

atrás. Destruímos o manto da invisibilidade, celebremos. 

Obrigamos o Tony a reconhecer publicamente o que fazia 

secretamente. Meninas, estão cheias de medo? Para quê esses 

receios? (CHIZIANE, 2004, p.110). 

 

No decorrer da história, as mulheres de Tony recebem ajuda financeira e 

psicológica, moral de Rami para abrirem os seus negócios. Ao conseguirem êxito, o 

sucesso delas não deixa Tony feliz. As demais mulheres evoluem financeiramente graças 

ao espírito de ajuda de Rami. Justamente Rami é a pessoa que ajuda as próprias rivais. O 

processo de mudança interior ocorrido em Rami e nas outras esposas é essencial ao jogo 

das relações que se constroem.  

 Chiziane apresenta a mulher moçambicana como a base de sua escrita, exaltando 

a condição feminina na literatura, incorporando sentimentos com a realidade do povo de 

sua terra. Inocência Mata profere: 

Agora as escritoras parecem querer ir para além da construção da 

Nação solapando-a: considerando o tangenciamento entre 

feminino e mulher, pode afirmar-se que trazem para a cena 

literária o sentimento individual em toda a sua plenitude (que não 

apenas aquela que revela do político-ideológico) e querem 

expandi-lo para lá do nacional e atingir primeiro a condição 

feminina, depois a condição humana, sem descurar a discussão 

incomoda dessa condição nas relações internas de poder que 
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trazem ainda a marca da inquietação, numa garimpagem, ainda e 

sempre, de um "eu" profundamente interior (MATA, 2007, 

p.430). 

 

É apresentado as personagens a possibilidade de uma vida melhor, uma vez que 

Rami entende que todas são tão vítimas de Tony quanto ela mesma. Rami é mulher do 

Sul que acreditava ter um marido só dela com o casamento fincado na base da tradição 

cristã monogâmica e, ao descobrir a realidade sobre o marido, a narradora-personagem 

questiona o papel da mulher na sociedade moçambicana, assim como toda a hipocrisia da 

sociedade que a rodeia. 

 Rami apresenta vida social superior à da imensa maioria das mulheres do país por 

Tony ser um alto funcionário da polícia em Maputo. Com vinte anos de casamento, 

aliança no dedo e sendo mãe de muitos filhos, Rami é desprezada pelo marido. Rami 

desconfia de pequenas aventuras extraconjugais de Tony e choca-se ao ver que as 

aventuras são, de fato, relações nas quais o marido cuida das amantes como esposas, 

servindo-se da aceitação de uma sociedade que considera a poligamia um direito do 

homem.  

De forma bastante perspicaz, Chiziane representa cada uma das esposas de Tony 

com etnias diferentes e demonstra, assim, que os problemas das mulheres em seu país se 

dão independentes da origem delas. Ju, Lu, Saly e Mauá, as outras esposas de Tony, vão 

passando de rivais para amigas no decorrer da narrativa. É na aproximação de todas elas 

que Chiziane tem a oportunidade de mostrar Moçambique em suas diversidades culturais. 

Rami descobrir-se-á como pessoa. Na voz dada às excluídas da história de sua terra, ou 

seja, às mulheres moçambicanas. Chiziane desenvolve sua obra com a consciente visão 

de que "as culturas são fronteiras invisíveis construindo a fortaleza do mundo" 

(CHIZIANE, 2004, p. 39). 

Em busca de um pouco de amor e de condições financeiras mais sólidas, as rivais 

embarcaram na poligamia como salvação social. Ao passo que conhece melhor suas 

rivais, Rami conforma-se com a poligamia nada oficial ou convencional de Tony. Da sua 

maneira, transforma o jogo para tornar públicas as relações poligâmicas do marido. Rami 

até se encanta com o fato de ser a primeira esposa, a primeira dama, a rainha dentro de 

uma família formada pela poligamia: 
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O coração do meu Tony é uma constelação de cinco pontos. Um 

pentágono. Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Depois 

vem a Julieta, a enganada, ocupando o posto de segunda dama. 

Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar de terceira dama. A Saly, 

a apetecida, é a quarta. Finalmente a Mauá Sualé, a amada, a 

caçulinha, recém-adquirida. O nosso lar é um polígono de seis 

pontos. É polígamo. Um hexágono amoroso. (CHIZIANE, 2004, 

p.58) 

 

 

A sogra de Rami é uma personagem importante para mostrar a mente da mulher 

moçambicana de Maputo que acredita nas tradições do passado. A sogra fala à Rami: O 

meu Tony, ao lobolar cinco mulheres, subiu ao cimo do monte. Ele é a estrela que brilha 

no alto e como tal deve ser tratado. E tu, Rami, és a primeira. És o pilar desta família. 

Todas estas mulheres giram à tua volta e te devem obediência (CHIZIANE, 2004, p.125-

126).  

Lobolo é o dote que o homem dá à mulher no casamento, mas lobolar aqui serve 

também para definir quem sustenta um lar. Dessa forma, Rami entra em contato com 

séculos de tradição e de costumes. Rami passa a ser líder, das demais mulheres nos ritos, 

nos hábitos alimentares e na satisfação do esposo.  

A respeito da mãe e sobre as outras mulheres dessa sociedade, Rami conclui ao 

final do capítulo doze: 

 

Mães, mulheres. Invisíveis, mas presentes. Sopro de silêncio que 

dá a luz ao mundo. Estrelas brilhando no céu, ofuscadas por 

nuvens malditas. Almas sofrendo na sombra do céu. O baú 

lacrado, escondido neste velho coração, hoje se abriu um pouco, 

para revelar o canto das gerações. Mulheres de ontem, de hoje e 

de amanhã, cantando a mesma sinfonia, sem esperança de 

mudanças (CHIZIANE, 2004, p. 101). 

 

Eva, a mulata, é uma das últimas amantes de Tony que surgem na obra. A presença 

dessa mulher é fundamental à Rami, pois serve de inspiração e também serve de espelho. 

Mulher independente e com uma condição econômica confortável, Eva não se submete 

aos comandos machistas de Tony. O mesmo, não consegue sequer admiti-la como amante 
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tal qual é o seu caráter superior. Se a Eva bíblica personifica a inferioridade da mulher, 

na Eva de Chiziane há uma troca de valores que exalta o feminino como dona de suas 

atitudes. Eva é o exemplo da mulher que se fez e escolheu a forma de vida que queria. 

Tony descreve-a com as seguintes palavras: 

 

Ele conta a história toda. Ela não é analfabeta, explica, tem muito 

estudo, é doutora. É diretora de uma empresa, é rica. De mim, não 

tira, pelo contrário, dá. Mas é uma pobre mulher. Porque não tem 

marido. Porque não tem filhos. Pobre, de alma à deriva do azul 

da vida. Sem âncora. Sem pai nem mãe. Ela só tem dinheiro, 

muito dinheiro, e por isso dei-lhe a esmola da minha companhia 

(CHIZIANE, 2004, p.145). 

 

O romance tem como foco a mulher, na condição de subalterna nas relações 

socioculturais. Ao longo da narração, encontramos Rami, protagonista do romance, que 

após vinte anos de matrimônio, descobre que seu esposo chamado Tony, possui uma vida 

de poligamia. Confusa com a descoberta, a narradora-personagem questiona-se, quais os 

motivos de seu esposo para ter tantas amantes. Rami, buscou compreender a situação de 

poligamia que estava vivendo:  

 

 

Andei de casa em casa, de boca em boca. Fiz uma sondagem de 

opinião à volta de minha história. Perguntei às mulheres: o que 

acham da poligamia? Elas reagiram como gasolina na presença 

de um pavio aceso. Explosão, chamas, lágrimas, feridas 

cicatrizes. A poligamia é uma cruz. Um calvário. Um internou 

braseiro. E cada uma conta a sua história, trágica, fantástica, 

comovente. Pergunto aos homens: o que acham de poligamia? 

Escuto risos cadenciados como o gorjear das fontes. Vejo sorrisos 

que esticam os lábios de orelha a orelha. As glândulas salivares 

entram em ação como se estivesse a servir um manjar de 

agradável paladar. Há aplausos. Poligamia é natureza, é destino, 

é nossa cultura, dizem. No país há dez mulheres por cada homem, 

a poligamia tem que continuar. A poligamia é necessária, as 

mulheres são muitas. (CHIZIANE, 2004, p.102). 

 

 

Dessa forma, Rami encontra-se em um dilema entre a legislação que vive em 

Moçambique, que reprova a poligamia, defendendo o casamento monogâmico, no qual 
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toda mulher deve viver sob a companhia de apenas um homem. Em contraste à legislação 

que faz parte de sua origem. O sistema de poligamia apresentado através da história da 

personagem Rami, desenvolve-se por meio de pressupostos da tradição, relatos ficcionais 

se passam na região sul de Moçambique, em que a poligamia não é aceita, sendo encarada 

sob rígidas penas. Nesta região, podemos encontrar variadas culturas que convivem entre 

si, onde tradições prevalecem como normas inquestionáveis, superior às regras do Estado. 

A temática de Poligamia, surge no intuito de favorecer uma discussão sobre a 

condição feminina, fornecendo uma diversidade cultural ampla de Moçambique, por meio 

dos costumes, tradições, convicções e rituais presentes nas comunidades distribuídas por 

todo o país. A história de Rami e das demais personagens femininas, se entrelaçam com 

os traços históricos de Moçambique. 

O marido infiel, personagem de Tony representa a imagem de dominação e poder. 

“O poder não é algo que se detém como uma coisa, como uma propriedade, que se possui 

ou não. Não existe de um lado os que têm o poder e de outro aqueles que se encontram 

dele alijados. Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim práticas ou relações 

de poder.” (FOUCAULT, 2008 p. 14). De acordo com a concepção de Foucault “onde há 

poder há resistência” (1988 p. 105). 

Em algumas sociedades, a construção social masculina é superior a feminina, essa 

conotação é retratada em grande parte da narrativa. Em Niketche, a partir do nascimento, 

as mulheres aprendem a ser obedientes, são colocadas em posição subalterna, são 

ensinadas desde criança a estarem à sombra do irmão, devendo obediência ao pai, e 

quando adultas, obediência ao marido. [...] cerramos as nossas bocas e as nossas almas. 

Por acaso temos direito à palavra? E por mais que a tivéssemos, de que valeria? Voz de 

mulher serve para embalar as crianças ao anoitecer [...] Mulher deve ouvir, cumprir, 

obedecer. (CHIZIANE, 2009, p. 154). Já os homens, aprendem a encarar suas esposas 

como propriedade sua, donos de suas mulheres. 

No romance Niketche temos Rami, angustiada em virtude da ausência constante 

do marido. A falta de atenção, afeto, carinho e de toda representação do esposo em uma 

sociedade legalmente monogâmica, contudo imensamente machista, a deixa aflita, 

sobretudo por ser mãe de cinco filhos. Rami, ao descobri que está sendo traída, antes de 

saber da poligamia, resolve conversar com o marido. O discurso de Tony possui uma 

visão tradicional. Vejamos:   



 

275 

 

 

Andei de casa em casa, de boca em boca. Fiz uma sondagem de—

Tony, andas a trair-me, não é? —Sim. Ganho toda a coragem e 

digo tudo o que sinto: falo da minha ansiedade. Ele rosna como 

um canino e faz cara de zangado. (...) —Traição é crime, Tony! 

—Traição? Não me faça rir, ah, ah, ah, ah! A pureza é 

masculina, e o pecado é feminino. Só as mulheres podem trair, 

os homens são livres, Rami. — O quê? — Por favor, deixa-me 

dormir... (CHIZIANE, 2004, p. 29. Grifo meu) 

 

 

No decorrer da narrativa, temos relatos de angústias femininas, apresentando os 

inúmeros argumentos que fundamentam a submissão da mulher ao homem. A educação 

feminina, segue os parâmetros anteriormente mencionados, tal regime educativo as 

transformam em mulheres dona do lar, tendo a’ obrigação de ouvir, servi-lo, obedecer ao 

marido, familiares e comunidade, do contrário poderão ser alvo de castigos severos, temos 

como exemplo o castigo de Vuyaze, princesa submissa, narrada através de uma das tias 

do personagem Tony, servindo como modelo para as esposas. 

A lenda de Vuyazi, narrada pela tia de Rami, na reunião de família, organizada 

para garantir a obediência das mulheres de Tony a ele. Visava, visa a amenizar os ânimos 

das mulheres e, nela, encontra-se os princípios machistas do patriarcado. A triste história 

mostra às mulheres como devem agir em uma relação conjugal:  

 

 Era uma vez, uma princesa. Nasceu da nobreza, mas tinha o 

coração de pobreza. Às mulheres sempre se impôs a obrigação de 

obedecer aos homens. É a natureza. Esta princesa desobedecia ao 

pai e ao marido e só fazia o que queria. Quando o marido 

repreendia ela respondia. Quando lhe espancava, retribuía. 

Quando cozinhava galinha, comia moelas e comia coxas, servia 

ao marido o que lhe apetecia. Quando a primeira filha fez um ano, 

o marido disse: vamos desmamar a menina e fazer outro filho. Ela 

disse que não. Queria que a filha mamasse dois anos como os 

rapazes, para que crescesse forte como ela. Recusava-se a servi-

lo de joelhos e a aparar-lhe os pentelhos. O marido, cansado de 

insubmissão, apelou à justiça do rei, pai dela. O rei, magoado, 

ordenou ao dragão para lhe dar um castigo. Num dia de trovão, o 

dragão levou-a para o céu e estampou-a na Lua, para dar um 

exemplo de castigo ao mundo inteiro. Quando a lua cresce e 

incha, há uma mulher que se vê no meio da Lua, de trouxa à 
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cabeça e bebê nas costas. É a Vuyaze, a princesa insubmissa 

estampada na Lua. É a Vuyaze, estátua de sal, petrificada no alto 

dos céus, num inferno de gelo [...]. (CHIZIANE, 2009, p. 157). 

 

A história de Vuyaze indica que a mulher deve obediência ao pai e ao esposo, sem 

levar em consideração seus anseios. Nesta sociedade, o homem é o dono da situação, 

tendo poder, podendo ser polígamo. O que resta a mulher, é aceitar e manter-se em 

silêncio. Quando indagado pelas cinco esposas sobre a sua mais nova conquista: 

 

Sentes-te realizado conosco, não é, Tony? – Pergunta a Lu com 

voz trémula. -Muito, muito! – O que te faz então procurar outra 

mulher? – Nova quê? – Estamos a falar de Eva, a mulata. Ele 

sente que está na ratoeira, mas depressa recupera a calma, levanta 

a voz e responde sem rodeios. – Vontade de variar, meninas. 

Desejo de tocar numa pele mais clara. Vocês são todas escuras, 

uma cambada de pretas. – Sabujo de coração sujo – grita Mauá. – 

Esse assunto é meu, não se metam nisso. - Somos tuas esposas e 

nos deves explicações – responde a Saly. - Vejamos o teu 

procedimento nos últimos tempos – vociferou a Lu. – o teu 

desempenho piora a cada dia. No lugar de corrigir o que está mal, 

buscas mais uma. És bom na conquista, mas não aguentas 

conosco. Para que queres tu mais uma? Nos olhos de Tony a 

surpresa, a raiva, a arrogância. Responde com grosseria e 

humilha-nos no habitual discurso de macho. Já esperávamos. - O 

que vocês pensam que são? Sou o vosso marido, mas isso não vos 

dá o direito de interferir na minha vida. (CHIZIANE, 2009, p. 

140). 

 

É evidente que para Tony, as mulheres não tinham razão para questionamentos. 

Na condição de homem, podia fazer o que quisesse, sem dar justificativa a elas, já que 

havia feito um favor a elas, tornando legítimo o matrimônio tradicional. 

Apesar de todas as humilhações, o pior dos castigos para Rami, seria Tony pedir 

a separação, o divórcio. Rami sabia que para a sociedade, a mulher divorciada não era 

bem quista, era desvalorizada e perdia sua dignidade. Inúmeros são os fragmentos no 

romance, em que a mulher é vista de maneira inferior, precisando de um homem  

Não suportando a ausência do marido, Rami na condição de esposa, decide 

investigar os passos de seu cônjuge. Rami conhece as amantes do marido: quatro 
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mulheres que envolvimento com seu esposo, além dos vários filhos, que passam a fazer 

parte da história. 

Rami desapontada e com sede de vingança, passa a ser amiga das amantes de seu 

marido: Julieta, Luísa, Saly, Mauá Sualé, Eva e Gaby, ambas no enredo não possuem uma 

caracterização definida. As amantes de Tony, tornam-se aliadas de Rami, representando 

as duas regiões as duas regiões de Moçambique: norte e sul. Ambas vivenciando situações 

semelhantes, mas com comportamentos culturais distintos. 

É Rami quem apresenta as amantes para toda a família e amigos durante a festa 

de aniversário do esposo que certamente não sabia de suas verdadeiras intenções. Tony é 

pego de surpresa e a partir daí é forçado a assumir-se enquanto polígamo. Rami orienta 

então as muitas esposas de seu marido, cônjuge. Não com a intenção de dominá-las, mas 

por enxergar nelas grandes aliadas. 

Desde então, as primeiras modificações se fazem presentes em Rami: “De repente 

senti-me feliz. Realizada. Era bom, dirigir aquele encontro, para mim que nunca tinha 

dirigido nada na vida. Sentia-me primeira esposa, esposa grande, a mulher antiga. A 

rainha de todas as outras mulheres, verdadeira primeira dama” (CHIZIANE, 2004, 104).  

É a primeira vez que Rami tem o direito de dirigir algo. Não é mais a esposa 

submissa que espera o marido aparecer esporadicamente sem jamais perguntar por onde 

esteve. Rami como líder das amantes é quem as orientou no sentido de que enquanto 

fossem submissas, dependentes dele para tudo continuariam vivendo aquela mesma 

situação. Em reunião ela diz: 

 

Isto acontece porque não trabalham. Em cada sol têm que 

mendigar uma migalha. Se cada uma de nós tivesse uma fonte de 

rendimento, um emprego, estaríamos livres dessa situação. É 

humilhante para uma mulher adulta pedir dinheiro para sal e 

carvão (CHIZIANE, 2004,117). 

 

 

Com o intuito de mudar esta realidade, Rami emprestou suas economias para que 

elas começassem seus negócios, 
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Peguei um dinheiro que tinha guardado e emprestei a Saly. 

Comprava cereais em sacos e vendia em copos nos mercados 

suburbanos. Dois meses depois, ela devolvia-me o dinheiro com 

juros e uma prenda (...) A Lu disse-me, estou inspirada. Se a Saly 

conseguiu fazer o seu negócio render, também posso. Rami, 

emprestas-me algum dinheiro? Passei os fundos devolvidos pela 

Saly para as mãos dela. E começou a vender roupa em segunda 

mão. E começou a engordar, a sua voz a adoçar, o seu sorriso a 

crescer, o dinheiro nas mãos a correr. Três semanas depois 

devolvia-me o dinheiro com mais juros, um carinho e um bouquet 

de rosas. A Ju e a Mauá revoltam-se. – Rami, por que não nos 

tratas de forma igual? – perguntou a Mauá. Somos também 

mulheres pobres como a Lu e Saly. Ajudaste-as. Por que não nos 

ajudas a nós também? Transferi o dinheiro das mãos da Lu para a 

Mauá e dei a Ju um dinheiro que o Tony me dera um dia para 

guardar. A Mauá começou a tratar dos cabelos, a desfrisar 

cabelos, coisa que ela entende muito bem (...) A Ju vai aos 

armazéns, comprar bebidas em caixa e vende a retalho. Dá muito 

lucro. (...) o Tony reage mal às nossas iniciativas, mas nós 

fechamos os ouvidos e fazemos a nossa vida. Eu decidi ir com a 

Lu para a venda de roupas. Vendemos no mercado da esquina 

onde há grande clientela. Este mercado esta cheio de mulheres, 

todas elas falando alto, gritando, na caça dos clientes 

(CHIZIANE, 2004: 118-119). 

 

Chiziane destaca, neste fragmento, uma das principais características pela qual as 

mulheres africanas, em especial as de origem ioruba e banto, são reconhecidas, fora de 

seu continente. A habilidade de comercializar, pois com exceção de Mauá, que cuida de 

cabelos, todas as outras trabalham com vendas de subsistência. Prática que elas 

transportaram para vários países com a diáspora africana. 

No local de trabalho, Rami entra em contato com várias mulheres que 

diferentemente dela, não são casadas com homens importantes e ficam surpresas ao vê-

la trabalhando. Ela explica que o marido tem cinco esposas e dezessete filhos, o salário é 

insuficiente. Nessas conversas ela ouve várias histórias de estupro feito por pais, 

padrastos e soldados da guerra civil. De donas de casas, mães espancadas até serem 

levadas a morte, de traição e também histórias com finais felizes. Elas narram suas 

experiências e ratificam o conceito de que as identidades femininas são inúmeras, 

múltiplas. E as experiências de vida de cada uma delas é o melhor exemplo disso. 

Casimiro (2004) infere que, para as mulheres africanas é mais fácil conseguir se 

promoverem em cargos de chefias em escalões superiores do que nos médios e inferiores. 
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Elas representam, por exemplo, de 20 a 30% dos cargos na administração da justiça como 

juízas comunitárias, juíza profissional, procuradora, advogada. 

Chiziane apresenta o trabalho informal como uma maneira mais prática e rápida 

de crescimento financeiro, do que conseguir um emprego com o pouco tempo de estudo, 

que a personagem tem. Referente a isso Rami diz que: 

 

Vendemos a roupa usada durante seis meses. Criamos capital. A 

lu e eu, cada uma de nós abriu uma pequena loja para vender 

roupas novas e o negócio começou a correr melhor a Saly 

construiu uma loja. Vende bebidas por grosso. Tem um café e um 

salão de chá. A Ju conseguiu fazer um pequeno armazém e já 

vende bebidas por grosso. A Mauá abriu um salão de cabeleireiro 

no centro da cidade e continua a fazer trabalho na garagem da 

casa. Tem uma clientela que nunca mais acaba 

(CHIZIANE,2004,122). 

 

 

As transformações causadas nas personagens em virtude do acesso à educação e 

ao trabalho ocasionaram mudanças na forma de tratarem com Tony, de modo que, com o 

passar tempo elas não mais o disputam, ao contrário ele se torna um peso para cada uma 

delas. Como pode ser observado no diálogo abaixo, quando Lu já o havia abandonado 

para casar-se com outro e aquelas que ficaram já não se importavam com suas visitas. 

Então começaram a dispensar sua presença, antes tão quista: 

 

Não tenho tempo para dedicar atenção. O volume de trabalho 

cresce, tenho estado ocupada até madrugada. -E quem é que não 

tem vida programada, Jú? Nenhuma de nós está disposta a cuidar 

do Tony, assim inesperadamente. -Um homem em casa é trabalho 

duplo – diz a Mauá -, não há tempo. É preciso perseguir os 

negócios e recolher o dinheiro que passa (CHIZIANE, 2003:263). 

 

Esta ideia favorece possibilita uma identificação com Heleieth Soffioti (1992), no 

sentido de que a subordinação feminina contempla “ideias e capitalismo” um 

preenchendo o outro. Dessa forma, o patriarcado e capitalismo caminham juntos. 

Refletindo a respeito das mulheres que fazem parte do romance Niketche, podemos 

afirmar que elas não eram submissas apenas em função da imagem que a sociedade 
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construía em relação ao seu comportamento, mas também porque dependiam 

financeiramente a Tony. 

A motivação ao estudo e a motivação de Rami, para que elas trabalhassem é 

também um chamamento às demais mulheres, que buscam alcançar a liberdade. Embora, 

inicialmente, Rami pareça ser a única a sofrer e a expressar seu inconformismo com a 

poligamia, Chiziane não utiliza somente essa personagem para apresentar suas reflexões 

e questionamentos quanto à validade deste sistema e dos papéis sociais, que a tradição 

impõe as mulheres moçambicanas, ainda nos dias atuais. Ju, uma das esposas de Tony, 

também demonstra sua insatisfação, que pode ser detectada por meio do diálogo, 

estabelecido entre ela e Rami, 

 

A cultura não é eterna, mas esforçamo-nos por continuar a linha 

da tradição. Faremos tudo o que nos ensinaram como nos legaram 

os nossos antepassados. Nós somos mulheres de coragem, de 

respeito. Custa muito a aceitar a poligamia, numa era em que as 

mulheres se afirmam e conquistam o mundo. (CHIZIANE, 2004, 

p.311). 

 

Por mais que a personagem Ju afirme preferir a poligamia do que ficar solteira, 

assim como as outras três esposas, em várias situações, é possível observar de forma sutil, 

em cada diálogo, seu anseio de libertar-se desse regime. Lu, por exemplo, diz que em sua 

aldeia, as mulheres, são ensinadas, desde criança, a serem submissas aos homens. 

“Aprendem com as outras mulheres, que a vida de uma mulher é agradar. Agradar até 

morrer”. (CHIZIANE, 2004, 161). 

 O tratamento que lhes é dispensado vem enfatizar a “inferioridade” de sua 

condição. Embora elas não aceitem tudo de maneira pacífica. Exemplo disso, Rami 

quando narra uma cena entre um casal de idosos, que ela presenciou no hospital, enquanto 

aguardava para ser atendida: “Cala-te, mulher. Desde quando tens categoria para falar 

com um doutor? Nunca te autorizei a falar com homem nenhum. Estás a comportar-te 

como uma prostituta” (CHIZIANE, 2004, 60). 

É que perceptível no decorrer da narrativa, a sugestão da autora nas entrelinhas, 

no qual diz respeito a ideia de que a libertação da mulher moçambicana, de sua condição 

de opressão, envolve questões culturais. Faz questionamentos com sua consciência e com 
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a maneira de ser, desejo de mudança, libertação, no entanto a força cultural a impede. 

Ratificando isto, temos a passagem em que Rami se reflete e questiona sobre a educação 

que dá a suas filhas, negando-lhes o direito de “existirem”, assim como lhe foi negado. 

 

Considerações Finais 

A narrativa expõe o retrato da mulher nas culturas e o predomínio do homem sobre 

a mulher. A intenção do título na obra Niketche, que é uma dança do norte de 

Moçambique, dança da fertilidade, sexualidade, presentes nos ritos de iniciação, dança 

praticada pelo povo macua. No qual expressa sentido libertação da mulher, onde esta é 

apresentada para a fertilidade, ao amor e à vida.  

 Chiziane, faz uma denúncia a opressão e dominação masculina sobre as mulheres 

de Moçambique. No decorrer da narrativa cada mulher busca libertar-se, construindo sua 

independência financeira, tomando iniciativas, ingressando no mercado de trabalho, 

reconstroem-se psicologicamente conquistando novos espaços.   

Para as mulheres presentes no romance, o trabalho representa um passo importante 

na construção de suas identidades, a partir do momento que começam a trabalhar iniciam 

a construção de si mesmas excluindo representações prontas e acabadas sobre si.  
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23. DA LITERATURA AO CINEMA: UMA LEITURA INTERSEMIÓTICA 

DAS PROJEÇÕES TEMPORAIS EM LAVOURA ARCAICA 

 

Elijames Moraes dos Santos 

 

 

Abordagem Inicial  

Em face as constantes transformações presentes nesta era, as obras de arte, como 

as literárias, têm sido adapatadas frequentemente, seja para os quadrinhos, TV e 

principamente para o cinema, ganhando nova forma neste sistema de transformação 

moderno. Para acompanhar tais processos esses códigos – literatura e cinema – precisam 

ser interpretados, pois cada um é constituído por uma natureza semiótica. Com isso, as 

determinadas formas de pensar do homem moderno confrontam-se muitas vezes com um 

arcaísmo numa mistura reverberada pelo requinte que a produções midiáticas apresentam. 

Para melhor compreender a representação desse sistema de linguagem moderno, 

o presente artigo trata durante seu percurso de uma leitura intersemiótica sobre o “tempo” 

na obra homômina, LavourArcaica (2001), dirigida por Luiz Fernando Carvalho, 

adaptação de uma das mais significativas obras literárias brasileiras escrita com a pena de 

Raduan Nassar. O romance, desse descendente de libaneses, foi publicado em 1975 e 

surpreendeu a crítica com um estilo próprio de escritores célebres da literatura brasileira, 

como Guimarães Rosa, na utilização de uma linguagem bem perculiar, instaurando um 

profundo fluxo de consciência na atuação do protagonista, ora narrador-personagem, tal 

qual o faz Clarice Lispector. 

Após indagar sobre a manifestação do tempo na trajetória da narrativa fílmica de 

LavourArcaica, assumiu-se o desafio nas pretensas linhas, para tanto, delineia-se alguns 

propósitos para análise desta metáfora na tradução cinematográfica, a saber: compreender 

como o tempo é apresentado durante a trajetória desse texto midiático, e, neste ínterim 

pontuar os elementos deste sistema de linguagem que caracterizam as dissonâncias dos 

discursos entre pai e o filho, considerando, ainda, nas estruturas narrativas de ambos os 

sistemas semióticos os aspectos conjuntivos e disjuntivos que se referem à temática 

apontada durante a tradução intersemiótica. 
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A fim de atingir os objetivos da análise buscou-se através das leituras do texto 

original, Lavoura Arcaica, de Nassar, e do filme de Carvalho reconhecer as relações entre 

essas formas de expressão, o que não se reduz apenas a semelhança temática, que ligam 

os fios discursivos durante a construção destas lavouras. Encontrou-se em Plaza, aporte 

teórico para fundamentar a escrita no sentido da Tradução Intersemiótica, tal como em 

Balogh para melhor entender as transmutações, conjunções e disjunções no texto fílmico, 

e, na intenção de reiterar as concepções sobre esses últimos elementos citados respalda-

se em Greimas, para poder entender a manifestação do discurso e organização das 

estruturas narrativas dos corpora escolhidos para o estudo entre outros dados necessários 

obtidos através de artigos e notas de jornais e revistas sobre a crítica da obra original e 

fílmica. 

A motivação que conduz este trabalho foi encontrada durante a leitura do original, 

entre as figuras que afloram no texto desta lavoura. O tempo apresenta-se em meio a 

narrativa valorizado nas palavras do escritor e é reimpresso nas imagens e nos semblantes 

dos personagens do filme transmutado. Diante disso tenta-se aqui prender-se a esta 

metáfora e na profunda relação que tem com o protogonista e outros membros da obra-

prima traduzida. A valorização desse elemento é algo que não se pode negar nem mesmo 

numa simples investigação, visto que o fluxo que ele segue durante o curso da obra prende 

a atenção do leitor ou espectador. 

Sabe-se de algumas publicações e análise sobre a obra de Nassar, no entanto ainda, 

há muito o que discutir sobre a mesma nesta perspectiva da tradução intersemiótica, pois 

o olhar em relação a esta obra é de grande relevância não só para os estudos literários, 

mas também para os de trasmutação. O convite está proposto, venha caminhar por esta 

lavoura, compartilhar do cenário enriquecido pelas luzes e cores; figurinos consagrados 

pelo tradicional, conservados sob a ótica do moderno na tela do cinema, na tradução do 

código semiótico, em uma comparação do verbal com o não-verbal na rememoração do 

arcaico durante o florescimento desta colheita.  

 

 

Uma leitura intersemiótica do tempo em Lavoura Arcaica 
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Compreender os aspectos literários que envolvem uma obra é sempre um desafio, 

exige do investigador um olhar apurado sobre a obra de arte, sua estrutura e formação. 

Para tanto, um signo literário deve ser elevado, sua natureza ampliada, de maneira a 

pluralizar os sentidos que o mesmo detém. Uma das formas de ressignificá-lo é 

transpondo seu código verbal a outro, não-verbal, a esta possibilidade Umberto Eco 

comenta: “Isto posto, cabe observar que existem diversos níveis de transformação, alguns 

mais próximos da operação [...] para finalidades perceptivas ou utilitárias, outros [...] de 

procedimentos tipicamente semióticos.” (ECO, 2012, p.217). Essa intersecção, é 

enriquecedora para disseminação dos estudos das obras literárias. Ao passo que 

determinado sistema semiótico, por exemplo, um romance pode ser 

reconstruído/traduzido para um novo sistema, como o cinema, possibilitando assim, uma 

diálogo entre a obra literária em si, e produção midiática. 

Nesse processo, o significado de tradução amplia-se, contudo se estabelece aqui 

uma representação dessas atividades, na medida em que ambos os sistemas, literário e 

fílmico, existem em meio a produção de significação. “Na transmutação, o mesmo 

conteúdo, ou parte ponderável dele, transita de um texto a outro. Como, no entanto, se 

trata de dois textos estéticos, a íntima coesão entre este conteúdo permite o trânsito 

intertextual[...]” (BALOGH, 2005, p.51). Há aspectos inerentes a cada uma dessas 

linguagens, como os signos se manisfestam em suas organizações no processo 

intersemiótico, conforme se lê: 

 

A tradução modifica o original porque este também é produto de 

uma leitura e, ambos, original e tradução, estariam 

impossibilitados de chegarem a completar sua intenção que é 

precisamente de atingir a “língua pura” [...] Isto faz com que a 

tradução não seja “literal”, isto é, que não seja reflexo de 

“conteúdos inessenciais”, mas que seja uma forma (PLAZA, 

2013, p.32). 

 

A adesão aos processos tecnológicos, midiáticos, ocorre, contudo, para contribuir 

com a disseminação/difusão da arte, de acordo com Plaza (2013, p. 13) “No movimento 

constante de superposição de tecnologias sobre tecnologias, temos vários efeitos, sendo 

um deles a hibridização de meios, códigos e linguagens que se justapõem e combinam, 

produzindo a Intermídia e Multimídia.” Ao seguir a perspectiva da Tradução 
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Intersemiótica (TI) nesta análise considera-se os signos literários utilizados na produção 

do texto e a relação deste com o novo signo, resultante da semioticidade.  

Ao escolher o elemento temporal para análise desta tradução, verificou-se que os 

aspectos presentes na obra literária conduzem a obra fílmica no sentido de trilhar um novo 

caminho que converge para uma lavoura. Quando se detém nesse elemento comum de 

ambas as estéticas ora apresentadas, parte-se aqui dos princípios de que na literatura o 

tempo é caracterizado através do sistema verbal organizado na escrita, articulado durante 

a narrativa, ao passo que no cinema as imagens são recursos revestidos pelos mecanismos 

de interação não-verbal um dos constituintes da perspectiva temporal. O verbal é 

reconfigurado em impressões audio-visuais, numa interação entre o arcaico e o moderno, 

trabalhados em ambos os sistemas de linguagem. Nessa perspectiva vê-se que 

 

Mesmo o processo pretendidamente mimético caracteriza-se pelo 

fato de algo tentar fazer-se igual a outro, mostrando-se como não-

igual. A mimese, portanto, é (como diz Adorno) a negação 

determinada da categoria da identidade. Representar a coisa “tal 

como ela é” é mimese mediada pelo código. Quer dizer, a 

similaridade já contém seu tom diferenciador (PLAZA, 2013, p. 

33). 

 

No exercício da tradução, as cenas reveladas no filme, homônimo, remetem-se aos 

trechos da obra de Nassar, Lavoura Arcaica, mas agora os símbolos ganham forma, como 

o relógio, por exemplo, simbologia da temporalidade presente nas duas estruturas 

narrativas. No filme, dirigido por Carvalho, as nuances da cena de André* rastejando-se, 

estendendo a mão para o irmão, Pedro†, que está encolhido junto a parede são 

interrompidas pelo som do sino, que anuncia a ceia familiar. Em seguida, a imagem do 

relógio, a sonoridade do pêndulo que acompanha o discurso do pai à mesa durante as 

refeições, é praticamente fiel ao romance, como se lê nos trechos, respectivamente: 

(Relógio) Tique-taque, tique-taque... O mundo das paixões é o 

mundo do desequilíbrio – Diz o pai‡, sentado à cabeceira da mesa 

– cuidem-se os apaixonados, afastando dos olhos a poeira ruiva 

que lhes turva a vista, erguer como a cerca, guardar simplesmente 

                                                           
* Filho pródigo, personagem de Selton Mello; 
† Personagem de Leonardo Medeiros. O irmão mais velho; 
‡ Pai, personangem de Raul Cortez; 
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o corpo, são esses os artifícios que devemos usar para impedir que 

as trevas de um lado invadam e contaminem a luz do outro. É 

através do alimento que escapamos ao perigo das paixões, mas 

ninguém em seu entendimento deve achar que devemos sempre 

cruzar os braços quando existe a terra para lavrar. Ninguém em 

nossa casa há de cruzar os braços quando existe a parede para 

erguer[...].§ 

 

Nesta cena, todos em volta da mesa ouvem atentamente, de cabeças baixas, o 

sermão do pai ao som do tique-taque do relógio. Em várias passagens do livro observa-

se a presença marcante deste gerenciador do tema que conduz filme e romance, como 

segue no trecho do livro: 

Pedro, meu irmão, eram inconsistentes os sermões do pai” eu 

disse de repente com a frivolidade de quem se rebela, sentindo 

por um instante, ainda que fugaz, sua mão ensaiando com 

aspereza o gesto de reprimenda, mas logo se retraindo calada e 

pressurosa, era a mão assustada da família saída da mesa dos 

sermões; que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes 

em volta daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de parede às 

suas costas, cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e nada 

naqueles tempos nos distraindo tanto como os sinos graves 

marcando as horas (NASSAR, 2009, p.47). 

 

Essas aproximações presentes no filme de Carvalho, enriquecem a dramaturgia 

com a minuciosidade dos detalhes que envolvem a narrativa em questão. Nesse sentido 

Plaza acrescenta, “contudo, todos os fenômenos de interação semiótica entre as diversas 

linguagens, [...] as aproximações, integrações, fusões e refluxos interlinguagens dizem 

respeito às relações tradutoras intersemióticas [...]” (PLAZA, 2013, p.12). Os signos são 

propagados no sistema da linguagem fílmica como uma nova proposta cultural, 

delineando-se contra um fundo de cultura já existente no sistema literário (ECO, 2012). 

O hipertexto** gerado é resultante de um novo modo de ver o universo de criação do texto 

e seu sistema sígnico, “e muitos dos assim chamados signos são na verdade textos; e signo 

e texto resultam de correlações em que colaboram vários modos de produção.” (ECO, 

2012, 216). 

                                                           
§ Descrição da cena do filme LavourArcaica, de Luiz Fernando Carvalho, 2001. 
** Segundo Gérard Genette, texto gerado a partir de outro, do hipotexto. 
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Linguagem: um artifício do tempo 

Ao refletir sobre a projeção temporal que a obra Lavoura Arcaica segue, 

encontramos na linguagem um recurso de expressão desse aspecto, tanto no texto literário 

quanto no fílmico, pois “o que se busca descrever e analisar nos fenômenos é sua 

constituição como linguagem” (SANTAELLA,2012, p. 20). Nessa medida Balogh (2005, 

p.43) acrescenta que os “[...] elementos do nível discursivo como a temporalização 

começam a despontar na análise do discurso fílmico, seja a partir da perspectiva 

semiótica, seja de outras.” A oposição dos discursos promove a linguagem literária de 

forma brilhante e apresenta ao leitor uma reunião do poético com a prosa em um texto 

denso e envolvente. Em nota, Eugênio Bucci fala ao Jornal do Brasil, em novembro de 

2001: “[...] O que fascina não é só um personagem que se rebela contra um ‘pai’. É a 

própria língua que se rasga da tradição. E como transpor tudo isso para o cinema? [...]”. 

Ao transpô-la para a telona, L. Fernando Carvalho aproxima linguagem e imagem numa 

valorização de elementos culturais, literários e necessariamente do tempo, presentes na 

obra de Nassar. 

O discurso do pai retoma o patriarcalismo, o sagrado, em uma representação 

prosaica, enquanto o do filho (André) é a ruptura, o profano, uma revelação dialogada 

com o poético. O romper pontuado aqui está caracterizado na escrita, numa organização 

própria do tempo, sendo assim, através da linguagem escrita percebe-se as reminiscências 

apresentadas pelo narrador sob uma linha temporal. Isabela Boscov diz à Revista Veja 

que Lavoura Arcaica é um “[...] tipo de livro ‘infilmável’. Primeiro porque não há 

propriamente um enredo, e sim um fluxo de consciência do protagonista, André, que se 

confronta com os sentimentos que o levaram a abandonar a família[...]”. Carvalho ao 

abraçar o “quase impossível”, cria um texto equivalente, por assim dizer, pois constrói 

uma “prosa visual”. (BOSCOV, 2001).  

É esse conjunto de signos que nos permite analisar as estruturas que permeiam o 

plano textual (literário) e o fílmico. A expressão do pensamento, a materialização deste, 

conduz o leitor/espectador por um caminho onde o “arcaico” e o “moderno” se chocam. 

O pensamento é enriquecido durante a tradução, estão unidos, pois pensamento e 

linguagem são atividades inseparáveis, ou seja, o pensamento influencia a linguagem 

(PLAZA, 2013). No tela a prosa-poética ganha mais força através da feição dos 
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personagens valorizando os discursos dissonantes, num anseio do filho em quebrar as 

rédeas do tempo conduzido pelo patriarca desta família de imigrantes libaneses. Por esse 

viés a vanguarda, em contraponto com a postura arcaica, revelada na poeticidade das 

palavras de André são sentidas na tradução, como se aprecia nesta cena: 

 

Eu tenho 17 anos e a saúde perferta, sobre esta pedra fundarei a 

minha igreja particular, igreja para meu uso, igreja que 

frequentarei de pés descalços e peito desnudo, nu como vim ao 

mundo.”Com a respiração ofegante diz: “Eu quero ser o profeta 

da minha própria história, não aquele que alça os olhos para o alto 

e sim aquele que tomba o olhar com segurança sobre os frutos da 

terra. Eu posso, eu posso, eu posso ser o profeta da minha própria 

história. Eu posso! Eu posso!” Grita, André, entre as folhagens 

sob a luz da noite (LavourArcaica, 2001). 

 

 

A evolução presente no seio familiar, as mudanças, que existem, do pensamento 

de um ciclo para outro dos membros da família são ocorrências/registros da 

temporalidade existentes no processo narrativo. O pai, representa um modelo de pensar 

conservador, já o filho (André) o lado evoluído, marcado pela postura transgressora. Em 

meio a dissonância que ocorre entre os discursos, os signos são manifestados no sistema 

linguístico do romance Lavoura Arcaica reverberados por um nível energético nessa 

narrativa poética. No filme, homônimo, dirigido por Luiz Fernando Carvalho, 

LavourArcaica, é possível perceber a verossimilhança na apropriação da linguagem 

poética pelo personagem André. Segundo o diretor a linguagem do filme é a de André, 

fazendo assim da LavouraArcaica seu “diário”. (CARVALHO, 2002). Dessa forma, é 

criado um narrador que assume uma postura onisciente durante a narrativa do filme. As 

cenas narradas têm, geralmente, como pano de fundo imagens da lavoura, paisagens do 

campo, o pastorear das ovelhas, entre outras, como a musicalidade que também faz parte 

da narrativa deste signo estético. 

No romance André assume o papel de narrador. Logo, o lirismo é evidenciado e 

por meio dos seus relatos se vê a evolução durante a narrativa. Suas revelações situam o 

leitor no tempo e no espaço, essa temporalidade apresenta uma característica psicológica, 

ou seja o narrador onipresente expressa suas lembranças numa referência intimista, mas 
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a cronologia e a linearidade logo se organizam neste universo nostálgico do narrador-

personagem. “No filme esses tempos se distendem,[...]. Daí a sensação de alternância 

entre momentos da poesia visual pura e pontos de estrangulamento da trama.”, comenta 

Luiz Zanin Orichio, do jornal Estado de São Paulo. É possível sentir no discurso do pai, 

por exemplo, uma diferença do filho (André), ou seja a tentativa de manter uma postura 

linear, como se vê no trecho: 

 

[...] rico não é o homem que coleciona e se pesa no amontoado de 

moedas, e nem aquele, devasso, que se estende, mãos e braços, 

em terras largas; rico só é o homem que aprendeu, piedoso e 

humilde, a conviver com o tempo, aproximando-se dele com 

ternura, não contrariando suas disposições, não se rebelando 

contra o seu curso, não irritando sua corrente, estando atento para 

o seu fluxo [...] (NASSAR, 2009, p. 52) 

 

 

O tempo é um condutor do discurso. Nestas marcas apresentadas pelo “pai”, o 

idealismo tradicionalista é rompido não só no romance, mas também no filme. Essa marca 

se dá por meio da linearidade do discurso, rompida quando André se apropria da 

poeticidade. Tais vicissitudes mostram com brilhantismo a linguagem presente na obra 

através da ressignificação do objeto estético. O que se pode sentir é que a função poética 

rege o texto adaptado numa relação plena entre expressão e conteúdo, reativando os 

valores relegados da linguagem. (BALOGH, 2005). 

Outra indicação da temporalidade em Lavoura Arcaica é a religiosidade, 

manifestada em dois momentos: na representação do Alcorão, livro sagrado do Islã, e na 

releitura da parábola do filho pródigo, presente na bíblia, livro sagrado dos cristãos. O 

discurso do sagrado, representado pela figura do pai, é revelado, geralmente, nas 

passagens em que todos encontram-se à mesa, símbolo das reuniões familiares, quando o 

pai expressa suas orações, conforme se lê no trecho:  

 

[...] Ai daquele que brinca com fogo: terá as mãos cheias de cinza; 

ai daquele que se deixa arrastar pelo calor de tanta chama: terá a 

insônia como estigma; ai daquele que deita as costas nas achas 

desta lenha escusa: há de purgar todos os dias; [...] ai daquele que 

se antecipa no processo das mudanças: terá as mãos cheias de 
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sangue; ai daquele, mais lascivo, que tudo quer ver e sentir de um 

modo intenso: terá as mãos cheias de sangue; [...] terá as mãos 

cheias de gesso, [...] ou quem sabe sepulcral, mas sempre a 

negação de tanta intensidade e tantas cores: acaba por nada ver, 

de tanto que quer ver; acaba por nada sentir, de tanto que quer 

sentir; acaba só por expiar, de tanto que quer viver [...] (NASSAR, 

2009, p. 55). 

 

Ao se apropriar desta ideologia o personagem reconstrói o tempo. Nesta 

continuidade, segue um plano linear por meio de uma tradição que em sua rememoração 

faz apologia ao sagrado para sustentação da família. No dizer de Plaza (2013, p.19) 

“Passado, presente e futuro criam os possíveis sentidos da linguagem onde as falas 

individuais se integram e perdem a sua privacidade para o enriquecimento coletivo do 

sentido.” 

Como uma colcha de retalhos a linguagem vai sendo costurada e com ela o tempo 

e suas perspicácias. O passado e o presente se fundem, num misto de profunda tensão e 

com isso a imaginação do narrador ganha forma e consistência na obra literária. André 

representa a ruptura dos costumes trazidos pela família na manutenção da lavoura. A 

postura deste, remonta a parábola bíblica do filho pródigo, por meio das imagens 

configuradas pelo narrador o leitor toma ciência dos acontecimentos nas projeções feitas 

pelo protagonista no decorrer da narrativa. Assim, essa releitura é sentida no marco inicial 

do romance quando Pedro, irmão mais velho, vai ao encontro de André, como se lê: “[...] 

e eu que achava inútil dizer fosse o que fosse passei a ouvir (ele cumpria a sublime missão 

de devolver o filho tresmalhado ao seio da família) a voz do meu irmão [...] (era meu pai) 

[...].(NASSAR, 2009, p.16).  

Nessa sequência, a tradução fílmica ganha poeticidade na interpretação que Selton 

Mello faz do personagem André. Durante o diálogo entre Pedro e André as lembranças 

pueris deste são ativadas, a partir de então passa a construir os fatos presentes na memória. 

O tempo, neste caso, está ligado as lembranças do protagonista, numa perspectiva 

psicológica, in medias res. Quando se recorda da mãe††, a descrição é doce como se 

recitasse uma poema: 

 

                                                           
†† Atuação de Juliana Carneiro da Cunha; 
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Na nossa casa, os olhos da mãe já suspeitavam minha partida. Fui 

procurar por ele para dizer: “a senhora se despede de mim agora 

sem me conhecer.” 

Me ocorreu também que eu pudesse dizer: “não aconteceu mais 

do que o tecido alinhado na palha do teu útero por nove meses, e 

ter recebido por muitos anos o toque doce das tuas mãos e da tua 

boca. É por isso que deixo a casa! É por isso que parto!” 

Muitas coisas, Pedro, poderia dizer pra mãe, mas achei inútil dizer 

qualquer coisa. Não faz sentido, pensei, largar essas pobres mãos 

cobertas de farinha,[...] não faz sentido. Eu pensei duas vezes, [..] 

por isso ao invés de dizer: “a Senhora não me conhece!”. Eu achei 

melhor, Pedro, mesmo sem água, com a boca seca e salgada, achei 

melhor me guardar trancado diante dela.[...]  

Eu, o filho arredio... não era com estradas que eu sonhava, jamais 

me passava pela cabeça abandonar a casa, jamais me passava 

correr longas distâncias em busca de festas para meus sentidos. 

[...] (LavourArcaica, 2001) 

 

Nesta cena, André vai se afastando e os olhares dele e da mãe cruzam-se, é o 

momento do abandono do lar. Nota-se nesta atuação a forte relação com a mãe, mas, 

mesmo diante do olhar de sofrimento desta, ao ver o filho distanciar-se da casa, ele segue. 

Essa imagem envolvente marca a cena provocando estranhamento‡‡ no leitor / espectador, 

envolvendo-o com a dor presente nessa passagem cinematográfica, não diferente da do 

romance de Nassar, aproximando-as num nível de junção da narrativa – o conjuntivo. 

Pois, embora os sistemas linguísticos sejam diferentes, o cinema neste instante captura a 

palavra e renova seus valores, é um novo signo conforme aponta Plaza em Tradução 

Intersemiótica:  

 

[...] Haroldo de Campos propõe que, embora o original e a 

tradução sejam diferentes enquanto linguagem, suas informações 

estéticas “estarão ligadas entre si por uma relação de isomorfia, 

isto é, como corpos isomorfos, cristalizar-se-ão dentro de um 

mesmo sistema. (CAMPOS apud PLAZA, 2013, p.28) 

 

 

                                                           
‡‡ Viktor Chklovski fala sobre estranhamento ou sigularização, em “Arte como 

procedimento”, In.: Formalismo Russo(1971); 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viktor_Chklovski
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Nesse processo de reconstrução a palavra é levada ao cinema, transposta. Carrega 

as marcas originárias do contexto de criação, como expressão concreta e contraditória 

sobre o mundo, pois é uma semente que gemina, traz vida, energia, e pode inclusive trazer 

uma carga explosiva em seu bojo (NASSAR, 2009). O filme ao trabalhar a palavra, 

reconfigura-a, dessa maneira esta é ressignificada, por meio de símbolos e imagens com 

o intuito de apresentar ao espectador as passagens propostas pelo tema em comum no 

livro e na tela – o tempo. Carlos Alberto Mattos, Jornal do Brasil, nov.2001, indica que 

“o conhecimento é adquirido no tempo, como bem poderia dizer o pai de André num de 

seus sermões à mesa de jantar.”  

Os acontecimentos em LavourArcaica, são em determinadas partes apontados por 

um narrador. O surgimento desse na estrutura do novo sistema semiótico é um dos 

elementos diferenciadores em relação a estrutura da obra de Nassar. A voz deste assume 

papéis que no original compete ao protagonista André. Quando Carvalho institui um 

narrador, abre espaço para que a escrita do original do texto literário seja enriquecida a 

partir da criação de imagens que permitem ao leitor / espectador cruzar seus 

conhecimentos internalizados com a nova linguagem proposta pela narrativa fílmica. 

Na cena a seguir a voz do narrador apropria-se das lembranças de André, num 

relato em primeira pessoa, que proporciona um entendimento de ocorrências da trama§§ 

em ambas formas estéticas. Nessa evasão do tempo, toma-se conhecimento dos 

sentimentos nostálgicos do protagonista delineados pela cultura e tradição familiar, assim 

como os anseios do corpo quando André refere-se à irmã, Ana. Nessa passagem, música 

e dança são valorizadas com figurinos que remetem o observador ao cenário original da 

cultura mediterrânea. 

E era no bosque atrás da casa, debaixo das árvores mais altas que 

compunha com o sol o jogo alegre e suave feito de sombra e luz. 

[...] Os preparativos agitados para a dança, os movimentos 

irrequietos daquele bando de moços e moças, entre eles minhas 

irmãs com seu jeito de camponesas, seu vestidos claros e leves 

cheios de promessas de amor, suspensas na pureza de um amor 

maior, correndo com graça cobrindo o bosque de riso, deslocando 

essência de frutos para o lugar onde antes se estendia as toalhas. 

Os melões e as melancias partidas aos gritos da alegria. [...] E eu 

nesta postura aparentimente descontraída, ficava imaginando de 

longe a pele fresca do seu rosto cheirando a alfazema. A boca, um 

                                                           
§§ Proposta por Boris Tomachevski no ensaio “Temática”, In: Formalismo Russo.  
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doce gomo, cheia de meiguice, mistério e veneno nos olhos de 

tâmara e minha vontade incontida era de cavar o chão com as 

próprias unhas e nessa cova me deitar à superfície e me cobrir 

inteiro de terra úmida. [...] (LavourArcaica, 2001). 

 

A linguagem recriada leva consigo os artifícios do sistema de origem, ocorre, 

então, que a temática abordada aflora na transposição para a tela cinematográfica. 

Segundo Plaza (2013, p.10), “nessa medida, a tradução intersemiótica induz, já pela 

própria constituição sintática dos signos, à descoberta de novas realidades[...]”. Portanto 

observa-se que o tempo é representado por meio de uma nova expressão pensamento, de 

nova linguagem. 

 

As conjuções e disjunções na tradução intersemiótica da lavoura  

A adaptação para o cinema do romance de Raduan Nassar, Lavoura Arcaica, zelou 

por aproximar-se dos eventos presentes no original. Nessa medida, a metalinguagem  da 

lavoura remete-se a vários acontecimentos apresentados durante a evolução da trama, por 

meio dos relatos descritos na lembrança de André, entre os quais pode-se notar em ambas 

as obras (romance e filme): o encontro de Pedro com André no quarto de hotel; a 

expressividade de André ao justificar sua saída de casa; o carinho que André sente pela 

mãe, assim como um certo repúdio ao tradicionalismo do pai e o amor proibido 

despertado por Ana***, sua irmã e até mesmo o assassinato da filha(Ana) cometido pelo 

pai, são guiados por uma linearidade que funde os dois sistemas linguísticos em questão. 

Assim, propõe-se uma reflexão sobre o plano narrativo desenvolvido, pois quando 

se trata de uma construção de natureza intersemiótica é possível notar, a priori, que ambos 

original e tradução constituem-se por estruturas narrativas. Mas, como seus narradores 

não são equivalentes, para melhor compreender os aspectos conjuntivos e disjuntivos da 

narrativa transmutada criou-se um esquema pontuando a relação dos narradores face ao 

tema presente na obra fílmica, como segue: 

 

Gráfico 1: Interpretação do esquema narrativo de LavourArcaica 

                                                           
*** Interpretada no filme por Simone Spoladore. 
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Envolve, aqui, uma apreciação dos aspectos presentes tanto no romance quanto 

no filme com o intuito de apontar as relações em ambas as artes, por meio dos elementos 

conjuntivos presentes na narrativa fílmica para, depois indentificar as disjunções geradas 

na estrutura cinematográfica. Conforme Balogh (2005, p. 55) “situar o ponto de partida 

da análise nas estruturas narrativas tem a vantagem de delimitar de imediato o nível 

superficial como o ponto incoativo do percurso metalingüístico.” A mesma autora indica, 

ainda, que a obra adaptada “pressupõe a passagem de um texto caracterizado por uma 

substância de expressão homogênea – a palavra –, para um texto no qual convivem 

substâncias da expressão heterogênas, tanto no que concerne ao visual, quanto no que 

concerne ao sonoro.” (BALOGH, 2005, p.48) 

 Valida-se por meio da trajetória do texto que logo no nível da estrutura 

elementar as aproximações no que diz respeito a significação entre uma e outra forma de 

linguagem (BARROS, 2008). É importante, contudo, destacar nas palavras de Balogh o 

que se refere aos aspectos conjuntivos entre dois textos distintos, quando diz: 

 

Dentro de uma linha de análise, primeiro ater-se-à aos elementos 

conjuntivos que garantem o trânsito intertextual, que tornam os 

dois textos similares em algum dos seus níveis, pelo menos, e 

legitimando assim a rubrica adaptação. A delimitação das 

conjunções textuais permitirá, em seguida, o destaque das 

características diferenciadoras entre os textos presentes no 

processo as disjunções (BALOGH, 2005, p.49). 

 

TEMPO

ANDRÉ  

NARRADOR 
ONISCIENTE

PAI
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No filme, LavourArcaica, são notórias as semelhanças em relação a obra 

romanesca. Importa reforçar algumas partes citadas anteriormente no que se refere ao 

cenário, imagens que remontam a cultura mediterrânea e vestimentas dos(as) personagens 

valorizam os detalhes empregados no filme. A tradução das cenas da família sempre junta 

à mesa durante as refeições: o pai, à cabeceira; Pedro, à direita do pai, por ser o 

primogênito; a esposa, à esquerda seguida de André, Ana e Lula os mais novos, indicando 

que esses são de responsabilidade dela, a mãe – “o galho mais fraco da árvore”, nas 

palavras do autor, Nassar. Os sermões do pai, que reforçam a ideia do imigrante, são 

brilhantemente representados no filme por Raul Cortez.  

Nesta cena, descrita logo abaixo, pode ser observada pela linguagem midiática 

que os murmúrios, os lamentos de André, ainda, no longo diálogo que desenvolve com 

Pedro no quarto da pensão onde aquele encontrava-se, é de profunda tensão, tensão essa 

transmitida pela música de fundo, intensificando a dramaturgia. O filho arredio faz uma 

retrospecção (sinal da temporalidade) e anuncia os fatos revelados pela câmera, refletidos 

na luz da lamparina sobre a mesa de jantar o rosto do pai, ao seu lugar, sempre à cabeceira 

da mesa ao iniciar o sermão: 

“Era uma vez um faminto.” – inicia, o pai.  

A voz, sucedida por trovoadas do SENHOR, pergunta: – Ei lá! ... 

Donde vens tu?  

“Tu não sabes que basta te apresentares conosco [...] para teres 

tudo quanto deseja?” Diz o pai.  

– Oh meu senhor e amo! Peço-te uma esmola em nome de Deus, 

pois estou tão necessitado a ponto de cair de fome. Clama o 

faminto. 

– Fique aqui, pobre homem. Quero repartir contigo o pão e que te 

sirvas do sal da minha mesa. [...] 

 “O faminto dobrando-se de dor, pensou com seus botões que os 

pobres deviam mostrar muita paciência diante dos caprichos dos 

poderosos, abstendo-se portanto de dar mostras de irritação.” – o 

pai. 

No que diz aquele senhor: – Sirva-se, meu hóspede, a minha casa 

é a tua casa, e a minha mesa é a tua mesa, não faça cerimônia, 

come enquanto estiveres no apetite. O que me dizes deste pão? 

[...] 

O surpreendente é que não havia pão algum. E ambos, senhor e 

faminto, fantasiavam apreciar as mais saborosas iguarias. [...] 

O faminto, então, elogia: – Ah! Que vinho sublime! 
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– Finalmente, a força que procurava tanto pelo mundo todo. 

Acabei por encontrar o homem que tem o espírito forte, caráter 

firme que revelou sobretudo possuir a maior da qualidades de que 

um homem é capaz – a paciência. [...] 

“E naquele mesmo instante, trouxeram pão, um pão verdadeiro! 

E o faminto graças a sua paciência nunca mais soube o que era 

fome.” (Fala do pai ao retomar a parábola).  (LavourArcaica, 

2001) 

 

Essa passagem do romance é valorizada e ganha um aspecto de realidade na 

tradução, permitindo que o leitor/espectador ative suas inferências ao apreciar a cena 

reconstruída pelos recurso de mídia, convertendo as palavras, figuras do pensamento, 

associando-as aos objetos que ganharam formas nas imagens refletidas para o cinema. 

Considerando, assim, “que todos em conjunto e cada um com suas peculiaridades são 

peças fundamentais para o entendimento da tradução intersemiótica [...]” (BALOGH, 

2005, p.68). No contínuo dos fatos os símbolos soam. O sino, representante do tempo, 

está associado com seu toque ao fato que se repete durante a narrativa fílmica, as refeições 

em família. 

Nessa sucessão, o tempo – centro das atenções tanto no romance quanto filme 

assume função condutora na revelação dos acontecimentos. É através dele que a narrativa 

é instaurada, numa contemplação do mundo interior de André. Para lidar com esta 

característica o diretor do homônimo, LavourArcaica, nos surpreende com uma voz que 

assume a narrativa no filme, essa disjunção realça o diálogo que o personagem estabelece 

com o tempo e suas memórias. Numa sintaxe própria que estrutura tanto os delírios quanto 

o tempo (CARVALHO, 2002). Dessa forma, constata-se nas lembranças de André que o 

tempo é seu grande inimigo, visto que lutou a cada momento da sua consciência 

transgressora contra o curso do mesmo. Essa visão foi possível através do novo texto, 

conforme se vê nas palavras do diretor: “[...] é no tempo do narrador que, no meu modo 

de sentir, a tragédia maior se instala. A dor maior é a dor do tempo” (CARVALHO, 2002, 

p. 65).   

Dessa forma, as conjunções pontuadas na cena são apresentadas por meio de uma 

linguagem circular e reproduz uma fidelidade, indicada em uma das passagens 

significativas do romance Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. Contudo, importa 

considerar, além dos aspectos conjuntivos os disjuntivos quando se trata de um trabalho 

sob o plano intersemiótico, pois espera-se transformações, mudanças, visto que a 
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fidelidade não será o ponto principal, posto que o sistema de linguagem é traduzido, não 

tratando mais, portanto, de um original. “[...] A criação neste tipo de tradução determina 

escolhas dentro de um sistema de signos[...]. A TI††† é, portanto estruturalmente avessa à 

ideologia da fidelidade.” (PLAZA, 2013, p.30).  

Em contemplação ao percurso gerativo do filme LavourArcaica, de Carvalho, vê-

se que as escolhas das passagens da obra são, constantemente, ressignificadas assumindo 

uma beleza peculiar, promovida pela arte midiática, através das reminiscências de André 

ao revelar o seguinte: “Desde a minha fuga, era calando minha revolta que eu me 

distanciava a cada passo da fazenda e se acaso distraído perguntasse: pra onde estamos 

indo? Estamos indo sempre pra casa.” (LavourArcaica, 2001). Acompanha-se os anseios 

do protagonista numa projeção em que o tempo cíclico conduz os fatos como se não 

estivessem ligados somente a memória do protagonista (André), ora passado na voz do 

narrador, ora na voz do próprio personagem, uma troca sucessiva e dinâmica, conforme 

se descreve nesta cena:  

 

[...]Que poeria clara, vendo então as costas daquele tempo 

decorrido. O mesmo tempo que um dia os pés acorrentados 

abaixava os olhos para não ver-lhe a cara e que peso dessa 

mochila presa nos meus ombros quando sai de casa. Colada no 

meu dorso, caminhamos como gêmeos com as mesmas costas, as 

gemas de um mesmo ovo com olhos voltados para a frente e olhos 

voltados para trás... 

E eu ali vendo meu irmão via muitas coisas distantes. Ia tomando 

naquele fim de tarde a resolução desesperada de me jogar no 

ventre mole daquela hora. Quem sabe ou de repente, terno ainda 

pedisse ao meu irmão que fosse embora, lembranças pra família 

e fecharia a porta. [...] (LavourArcaica, 2001). 

 

Reiterando a cena evidenciada no cinema, após a dúvida do retorno vem a decisão. 

Ao passo que o trem corre pelos trilhos, as imagens do campo ao fundo indicam o regresso 

do filho pródigo, nesse instante a cena se encerra ao som da badalada do sino e a voz do 

pai conclui o sermão, já citado, “[...] Onde estiver um, há de estar o irmão 

também.”(LavourArcaica, 2001). As disjunções implicam na autonomia expressa na 

                                                           
††† Tradução Intersemiótica (PLAZA, 2013) 
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releitura de Carvalho e assume uma nova roupagem na voz do narrador em 3ª pessoa. Por 

sua vez os elementos conjuntivos são verificados, mas as disjunções afloram no novo 

sistema linguístico, pois importa “que o filme adaptado deve preservar em primeiro lugar 

sua autonomia fílmica, ou seja, deve-se sustentar como obra fílmica, antes mesmo de ser 

objeto de análise como adaptação.” (BALDELLI apud BALOGH, 2005, p.53). 

 O cinema de arte, promove essa autonomia, pois ao remontar as origens da 

família na história narrada, a atemporalidade manifestada é repetitiva, tornando-se uma 

característica revelada no discurso patriarcal do imigrante na tentativa de recuperar a 

cultura e reiterá-la no seio da família. Pode-se constatar, ainda, o tempo circular, 

misterioso e envolvente, presente na organização do romance tal qual um atuante do 

processo textual, sempre interagindo a cada acontecimento, realçado no filme pela voz do 

narrador e também pelos recursos audio-visuais. Xavier (2008, p.24), em “A janela do 

cinema...” diz que “[...] Cada imagem em particular foi impressa na película, como 

consequência de uma processo físico ‘objetivo’, [...] fruto de uma intervenção 

inegavelmente humana, e, em princípio, não indica nada senão o ato de manipulação.”  

Tais recursos de mídia, próprios do arte cinematográfica, contribuem com os aspectos 

disjuntivos da obra traduzida.   

 Neste trecho, a seguir, a transposição realizada considera nesta passagem não a 

voz do narrador em LavourArcaica, mas a voz do pai como se neste instante proferisse 

um dos seus sermões. Em concomitância com a voz, as imagens das árvores no ambiente 

realçado pela noite e música servem como pano de fundo na linguagem midiática. 

  

[...] Tempo é o maior desvio de que o homem pode dispor, embora 

inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento. Sem medida 

em que o conheça, tempo é contudo, nosso bem de maior 

grandeza. Não tem começo, não tem fim. [...]O equilíbrio da vida 

está, essencialmente nesse bem supremo [...], pois só a justa 

medida do tempo dá a justa natureza das coisas. (LavourArcaica, 

2001) 

 

A sutil linha do tempo presente nos dois sistemas apontados nesta análise, 

apresenta na tradução uma nova forma de composição e conduz diferentes modos de ver 

o universo que permeia a LavourArcaica pela ótica do narrador da obra cinematográfica. 

Os signos expressos aqui, assumem, cada um, uma forma, portanto o que está em 
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evidência não é a busca por um modelo de representação harmônico, mas sim uma nova 

obra que encontrou seu valor e consolidou-se na arte moderna, em face aos meios 

tecnológicos de informação. A necessidade neste momento não é uma fidelidade na 

tradução e sim uma nova criação estética que produza efeitos significativos no leitor / 

espectador. Nesse sentido a produção cinematográfica reconstrói a história antes narrada 

no livro, adapta-a, com isso determinados elementos são conservados outros são 

ressignificados.  

 

Abordagem Final 

O fio condutor da narrativa neste sistema semiótico não segue uma linha reta, 

confirmando que a tradução intersemiótica não se realiza por meio da aproximação plena 

entre os dois sistemas. Nessa medida, o tempo a que se refere esta análise é posto sob 

perspectivas distintas na linguagem da obra transmutada, refletido no discurso dos 

personagens, na simbologia e imagens do novo signo estético. 

Nota-se em Lavoura Arcaica um conjunto de sentimentos, conservador e 

transgressor, conduzidos pela linha inconstante do tempo. Tempo este que se mostra de 

uma geração para outra com seus sortilégios através da escrita de Raduan Nassar, em uma 

obra que renova o cenário da literatura brasileira e em seguida é ressignificada no longa 

de Luiz Fernando Carvalho. Na tradução, alguns elementos do original são evidenciados 

numa fidelização sublime, contudo isso não ocorre em toda transmutação, logo trata-se 

de uma nova obra desenvolvida com um sistema peculiar num processo autônomo em 

que os aspectos disjuntivos são comuns, pois é um novo código. 

Portanto, nessa leitura realizada, da literatura ao cinema, foi possível ampliar o 

olhar sobre a sutilidade das influências da temporalidade no “plantar e colher da lavoura” 

em sistemas estéticos distintos. Confirmando que a obra fílmica agrega valores 

específicos, pois embora trate de uma releitura possui uma estilística própria, 

subjetividade e narrativa específicas, característica da sustentação desse processo 

semiótico. 
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24. CORPOS SUBJUGADOS EM “CORDÉLIA, A CAÇADORA” E “NA 

PENUMBRA”: CONTOS DE SÔNIA COUTINHO 

                                                     

 Elimar Barbosa de Barros 

Algemira de Macêdo Mendes 

 

  

Introdução 

Na contística de Sônia Coutinho, publicada em “Os Venenos de Lucrécia” (1978), 

encontra-se a problemática da transição de modelos conservadores para uma nova 

condição de mulher, fruto das discussões em torno da emancipação feminina, iniciada nos 

anos 60 e 70. Influenciada pelos ideais feministas de sua geração, essa escritora baiana 

produz narrativas que entrecruzam verdades e delírios no universo das personagens 

femininas, geralmente frustradas pelo ideal de felicidade pós-casamento. Nesse sentido, 

a escrita de Sônia Coutinho assemelha-se à escrita de mulheres de sua geração, com tom 

e dicção feminina, ela procura fazer “uma apresentação em lugar de uma representação” 

(BRANCO, 1991, p. 22) daquilo que descreve ou narra. Com esse procedimento e 

entrecruzando o foco narrativo ora em terceira, ora em primeira pessoa, suas narrativas 

levam o leitor a adentrar o interior de suas personagens e seguir com elas em direção ao 

despenhadeiro de um território perturbador onde elas, ultrapassando os limites da ficção, 

representam muitos estereótipos de mulher que estão ainda à mercê da submissão, a pesar 

do crescimento das discussões sobre relações de gênero e dos avanços em relação às 

conquistas dos direitos da mulher. 

Através da análise dos contos “Cordélia, a Caçadora” e “Na Penumbra”, far-se-á 

um recorte, dentre as várias temáticas identificadas nesses contos, para trazer ao debate a 

subjugação do corpo feminino, a fim de se identificar em dois contextos ligeiramente 

distintos, reflexos da condição de submissão da mulher e da insistente dominação 

masculina ou “incorporação da dominação” (BOURDIEU, 2014) em que o corpo da 

mulher é símbolo de ser ela mesma objeto de desejo sexual, mesmo na sociedade urbana 

dita moderna.  Essa abordagem a partir de dois contos de Sônia Coutinho, fundamentada 

nos pressupostos teóricos sobre relações de gênero, pretende provocar reflexão, também, 

sobre a condição social da mulher na contemporaneidade. Além disso, ao levantar o perfil 
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das personagens femininas desses contos e analisar as passagens através das quais elas 

rememoram fatos que as conduzem ao retraimento, à sensação de solidão, e até à 

culpabilidade do desejo, esse estudo levantará o debate sobre que possibilidades de 

escolhas realmente existem para o ideal de mulher livre na sociedade atual.   

Desse modo, a ficção de Sonia Coutinho com um discurso filosófico e de 

transgressão no que diz respeito à representação da mulher na literatura, ao colocar em 

cena a subjugação do corpo feminino, demonstra realidades ainda camufladas ‘na 

penumbra’ de vidas cotidianas em que a condição (sub)humana da mulher, ainda é uma 

questão bastante discutível após décadas de debates em torno dos conceitos de sexo e 

gênero fundamentados pelos estudos da crítica e da teoria feminista que visam ao respeito 

e à valorização da mulher em suas particularidades enquanto sujeito social e individual. 

 

O corpo submetido a concessões sexuais em Cordélia, a caçadora 

 

[...]a vida é, de certo, extremamente engraçada, [...] sem um 

único fiapo de esperanças, então podemos descobrir que ainda 

existem muitas – muitíssimas - Coisas Divertidas para Fazer. 

(COUTINHO, 2007, p. 30) 

  

Para Antônio Cândido (2010, p. 9) “a narrativa se constitui a partir de materiais 

não literários, manipulados a fim de se tornarem aspectos de uma organização estética 

regida pelas suas próprias leis”. Pode-se afirmar que Sônia Coutinho fez bom uso desse 

procedimento artístico, visto que o leitor de suas narrativas tem essa impressão de “estar 

em contato com realidades vitais, de estar aprendendo, participando, aceitando ou 

negando, como se estivesse envolvido nos problemas que eles suscitam” (CÂNDIDO, 

2010, p. 9). No entanto, apesar da sensação de realidade que seu texto provoca, ele 

permite que se faça uma análise a partir de “comportamentos ou modo de ser que se 

manifesta dentro do próprio texto, porque foram criados nele a partir dos dados da 

realidade exterior”. (CÂNDIDO, 2010, p. 9). 

Se a afirmação de Cândido (2010, p. 9), de que “a organização estética é regida 

por leis próprias, não as da natureza, da sociedade ou do ser. No entanto, natureza, 

sociedade e ser parecem presente em cada página”, se isso é fator para qualidade do texto, 

pode-se dizer que a escritora de “Cordélia a caçadora” não negligenciou quanto à 

qualidade de sua produção. Pois, embora, perceba que se trata de um mundo novo, criado, 
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é essa impressão de convivência com seres da realidade originária que tem o leitor de 

Sônia Coutinho ao adentrar as páginas de suas narrativas. Por destas, ele (o leitor) é 

conduzido ao encontro de personagens que vivenciando seus conflitos internos, fazem-

no se envolver e se sentir partícipe dos enredos.  

A primeira frase do conto “Cordélia, a caçadora”, é uma afirmativa aparentemente 

do narrador, como se fosse uma tentativa de diálogo entre este e a personagem. No 

decorrer da narrativa, pode-se perceber que essa e outras falas do narrador se assemelham 

a um monólogo interior. Nesse primeiro momento, é como se o narrador conversasse com 

a personagem, como se a apresentasse a ela mesma, ou a quisesse fazer compreender 

coisas que ela não conseguia perceber: “Cordélia, você não era mais nenhuma criança, 

quando encontrou Papá” (COUTINHO, 2007, p. 20). 

 A personagem feminina é identificada em três situações distintas, na 

narrativa, em cada uma delas, é o narrador quem demostra as inquietações ou 

insatisfações de Cordélia, muitas vezes, motivadas pela complexidade de seus 

relacionamentos amorosos. O resultado dessas insatisfações é o que leva a personagem a 

mudar de comportamento e buscar outros modos de vida. Cordélia é, em princípio, uma 

mulher solteira com “Infinita Vocação para a Virtude” (COUTINHO, 2007, p. 20), depois 

é uma mulher casada, dona de casa burguesa e, posteriormente, pintará o cabelo e se 

transformará numa “platinum blonde”. (COUTINHO, 2007, p. 30). Ela inverterá os 

papéis e passará de caça a ‘caçadora’. A discussão sobre as razões que levaram Cordélia 

a migrar pelos estágios de mulher solteira, casada, para, provavelmente, se fixar no de 

‘mulher livre’, pode ser tomada por diferentes hipóteses. Em todo o caso, é possível 

identificar que os desejos e frustrações da personagem têm origem na vida familiar. Esta, 

certamente, marcada pelos preceitos de virtude da sociedade religiosa, de estrutura 

patriarcal, típica do século XIX, na qual a mulher devia ser passiva, dócil e nada 

questionadora, cujos reflexos se mantêm no cotidiano familiar dos séculos XX e, até, 

nestes anos do século XXI. Esse ideal de mulher é fruto da sociedade ainda do século 

XVIII: 

 

Quando sessou a caça às bruxas, houve grande transformação na 

condição feminina. A sexualidade se normatiza e as mulheres se 

tornam frígidas, pois orgasmo era coisa do diabo e, portanto, 

passível de punição. Reduzem-se exclusivamente ao âmbito 

doméstico, pois sua ambição também era passível de castigo. [...] 
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as mulheres não têm mais acesso ao estudo como na Idade Média 

e passam a transmitir voluntariamente a seus filhos valores 

patriarcais já então totalmente introjetados por elas. (MURARO, 

2011, p.16). 

  

 

 É comum entre os estudiosos da crítica feminista a caracterização dessa 

sociedade patriarcal como sociedades castradoras e repressoras de desejos e anseios, da 

vida, do prazer e do ser feminino. E essa opressão foi tão bem implantada e interiorizada 

que seus efeitos se prolongam no tempo e no espaço, se naturalizam e são reproduzidos 

por homens e mulheres dispensando-se a presença de um possível mentor (o patriarca). 

O que é homem, o que é mulher, que atitudes e comportamentos os identificam e os 

particularizam são imagens que “incorporamos, sob forma de esquemas inconscientes de 

percepção e de apreciação, as estruturas históricas da ordem masculina.” (BOURDIEU, 

2014, p. 13) É sob essa perspectiva que Cordélia é ironicamente apresentada como uma 

mulher “com ar de Vítima” que “despertava (você sentia) a crueldade dos homens”. Diz-

se ironicamente, porque o narrador descreve as características de Cordélia, mas 

constantemente abre parênteses para esclarecer o leitor de que era ela quem se sentia 

assim: 

 

Pois eles adivinhavam estar diante de uma-daquelas-com-quem-

se-dá-uma-trepada-e-se-desaparece-podendo-contar-que-ela-

perma-necerá-chorosa-à-espera-pelo-menos-durante-três-anos. 

Seu principal problema era uma Infinita Vocação para a Virtude, 

ainda mais autêntica por não resultar, já àquela altura, de 

nenhuma imposição externa (sua mãe, uma nordestina, fizera um 

bom trabalho, mas já estava morta há alguns anos) e sim de uma 

pura e simples disposição de temperamento (COUTINHO, 2007, 

p. 20, grifo nosso). 

 

 

É notório, nesse, como noutros pontos da narrativa que a ironia na fala do narrador 

abre-se para uma crítica ao sistema patriarcalista ou à dominação masculina, no dizer de 

Bourdieu (2010), pois o narrador suscita a possibilidade de que o comportamento virtuoso 

de Cordélia é parte dela mesma, de seu temperamento, porém entre parêntese estão 

registradas as influências da mãe que identificada como uma nordestina, foi quem fez o 

trabalho de florescimento dessa Cordélia que assim se constitui, além de virtuosa, 
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Você não gostava de mudar de homem. Era tímida, introvertida, 

preguiçosa, uma mudança assim, representa enorme dispêndio de 

energia, quase uma violência. Fosse só por questão de sexo, é 

possível que você nunca se desse ao trabalho. Recorreria à 

masturbação, quando a necessidade fosse forte demais. Porém, 

você era viciada em ternura. E estava pronta a se desmanchar 

toda, acreditando que daquela vez, ah, daquela vez ia encontrar a 

Felicidade, sempre que seus parceiros se mostravam carinhosos, 

agradáveis e levavam presentinhos, no curso das primeiras 

trepadas (COUTINHO, 2007, p. 20-21). 

 

 

O foco narrativo do conto é marcado pelo narrador em terceira pessoa, no entanto 

se observa desde o início que o narrador dialoga diretamente com a personagem, 

conforme ilustrado anteriormente. Por toda a narrativa, identificam-se passagens em que 

o narrador apresenta a personagem a ela mesma; fato que leva  o leitor à percepção de 

que o narrador é a própria personagem diante do espelho, em um longo monólogo interior 

em busca de descobrir seu próprio eu, e compreender a trajetória de sua vida. 

Possivelmente, seja esse aspecto uma marca da escrita de Sônia Coutinho que traz um 

discurso literário de transgressão e inovador e que a identificada com o que se denomina 

escrita feminina. 

 

A melodia feminina da escrita se faz ouvir, quando o leitor 

percebe que, mais que a história que se vai contar, mais que o 

enredo que se desenvolve, importa o som das palavras, a textura 

da voz, os contornos do ritmo, os movimentos respiratórios do 

texto. [...] 

Esse percurso pela materialidade da palavra, que procura fazer do 

signo a própria coisa e não uma representação da coisa, é típico 

da escrita feminina. Porque ao procurar trazer a coisa 

representada para a cena textual, ao procurar fazer sua 

apresentação em lugar de sua re-presentação, o que a escrita 

feminina busca é, em última instância, a inserção do corpo no 

discurso (BRANCO, 1991, p. 21-22). 

 

 

Ao construir uma narrativa em que a voz do narrador entrecruza-se com a voz da 

personagem, sem as marcas explícitas tradicionais como travessões, aspas, entre outros, 

o que Sônia Coutinho faz é trazer Cordélia com todos os seus conflitos e sua voz para a 

cena textual, levando o leitor a esbarrar-se com “o corpo do narrador, ali exposto, a nos 
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dizer que não é apenas um signo, uma palavra, uma representação, mas o que acontece 

ao signo, à palavra, à representação”. (BRANCO, 1991, p. 21) Com isso, a autora critica 

ironicamente o papel da mulher na sociedade e vai construindo um perfil de mulher 

misteriosa e confusa diante de si mesma, e que não se encontra completamente livre do 

sistema de dominação masculina que direta ou indiretamente, consciente ou 

inconscientemente vai deixando seus rastros e suas sombras na modernidade.  

 Pagando tributo, possivelmente à verossimilhança do texto literária, e aos ideais 

da crítica feminista de sua geração, a autora constrói uma personagem descrita a partir de 

um narrador que não se furta ao direito de mencionar posturas, palavras e ações (“mudar 

de homem, masturbação, trepar) que  outrora jamais poderiam ser, se quer, pensadas por 

uma mulher, tão pouco proferida ou praticada, sem que ela corresse o risco de ser rotulada 

de malévola, pervertida ou bruxa. Porém, essa mesma mulher supostamente livre é 

“viciada em ternura”, carente de comunicação, “é uma pessoa tão sofrida! Percebe, de 

repente, que nunca ninguém lhe deu lá muita atenção” (COUTINHO, 2007, p. 23).  Aos 

27 anos, trabalha fora de casa, após a morte da mãe, as irmãs casadas (“ajeitadas na vida”), 

o pai doente, o irmão em outra cidade, essa mulher vai surgindo na narrativa trazendo os 

traços do que certamente ficou no seu inconsciente pela formação que recebeu da mãe, 

segundo a qual, o casamento lhe daria a felicidade. E, é assim que Cordélia, ainda que 

tardiamente, no entender dos que a “julgam como meio lenta”, em comparação às “irmãs 

cheias de espírito prático”: 

 

Custou a se convencer de que precisa dar um novo rumo à sua 

vida. [...] Assim, sustentando-se sozinha, você se viu, da noite 

para o dia, desajeitadamente metida numa situação de Mulher 

Livre. E, como a vida não para de acontecer, você está 

abandonada pelo sexto homem [...], quando encontrou Papá. 

(COUTINHO, 2007, p. 22-23). 

 

 

A partir desse encontro, a personagem se vislumbra com o interesse de Papá por 

ouvi-la, por lhe dá atenção, e, no aparecimento do homem que protege e dá apoio, 

ironicamente com o nome de Papá, a descrição da personagem vai passando de uma 

mulher livre e independente para a demonstração de estereótipos de fraqueza feminina; 

ela fala de sua infância e juventude perdidas, lamenta-se, sente-se sozinha, chora e é 

levada para a cama por Papá “onde tem o maior orgasmo de sua vida”. O foco narrativo 
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se desdobra em primeira pessoa, e assim, ficam mais precisos, para o leitor, os 

sentimentos de felicidade da personagem por ter à frente de si a possibilidade de 

felicidade com o casamento glorioso.  

 

Nosso relacionamento é como uma volta a Algo que Nem Chegou 

a Existir, uma Coisa Maravilhosa de Antigamente. Nessa 

atmosfera de sonho, ouço a formalização da proposta de 

casamento do Papá, diante de minhas irmãs e seus maridos. 

(COUTINHO, 2007, p. 23). 

 

 

Com a personagem inserida no cotidiano de uma vida conjugal, o texto de Sônia 

Coutinho possibilita o debate sobre a subjugação do corpo feminino, tema já tão discutido 

e, ainda, tão atual. Passado o deslumbre dos primeiros momentos, da maravilha em que 

se vê a personagem morando num “belo apartamento na companhia de um Homem que 

Cuida de Tudo e Paga”, de achar engraçado e ótimo, ser uma Mulher Casada e, até, de 

deixar o emprego para coordenar os afazeres domésticos, Cordélia se depara com as 

primeiras alegações. “__E o que seria de você sem mim, hein, Cordélia?” (COUTINHO, 

2007, p. 25). Na “apresentação” do real, nessa narrativa, o ser masculino, vai assim, 

violentando psicologicamente o ser feminino e exigindo que este repita incessantemente 

o quão era “Solitária e Infeliz e Perdida, antes de encontrá-lo”. (COUTINHO, 2007, p. 

25). Nessa cena, encontra-se ficcionalizado o retrato das considerações que faz Saffioti 

sobre as relações de gênero e a dominação masculina:  

 

Há mulheres que, não obstante jamais terem sofrido violência 

física ou sexual, tiveram outras violações. Trata-se de uma 

violência atroz, uma vez que se trata da destruição da própria 

identidade dessas mulheres. Sua ferida de alma manifesta-se no 

corpo de diversas formas (SAFFIOTI, 2004, p. 111). 

 

 

É, pois, essa ferida implantada lentamente por Papá na alma de Cordélia e o senso 

de humildade, o qual sua “mãe [...] lhe disse que convém a uma mulher” (COUTINHO, 

2007, p. 26), que a levam a ceder sempre aos caprichos do marido cujo próximo passo é 

as concessões sexuais a que Cordélia, até tentou resistir, mas que a violência primeira, já 

havia garantido a efetivação da violência segunda:  
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[...] abre a porta do armário, remexe numa gaveta que nunca vi 

aberta [...] De lá extrai um longo chicote de tiras de couro negro, 

com pequenos nós nas pontas. __ Tire a camisola, deixe eu bater 

um pouquinho. [...] Sinto um calafrio: __Não, não __respondo. 

Jamais lhe neguei alguma coisa antes, e estou com medo 

(COUTINHO, 2007, p. 27). 

 

 

Cordélia, a partir da chantagem emocional feita por Papá, incansável com as 

sessões de violência para lhe ferir a alma, vê sua identidade perdida, no dizer de Saffioti 

(2004), se vê cedendo aos desejos do marido e transferindo para o corpo, suas feridas de 

alma; se torna uma mulher magra e assustada. A partir de então, o leitor pode analisar por 

meio da ficção de Sônia Coutinho o que BOURDIEU (2014, p. 71) pontuou a respeito da 

dominação masculina quando analisou as relações de gênero na sociedade Cabila, nestas 

percebeu que: 

 

injunções continuadas, silenciosas e invisíveis, que o mundo 

sexualmente hierarquizado [...], preparam as mulheres [...] a 

aceitar como evidentes, naturais e inquestionáveis prescrições e 

proscrições arbitrárias que, inscritas na ordem das coisas, 

imprimem-se insensivelmente na ordem dos corpos 

(BOURDIEU, 2014, p. 71). 

 

 

Cordélia vendo sua vida transformada num inferno pelo marido que não perde a 

oportunidade de demonstrar a insatisfação pela não aceitação das concessões sexuais, vê 

seu corpo dominado, subjugado, no dizer de PERROT (2012, p. 76), “muitas vezes 

roubado, em sua própria sexualidade”, confirmando o que pontua Bourdieu (2010, p.18) 

“a força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a visão 

androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos 

que visem a legitimá-la”. 

 

Portanto, um mês depois, quando Papá torna a fazer aquele 

mesmo pedido, não ouso negar. E as sessões se tornam semanais, 

com uma série de Variações e Acréscimos. Abra as pernas. Vire 

de Costas. Agora, você dá em mim. Aqui, bem aqui. Ah, ah. Com 

mais força. (COUTINHO, 2007, p. 27). 
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“A sexualidade consentida, e mesmo exigida, é conjugal. Mas não sabemos muita 

coisa sobre ela. Altar da sexualidade, o leito conjugal escapa aos olhares.” (PERROT, 

2012, p. 68). O que escapa aos olhares do historiador, não escapa à visão do literato (nesse 

caso literata), assim, numa escrita que “apresenta” a situação social da mulher, Sonia 

Coutinho demostra que apesar dos avanços alcançados a partir da década de 70 com o 

advento do feminismo, a mulher ainda é, muitas vezes, objeto sexual de dominação 

masculina, e essa situação pode acontecer dentro das relações conjugais em que a mulher 

por uma suposta consciência de deveres conjugais acaba por se submeter à dominação 

masculina, esta que no contexto atual, vem muitas vezes, embrulhada em papel colorido 

e dourado cujo brilho superficial ofusca as intenções, não só de homens como Pápa - 

amante de práticas sexuais sadomasoquistas,  mas de muitos outros que insistem em não 

respeitar a mulher como sujeito (feminino) dotado de vontades e desejos individuais e a 

tratam como um objeto fêmeo pronto para satisfazer mesmo contra vontade, às vontades 

do macho.  

Sonia Coutinho conhecida escritora brasileira adepta das ideologias do 

feminismo, não se conteve em construir uma narrativa que apenas representasse e 

reproduzisse a condição de submissão da mulher em relação ao homem. A autora fazendo 

valer seu discurso de transgressão através do qual sugere uma mulher que precisa sair da 

inércia e buscar outro caminho, e que precisa ser ela própria a primeira a se valorizar, 

apresenta na narrativa o terceiro momento de identificação da personagem: transforma 

Cordélia, na caçadora. Já que, a escrita feminina é, “não exatamente marcada por um 

retorno ao passado, por uma fidelidade ao vivido, mas, quem sabe, também guiada por 

um ‘desejo de futuro” (BRANCO, 1991, p. 32). 

Cordélia sonda entre as irmãs casadas a situação que está vivendo, percebe o 

silêncio, cogita a possibilidade: “será que aquela aparência de Felicidade delas escondia 

uma porção de coisas por trás”? (COUTINHO 2007, p. 28), se esforça para estar de 

acordo com as conveniências, resiste às humilhações, fica magra e assustada, até que um 

dia convida o leitor e decide:  

 

Nós partiremos quase correndo, logo depois que Papá sair para o 

escritório. Nada avisaremos à empregada e levaremos apenas a 

roupa do corpo e uma pequena valise com objetos pessoais. [...] a 

vida irá recompondo-se, e nós, já sem o ar de Madame, até 

voltaremos a ser galanteadas na rua. [...] E, à noite, marcharemos 
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em excursão pela calçada de  Copacabana. Apanharemos um 

limpo e saudável garoto de 19 anos, um surfista, o torso dourado 

de sol [...].  (Pois a vida é, de certo, extremamente engraçada, [...] 

sem um único fiapo de esperanças, então podemos descobrir que 

ainda existem muitas – muitíssimas – Coisas Divertidas para 

Fazer) (COUTINHO 2007, p. 29 - 30). 

 

Mais uma vez, observa-se o foco narrativo se desdobrar, dessa vez para a primeira 

pessoa do plural. A personagem assume de vez a voz do narrador e inclui o leitor, 

provavelmente, leitora que se identificando com Cordélia é convidada a mudar, a buscar 

uma saída, por mais difícil e dura que seja sua respectiva realidade. Dessa forma, o conto 

revela uma escrita inovadora, que além de representar situações de submissão da mulher, 

aponta caminhos para um futuro diferente. Pois, observa-se que ao final da narrativa, se 

há, nas entrelinhas do texto, a possibilidade de mercantilização do sexo, não é no corpo 

feminino que vai está o objeto de venda. Fica explícito que a personagem sai da situação 

de objeto, de caça e assume o papel de caçadora - simbolicamente utilizado no título, 

significando aquela que sai em busca dos próprios desejos, de sua identidade, de uma vida 

melhor ou pelo menos diferente - se vai ser feliz? Não se sabe, mas a vida vai acontecer 

livre, no sentido de que ela provavelmente poderá escolher como vai se relacionar. Pode-

se inferir com o estudo dessa narrativa que a liberdade da mulher não está em ser ela 

casada ou solteira, mas em ser respeitada na sua individualidade, na sua sexualidade. 

 

Estupro – reflexos de memória - símbolo da subjugação do corpo feminino em “Na 

penumbra” 

No conto Cordélia, a caçadora, vê-se uma personagem que rompe os obstáculos, 

enfrenta conflitos interiores e busca uma saída, vai à caça de uma nova vida, afastando-

se da dominação masculina e da consequente subjugação de seu corpo dentro da vida 

conjugal. No conto “Na penumbra”, a situação é um tanto mais complexa, visto que 

enquanto aquele se refere a uma mulher obrigada a concessões sexuais na vida adulta e 

conjugal, este se trata de uma mulher adulta que traz na memória as marcas da subjugação 

de seu corpo. 

 

Memória é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação 

de informações. A aquisição é também chamada de 

aprendizagem: só se grava aquilo que foi aprendido. A evocação 



 

313 

 

é também chamada de recordação, lembrança, recuperação. Só 

lembramos aquilo que gravamos, aquilo que foi aprendido. 

Podemos afirmar que somos aquilo que recordamos, literalmente. 

[...] 

O acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja o 

que é, com que sejamos, cada um, um indivíduo, um ser para o 

qual não existe outro idêntico. (IZQUERDO, 2002) 

 

 

Ivan Izquerdo (2002) afirma ainda que “o conjunto das memórias de cada um 

determina aquilo que se denomina personalidade ou forma de ser.” Nessa perspectiva, é 

natural que cada uma das mulheres estudadas nesse artigo conserve informações 

diferentes e tenham, portanto personalidades ímpares que as levam a se comportar de 

maneira diferente ante a situação de subjugação de seus corpos, já que “a memória 

provem das experiências”, e suas experiências de corpos subjugados foram outras. O que 

há de semelhante entre as duas mulheres (Cordélia e a mulher do conto “Na penumbra”), 

é, principalmente, a ideia de subjugação do corpo e a noção de sexo construída: “Aprendi 

que sexo era uma coisa muito feia, um pecado. Pelo menos, diziam isso a nós, mulheres” 

(COUTINHO, 2007, p. 32). 

Em ambos os contos, a mulher traz na memória as lembranças da aprendizagem 

sobre como deve se comportar uma mulher. Trata-se do “discurso do outro”, de que fala 

Bakhtin (2010) presente na narrativa de Sônia Coutinho com o objetivo de mostrar, 

ironicamente, como as mulheres eram educadas por meio do discurso religioso. 

 

Entre todas as palavras pronunciadas no cotidiano não menos que 

a metade provém de outrem. [...] 

É necessário observar o seguinte: por maior que seja a precisão 

com que é transmitido, o discurso de outrem incluído no contexto 

sempre está submetido a notáveis transformações de significado. 

(BAHKITIN, 2010, p. 140-141) 

 

Certamente, nos contos de Sônia Coutinho esse discurso de que a mulher deve ter 

vocação para a virtude e de que sexo “é uma coisa muito feia”, não é nem do narrador 

nem das personagens, porém apresenta-se no texto pela voz da personagem para se 

transformar noutro significado, numa ironia crítica que possa levar à reflexão sobre essa 

questão de como a mulher é formada, de como suas memórias são construídas e de como 

isso interfere em sua personalidade, construindo nelas uma identidade passiva que pelo 
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medo do pecado, a leva a suportar situações de submissão em nome do que Foucault 

(1984) chamou de “moral” ou “moralidade dos comportamentos”. 

 

Por moral entende-se igualmente comportamento real dos 

indivíduos em relação às regras e valores que lhes são propostos: 

designa-se, assim, a maneira pela qual eles se submetem mais ou 

menos completamente a um princípio de conduta; pela qual eles 

obedecem ou resistem a uma interdição ou a uma prescrição; pela 

qual eles respeitam ou negligenciam um conjunto de valores. 

(FOUCAULT, 1984, p. 26). 

 

 

A personagem feminina do conto “Na penumbra” vive um conflito interior 

motivado por uma experiência traumática que lhe ficou na memória e que fere o que ela 

aprendeu sobre comportamento moral. A circunstância em que o fato se processa é tão 

melindrosa que em “Na penumbra” a própria estrutura narrativa é diferenciada, as 

personagens principais não têm nome, o narrador é em primeira pessoa, um observador, 

e em discurso direto a voz do homem e da mulher se fazem perceber, muitas vezes, 

sugeridas, misturadas também na fala do narrador. 

A mulher do conto “Na penumbra” é uma mulher jovem, de 29 anos, casada que 

decidira largar o marido, por um problema de sexo, porém o conflito é interior, é dela, ou 

melhor, foi implantado nela. A personagem busca em um quase desconhecido (o homem 

da narrativa) a possibilidade de se livrar desse problema, trata-se de algo que foi impresso 

no seu passado e que poderia se chamar de uma “memória da ofensa”, não aquela formada 

a partir dos campos de guerra a que se refere LEVI (1990, p. 9), mas que como esta precisa 

ser evocada para que a personagem possa conviver com ela, ou no dizer dos psicanalistas, 

falar para que haja a “desvalorização das lembranças” (IZQUIERDO, 2004). Depois de 

muito hesitar, de tentar ambientar-se, de fazer o homem pensar mil coisas, inclusive, que 

estaria sendo enganado por uma mulher ninfomaníaca, ela profere: 

 

Vou contar a você, estou sentido que vou conseguir contar, daqui 

a pouco. Escute, esta é a minha única esperança – contar e me 

libertar de tudo, para sempre. Entende? Se eu conseguir dizer tudo 

a alguém, quem sabe afinal me sentirei livre.  

[...] 

__ Agora, pense no local onde tudo aconteceu. Foi na casa da 

minha família. Eu tinha 11 anos, era uma menina introvertida, 
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tímida, tudo me assustava, não tinha coragem de me abrir com 

ninguém.  

__ Eu estava descobrindo o sexo naquele tempo. Verifiquei, por 

exemplo, que acariciando meu próprio corpo eu sentia prazer. [...]  

Ele vê que a mão dela está tremendo [...]. __ Escute, será que é 

mesmo preciso você me contar essas coisas, agora? [...] 

__Não diga isso! Você tem de insistir, tem de arrancar tudo de 

mim, nem que seja preciso me bater. Se eu parar de falar, então 

você me espanca, me obriga a continuar.” (COUTINHO, p. 34-

36). 

 

 

A personagem feminina tem necessidade de falar, de revisitar o passado, para 

tentar mudar o seu presente. Conforme Izquerdo (2002): “o passado, nossas memórias, 

nossos esquecimentos voluntários, não só nos dizem quem somos, mas também nos 

permitem projetar rumo ao futuro, isto é, nos dizem quem poderemos ser.” A narrativa é 

entrecortada por delírios da personagem que escuta (o homem). Tais delírios são fruto do 

sentimento de inferioridade da personagem que considera inacreditável a presença de uma 

mulher nobre, que tinha tudo na vida e que nada iria querer de um homem como ele, não 

acreditava na verdade em que o presente era aquela mulher tão linda, tão nobre na sua 

vida, na sua cama, lhe confidenciando segredos e dores de sua alma. Esses 

entrecruzamentos de vozes, acontecimentos, fatos e imaginação, num enredo em que 

tempo e espaço não são lineares, são, também, possivelmente, marca da estrutura 

narrativa de Sônia Coutinho.  

Depois de muito tentar, de situar seu ouvinte no tempo e no espaço onde tudo 

aconteceu, de sofrer calafrios e vômitos, ou seja, de manifestar “no corpo as dores da 

alma” (SAFFIOTI, 2004, p. 111), a mulher enfim conta: 

 

Eu era filha única, ficava muito tempo sozinha [...] eu lia muito, 

tudo o que caia nas mãos. Minha vida se desenrolava quase 

apenas no plano da imaginação. Mas, sabe, dentro de casa estava 

aquele homem. [...]. __Ele me tratava muito bem e, naquela 

época, começou a me acariciar cada vez mais. As mãos dele 

desciam pelo meu corpo, tocavam, como que acidentalmente, no 

bico dos meus seios que estavam nascendo. Um dia os lábios dele 

encostaram nos meus, foi o primeiro beijo que recebi de um 

homem. [...] 
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__ O que eu não disse ao psiquiatra foi o seguinte, ouça: eu não 

tinha só medo, quando aquele homem me acariciava, também 

sentia prazer. (COUTINHO, 2007, p. 36-37). 

 

A narrativa provoca estranhamento e não é mais chocante porque na vida 

cotidiana, discursos dessa natureza têm séculos de história querendo se fazer ouvir. E, é 

para tentar sair da automatização cotidiana de um assunto tão sério e que não pode ser 

naturalizado, que, usando o discurso literariamente ficcional, Sônia Coutinho traz para o 

debate o tema muitíssimo pertinente e atual do estupro contra mulheres, crianças e 

adolescentes, sobre o qual ainda há muito papel a ser grafado, a fim de que se ocorram, a 

partir da reflexão, mudanças plausíveis que possam evitar a violência contra a mulher. 

Foi nessa perspectiva que se falou de corpo feminino subjugado dentro dessas duas 

narrativas ora analisadas.  

 

A gama de violências exercidas sobre as mulheres é ao mesmo 

tempo variada e repetitiva. O que muda é o olhar lançado sobre 

elas, o limiar de tolerância da sociedade e das mulheres, a história 

de sua queixa. Quando e como são vistas, ou se veem, como 

vítimas(PERROT, 2012, p. 76). 

 

 

Não é difícil presumir que o autor da violência, do crime, na narrativa analisada 

era o pai da mulher de 29 anos que não esqueceu os traumas da menina de 11. Observa-

se, pois que a violência contra a mulher seja de que forma ela se manifeste, deixa rastros 

físicos e/ou psicológicos que podem perturbar e atrapalhar a vida inteira dessa mulher. 

No caso da violência sexual, vê-se que, mesmo na modernidade (ou pós-modernidade), o 

homem não perdeu o desejo machista (do macho de tempos retrógrados) de subjugar o 

corpo feminino, de possuí-lo como coisa. Mudou o contexto, mas, ainda parece que o 

homem vê no estupro um ritual de virilidade como eram identificados os estupros 

coletivos medievais, segundo PERROT (2012, p. 76). 

Dessa forma, como traço da escrita feminina, inovadora em sua forma de contar, 

a autora aborda os tramas de uma personagem que não tem nome para representar as 

tantas mulheres que por aí estão levando consigo as meninas que não conseguem nem 

falar nem esquecer, que demoraram muito tempo para “tomar coragem e passar a trancar 
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a porto do quarto, todas as noites, a fugir quando ele se aproximava”, (COUTINHO, 2007, 

p. 38). 

Com o retrato de uma mulher que vive entre a dor e o prazer. Que vive os conflitos 

de como foi construída para ver o sexo e de como foi iniciada na vida sexual, a autora 

convida o leitor a refletir sobre o tema e observar o cotidiano familiar em que meninas ou 

mulheres, possam, assim como a personagem, estar amargamente se lembrando “de como 

foi ficando moça a seu lado, fingindo ainda que nada acontecera e ouvindo-o, calada, 

tentar impor disciplina, dizendo que ela não chegasse em casa muito tarde”. 

(COUTINHO, 2007, p. 38). 

Com um título bastante sugestivo, Sônia Coutinho mostra que é “Na penumbra”, 

no cotidiano familiar que o corpo da mulher continua subjugado e que mesmo onde quase 

não se percebe os fortes resquícios da dominação masculina, eles estão lá, escondidos nas 

ações ou subentendidos nas palavras, de forma que surgem naturalizados. A mulher, 

aparentemente, livre, ou não, continua padecendo, vendo seus desejos se perderem nas 

sombras que a sociedade ainda impõem para ofuscar o sexo feminino que se vê vitimado 

num “mundo de machos”. Tanto numa como noutra narrativa, ora analisadas, a mulher 

se vê, em constante e cotidiano conflito, tendo que lutar contra a exploração de seu corpo, 

de seu sexo e a opressão de sua sexualidade.  

No caso, específico de “Na penumbra” a exploração atingiu primeiro o território 

da alma e a narrativa atinge seu ponto máximo, deixando perplexo o leitor nas últimas 

linhas em que se descreve o ato sexual entre o homem e a mulher inominados no texto, 

em que aquele depois de atingir o prazer, de se sentir o “Herói” cheio de boa vontade que 

vai resolver os problemas daquela mulher e os seus, dorme e vendo-o dormir, ela o 

observa:  

 

[...] depois se aproxima, beija-o de leve nos lábios. Com uma das 

mãos acaricia-lhe o rosto, com a outra explora o fundo poço de 

seu próprio sexo, numa lenta busca de prazer. __Papai, papai – 

ela murmura, olhando para o homem adormecido. (COUTINHO, 

2007, p. 38). 

 

 

A mulher de “Na penumbra”, possivelmente terá sua vida sexual comprometida. 

Sempre entrecortada pelo prazer, pelo medo e pela dúvida.  Certamente, não é intenção 
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da escritora apontar soluções para essa problemática, porque também não é essa a 

intenção ou função da literatura. Mas, levar o leitor a repensar seus próprios conceitos e 

os valores construídos socialmente. O que se percebe com essas duas narrativas é que 

mesmo depois de décadas de discussões em torno das relações de gênero, a dominação 

masculina ainda pode estar acontecendo naturalmente nas sociedades ditas modernas (ou 

pós-modernas) e até mesmo com as mulheres entendidas como livres; elas podem estar 

arrastando constantemente, os fios que a sociedade filha do patriarcado construiu para 

amarrar a sexualidade feminina num misto de prazer e culpa.  
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25. O DISCURSO POÉTICO DE NAURO MACHADO 

 

Érica Pontes Moreira 

 

 

Introdução 

Nauro Machado nasceu em São Luís no dia 02 de agosto de 1935. Suas poesias 

têm como objetivo expor o homem na sua substância, o indivíduo em foque. O mesmo 

mostra o homem, no seu interior, retratando suas angustias e como este vive ao meio de 

todas essas situações que o norteiam. Vai identificar o ser como nunca dantes revelado, 

sondando através dos recônditos da alma humana, numa perspectiva psicológica e para 

isto utiliza-se da memória para compreender o ser em questão, utilizando também o 

monólogo que é expresso através do seu discurso.     

 Abordar-se-á também neste, a crítica fenomenológica, visto que esta foi a que 

mais se adequou no escrito, pois traz consigo a busca pela existência do ser, como o autor 

se coloca na obra e quais são as inferências que fazemos do texto. Utilizando-se do 

escritor Maurice Halbwachs que retrata a memória, Terry Eagleton e Salvatore que trata 

do fenômeno da fenomenologia.       

 Enfim, esse trabalho visa fortalecer ainda mais estudos já iniciados, dando 

propriedade à palavra e seu uso na constante busca da intuição dos altos com a maior 

espontaneidade possível e como complemento usufruirá de aspectos de método da crítica 

literária.          

 A vigente pesquisa também se faz muito importante porque tem por objetivo 

buscar o mais profundo da obra Funil do Ser precisamente do poema Esponja, a fim de 

que se trace um perfil que favoreça a compreensão da obra de Nauro Machado, pois 

mesmo que outros tenham feito leituras sobre a supracitada, o trabalho trará um novo 

ângulo do autor e do livro em questão.                                                                           

 Para tanto, o estudo empregará conceitos de Fenomenologia partidos de Terry 

Eagleton e D’Onófrio, ideias acerca de memória vindos de Jacques Le Goff e Halbwachs, 

e outras fontes como revistas e sites que se propuseram a refletir sobre o poeta. 
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Crítica Fenomenológica  

A fenomenologia aplicada ao estudo da obra põe em evidência o aspecto óptico, 

fônico, lexical, sintático, figurado, ideológico etc., isto é, como ela aparece aos olhos e a 

instrução do observado.        

 Sendo a fenomenologia uma busca das experiências perceptivas e todas as 

operações da consciência, pretendendo buscar nas obras de Nauro Machado, a forma 

como se expõe nas mesmas, observando como esse coloca- se no texto.  

 Então o que seria a fenomenologia? Segundo Terry Eagleton a fenomenologia é 

ciência dos fenômenos puros (2003, p.77). E para Salvatore, ele é ao mesmo tempo, um 

modo de ver e um método. O método consiste no modo de ver, e esse modo de ver 

constitui o método (2004, p.44). 

 

Poema Funil do Ser        

Nauro Machado vai à busca da existência do ser, em toda a sua poética e para isto 

utiliza-se da memória para mostrar como o mesmo vê o homem. Mas então o que seria 

memória? Segundo o dicionário Aurélio (2014, P.456) “É a faculdade de reter as ideias, 

impressões e conhecimentos adquiridos; lembranças, reminiscências”.  

 A memória que tem a capacidade de guarda fatos impressos em nossa mente leva-

nos a pensar no que o poeta Nauro (1995, p. 105) propôs quando nas primeiras linhas do 

seu poema nos diz: “Estou esquecendo meus mortos. Já as sílabas dos seus nomes soam 

surdas aos ouvidos de quem lhes balbucia os ossos”. Neste verso observa-se uma 

verdadeira biografia do homem, Nauro Machado nos propôs uma reflexão para a poesia, 

pois será que daqui a uns anos como será vista a mesma, ou mesmo a própria morte do 

poeta, como será visto seus poemas? O que será guardado na memória de seus leitores? 

Ele sempre vai em busca de nos mostrar as coordenadas psíquicas- conteudísticas que vão 

nortear o homem-poeta. Podemos dizer que um dos principais estudos da memória é 

abordar assuntos da vida em família, tradição e caracteres de uma região, da devoção, que 

irão remeter composição da memória social.      

 A memória tem como fundamentação guardar dados ou informações passadas, ou 

que ele considera como passada. Para que está se complete fará uso da linguagem falada 

e depois escrita, possibilitando ainda mais o armazenamento em nossa memória.  
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“Por outro lado, num nível metafórico, mas significativo a 

amnésia é não só uma perturbação no indivíduo, que envolve 

perturbações mais ou menos graves da presença da personalidade, 

mas também a falta ou perdas, voluntária ou involuntária, da 

memória coletiva nos povos e nas nações que pode determinar 

perturbações graves da identidade coletiva” (Jean Le Goff p.425). 

 

Na obra de Halbwachs, ele afirma-nos que toda memória individual vai existir a 

partir da memória coletiva, sendo que as lembranças são construídas no cerne de um 

grupo. Sendo que a raiz de várias formas de pensar, refletir, sentimentos que possuímos 

emanam do grupo que participamos, pois este nos conduz para pensarmos de uma forma 

diferente. O alinhamento de Maurice mostra-nos a existência de uma intuição sensível, 

vejamos:  

Haveria então, na base de toda lembrança, o chamado a um estado 

de              consciência puramente individual que - para distingui-

lo das percepções onde entram elementos do pensamento social - 

admitiremos que se chame intuição sensível (HALBWACHS, 

2004: p.41). 

 

Tudo que o homem criou dentro desse grupo social, essa memória que antes de 

ser individual é também coletiva poderá vir o caso da mesma ser esquecida, o Jean nos 

propôs no verso citado que a perda dessa recordação pode ocasionar numa perca da 

identidade de um grupo. O Poeta em questão teve essa preocupação de que sua 

reminiscência não fosse esquecida, tanto por seu grupo social e aos leitores que querem 

dar uma nova roupagem na literatura descobrindo os segredos que a mesma propõe.

 Fazer uma busca pela própria memória do autor, é conhecer o seu grupo onde 

esteve inserido, o leitor nesse caminho de busca pelo conhecimento desse poeta, poderá 

encontrar este caído no esquecimento do seu grupo social, nos meios de comunicação 

social e pelas gerações vindouras que futuramente não saberão qual contribuição do 

mesmo pra a sociedade, como pode ser visto nos versos a seguir: 

Dentro de mais alguns anos 

ninguém lhe saberá os nomes: 

inútil retê-los tantos 

pelas pálpebras dos sonhos. 

(Que, quando abertas, são  

pássaros 
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pousados sobre seus frutos. E, se fechado, os passos 

entreabertos no escuro 

Só eu ainda lhes sei os rostos 

multiplicados por muitos: 

depois, quando eu for seus  

[póstumos, 

apagar-se-ão em segundos (..) (1995, p. 105) 

 

Maurice propôs que a memória individual, vai ser construída a parte de inferência 

das recordações do grupo: 

 

 A memória individual, construída a partir das referências e 

lembranças próprias do grupo, refere- se, portanto, a “um ponto 

de vista sobre a memória coletiva”. Olhar este, que deve sempre 

ser analisado considerando-se o lugar ocupado pelo sujeito no 

interior do grupo e das relações mantidas com outros meios 

(HALBWACHS, 2004: p.55). 

 

 

Ele ainda nos aponta que essas recordações podem ser restauradas ou aparentadas 

a partir dessa experiência do grupo: 

 

Podemos criar representações do passado assentadas na 

percepção de outras pessoas, no que imaginamos ter acontecido 

ou pela internalização de representações de uma memória 

histórica. A lembrança, de acordo com Halbwachs, “é uma 

imagem engajada em outras imagens” (HALBWACHS, 2004: pp. 

76-78). 

 

Ou ainda mais:  

 

a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com 

a  ajuda de dados emprestados do presente, e, além disso, 

preparada por  outras reconstruções feitas em épocas 

anteriores e de onde a imagem de  outrora se manifestou já bem 

alterada (HALBWACHS, 2004: p. 75-6). 
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Por outro lado, afirma Halbwachs, não existe memória que seja apenas 

“imaginação ingênua e pueril” ou reprodução histórica que tenhamos construído que nos 

seja exterior, ou seja, todo este processo de construção da memória passa por um 

referencial que é o sujeito (HALBWACHS, 2004: p. 78; 81). 

Foi isto que o Nauro nos revelou em seu poema a fim de identificar quem é este 

sujeito que passa por esse processo. O que ele nos revela no mesmo foi uma preocupação 

do esquecimento desse sujeito que poderá vir ser olvidado ou mesmo suas recordações de 

toda sua história, essa foi a real preocupação do poeta de futuramente poder ser lembrado 

de forma digna diante da futura geração: “A memória apóia-se sobre o passado vivido”, 

o qual permite a constituição de uma narrativa sobre o passado do sujeito de forma viva 

e natural, mais do que sobre o “passado apreendido pela história escrita” (HALBWACHS, 

2004: p.75) 

Vejamos o verso que expôs isto: 

   

E nunca mais ninguém 

lhes conhecerá os costumes: 

de si próprios os apóstolos 

na eternidade dos túmulos. 

Estou esquecendo os meus  

[mortos: 

sequer lembrá-los não posso 

entre a memória do olvido 

e a cegueira dos meus olhos (...)(1995, p. 105) 

 

 

A memória de um ser ou de sua nação está sustentada a partir da identidade. A 

História encontra regularizada na composição dos grandes fatos da história de um povo, 

o que para Halbwachs faz das memórias coletivas apenas detalhes: 

A história de uma nação pode ser entendida como a síntese dos fatos mais 

relevantes a um conjunto de cidadãos, mas encontra-se muito distante das percepções do 

indivíduo, daí a diferenciação estabelecida por Halbwachs entre Memória e História 

(HALBWACHS, 2004: p.84). 

Machado colocou-nos isto no parágrafo que segue: 
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Estou esquecendo os meus  

[mortos: 

sequer lembrá-los não posso 

entre a memória do olvido 

e a cegueira dos meus olhos(...) (1995, p. 105) 

 

 Obra poética de Nauro Machado 

Nos poema de Machado observa-se que o mesmo opta pela vinculação entre a sua 

sensibilidade e a realidade histórico-social da sua época e do seu meio. Uma característica 

permanente em sua obra é a de revelar a verdade existencial do ser, utilizando para isto 

seus poemas que se movem em uma esfera de incertezas e angustias revelando suas 

origens e voltando para si mesmo, sendo que poesia e mundo se envolvem revelando o 

homem através da palavra. Há uma permanência em sua temática pelo desespero, por 

saber as verdades do mundo, dos problemas filosóficos – existenciais da vida e da morte, 

da contestação das coisas, ou seja, do seu estado manifestando sua angustia através das 

suas indagações que são vista em todo o seu discurso poético.   

 A prisão temporal que Nauro passa revela como se encontra o poeta e a busca 

desenfreada por uma liberdade plena, fazendo assim sua girar em torno de um mesmo 

objetivo que a mostrar a essência do ser. No poema acima Nauro se desvendou dessa 

forma mostrando sua preocupação com o ser, como ele mesmo será visto no decorrer de 

sua existência, como ele será visto pela geração vindoura de leitores, se estes irão procurar 

essa mesma essência humana. 

  

O tom filosófico, a procura de Deus, a preocupação com a morte 

e a  força do sexo, mostram uma poesia marcada por uma 

desesperada  inquietação espiritual. Nauro Machado, por um 

ângulo de compreensão  da vida, talvez se aproxime com 

Augusto dos Anjos, mas, mais  desesperado pelo espírito da 

carne, está oferecendo uma poesia doera que  tem o poder de 

fazer pensar e sentir (NAZARÉ, 1997 p.22). 

 

Percebem-se na obra de Nauro três temas mais importantes na sua composição: 
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Deus 

A presença de Deus na poesia de Nauro Machado mostra a precisão essencial ao 

ser humano. É no sofrimento que o homem liga-se a Deus, percebendo-se que o homem 

é frágil e revelando sua transcendental destinação espiritual. 

Deus é a resposta para as necessidades, aspirações íntimas do ser humano e 

quando este se afasta, perde afinidade com Ele; viver sem Deus é viver em vão:  

 

O Senhor, sentado na pedra, expiava o pecado do mundo. Súbito, 

apanhou a pedra e disse, transformando-a em um barco imundo: 

é  proibido renascer aquele que é só deste mundo. 

(MACHADO, Nauro. Os parreiras de Deus. São Luis, Fundação 

cultural do Maranhão,  1975.p.46) 

 

Sexo 

Em sua poesia é distinta pela crueza verbal, exprimindo agruras e prazeres, 

revelando um desespero existencial, sua problemática extravasa, pois do terreno ético 

individual para a generalidade artística. “Libertado o hímen da apressão do sopro para dá-

lo intacto à terra de vermes? Heis acaso, amor” (Id. A antibiótica nomenclatura do inferno. 

São Luis, SIOGE, 1977.p.44) 

Morte 

A uma análise maior da obra deduz-se que é o tema central de suas obras, em 

Nauro a morte é um dos mais amplos sentidos da vida, marca da limitação da vida humana 

sendo a morte o mais trágico capítulo da vida humana. Em decorrência desse dilema entre 

o espiritual e o material, identificamos a visão do poeta: a frustração e a revolta. “quem 

me restituirá ao impar que sou, senão a morte que descascará minha pele abandonando os 

braços, inutilmente à espera do sol?” (Id. A antibiótica nomenclatura do inferno. São Luís, 

SIOGE, 1977, p. 90) 

A interpretação de sua obra é uma leitura sempre disposta a ser vivida por um 

leitor novo, ou seja, encontrar o estado poético do poeta Nauro Machado. 
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Conclusão 

A maior preocupação do poeta foi nos instigar a pensar sobre nós mesmos, aquilo 

que convivemos com o nosso grupo social, põe em questão a valorização do ser. Também 

deve ser exposta a necessidade de uma releitura da poesia maranhense, pode ser proposto 

o seguinte-como nossa poesia está sendo vista pelos próprios maranhenses? O que seria 

poesia? Qual a real valorização dos poetas da nossa região? Os nossos líderes como veem 

a mesma? E os futuros acadêmicos? A juventude em massa valoriza seus poetas? Dentro 

do nosso país os nossos poetas são reconhecidos? 

Nauro Machado sem dúvida é um grande poeta que desvenda o ser, quem 

realmente é este diante da sociedade. Levando-nos a refletir a própria existência do ser. 

  

REFERÊNCIAS  

 

EAGLETON, Terry. Teoria da literatura - uma introdução. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 

 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: revista dos tribunais LTDA, 

1990. 

 

MACHADO, Nauro. Antologia poética. São Paulo: imago e Fundação da Biblioteca 

Nacional, 1998. 

 

MACHADO, Nauro. Funil do Ser, EDUFMA: São Luís, 1995. 

 

SALVATORE, D’Onofre. Teoria do texto-1. São Paulo: Ática, 2004. 

 

LOBATO, Maria de Nazaré Cassas de Lima. A revelação de Nauro Machado. –São 

Luís: EDUFMA, 1987. 

  



 

328 

 

26. INFLUÊNCIA DO ESPAÇO PSICOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DA 

MEMÓRIA NA OBRA ANGÚSTIA, DE GRACILIANO RAMOS 

 

                                                          Maria de Fátima de Paiva 

Abreu 

 

 

Introdução 

No presente trabalho tem-se como objetivo demonstrar a influência do espaço 

psicológico nas ações do personagem central da obra Angústia de Graciliano Ramos. O 

espaço exerce influência na construção da memória do personagem Luis da Silva, que é 

atormentado por suas lembranças e age em função delas, influenciando de maneira 

positiva e/ou às vezes negativa suas relações sociais. 

O autor de Angústia deixa à mostra em suas obras o descontentamento com a 

banalização do ser humano. Acentua um realismo incomparável e sempre crítico. “O 

realismo de Graciliano não é orgânico nem espontâneo. É crítico. O herói é sempre um 

problema: não aceita o mundo, nem os outros, nem a si mesmo” (BOSI, 1994, p.402).  

 Em Angústia, o espaço pode representar diversas possibilidades. O espaço 

psicológico nos situa acerca das relações sociais, econômicas, psicológicas, podendo até 

mesmo definir a classe social dos personagens. O espaço é um dos principais elementos 

da narrativa ficcional, e na obra em questão isso é evidenciado quando o personagem se 

encontra atormentado com suas lembranças tais como as de sua infância, que são 

recorrentes a fatos presenciados pelo personagem, de modo que tudo é levado ao 

conhecimento do leitor via espaço psicológico.  

 

A amplitude e a abstração do tema conduzem inevitavelmente a 

uma diversidade de direções e possibilidades interpretativas, pois 

ele esta relacionado às ciências sociais, físicas e naturais, e cada 

uma delas o apresenta sob um determinado aspecto (BORGES 

FILHO, 2009, p.106-107). 
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O espaço está presente em todo o meio, seja ele físico, psicológico, literário, 

geográfico, ele é um elemento que nos possibilita as varias maneiras de compreendermos 

um fato narrado. E das varias formas que ele se apresenta, vão contribuindo para o 

desfecho da narrativa. Na narração tudo sugere a presença do espaço e “a reflexão, 

oriunda de uma presença sem nome, evoca o espaço onde a proferem e exige um mundo 

no qual cobra sentido” (LINS, 1976, p.69). 

 

Sobre a obra Angústia 

Angústia, obra do aclamado escritor Graciliano Ramos, foi publicada em 1936, 

tendo como principal característica a descrição dos estados de alma do indivíduo que se 

questiona o tempo todo sobre si e sobre o mundo. O protagonista do romance, Luís da 

Silva, vem de uma triagem decadente: o seu avô Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e 

Silva e seu pai Camilo Pereira da Silva, e esse trio encera-se com Luis que se torna um 

funcionário público e escritor frustrado, confessa desesperadamente ser autor de um 

homicídio. O estopim foi o fato da vítima, Julião Tavares, ter conquistado a mulher que 

Luís da Silva amava.  

O seu suposto “rival”, Julião Tavares, que já era reprovado por Luís por muitos 

outros motivos, e Marina, passam agora a serem objetos de ódio. Boa parte da narração é 

direcionada a observação, reflexão e perseguição dos dois por Luis da Silva, entrecortada 

por fortes lembranças particulares. Nestas perseguições, Luís descobre que Marina realiza 

um aborto de um filho de Julião Tavares. Seu ódio por Tavares cresce a ponto de 

assassiná-lo, ou supostamente assassiná-lo. 

Pelos indícios na narrativa é possível delimitar a ocorrência dos acontecimentos 

entre a década de 1930, especificamente após o golpe da Revolução de 30. A existência 

de Luís da Silva é radicalmente caracterizada pela visão desencantada do mundo, de si 

mesmo e dos acontecimentos da sua vida, sob uma profunda sensação de isolamento. 

Entre o ódio pelo bem-sucedido Julião Tavares e o amor frustrado por Marina, Luis da 

Silva perde-se nas suas atitudes e em seus pensamentos. 
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O espaço como construtor da memória 

O espaço é elemento indispensável na composição da narrativa, atuando como 

personagem em alguns relatos ficcionais, modelando e remodelando ações, criando 

ambientes e situações que ajuda o leitor nas interpretações dos fatos nas narrações e 

dialogando com todos os elementos da narrativa. Na narrativa literária, além de 

caracterizar aspectos físicos-geograficos, registrar os dados culturais específicos, 

descrever os costumes ele também cria uma “cartografia simbólica que se cruza com o 

imaginário e a interpretação” (BORGES FILHO, 2009, p.105). 

O elemento espacial na obra Angústia é de fundamental importância para a 

construção da narrativa, juntamente com as memórias do personagem. Luís constrói suas 

memórias através dos elementos que fazem parte do espaço de suas lembranças, o trecho 

a seguir mostra um dos principais elementos composicionais do espaço, através do qual 

o personagem vai construindo suas memórias: 

 

Pensei em seu Evaristo e na cobra enrolada no pescoço do velho 

Trajano. Parei no meio da sala, aterrado com a imagem medonha 

que me apareceu. O pescoço do homem estirava-se, os ossos 

afastavam-se, os beiços entreabriam-se, roxos, intumescidos, 

mostrando a língua escura e os dentinhos de rato (RAMOS, 1987, 

p.64).  

 

A cobra como elemento cênico do espaço-cena o qual o personagem relembra a 

todo o momento, perturba-o e essa lembrança compõe seus pensamentos de forma 

simbólica, a cobra para ele representa o mal, a traição de Marina, ou seja, aquela pessoa 

que na primeira oportunidade se enlaça no seu pescoço.  

 

O espaço-cena é aquele que é construído por elementos tais como, 

objetos, sons, texturas, cheiros, ou seja, são responsáveis pela 

composição do ambiente e responsável pela composição da 

atmosfera da narrativa (BORGES FILHO, 2009, p.117). 
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As memórias de Luís da Silva vão se construindo não de um ponto certo de partida 

das lembranças, ou seja, elas vão surgindo aleatoriamente, isso é caracterísitco da própria 

memória.  

 

Não se prescinde do passado pelo exercício da decisão nem da 

inteligência; tão pouco ele é convocado por um simples ato de 

vontade. O retorno do passado nem sempre é um momento 

libertador da lembrança, mas um advento, uma captura do 

presente. Propor-se não lembrar é como se propor não perceber 

um cheiro, porque a lembrança, assim como o cheiro, acomete, 

até mesmo quando não é convocada (SARLO, 2007, p.09-10). 

 

 

As lembranças do personagem surgem dessa maneira desorganizadas, com isso a 

narrativa se torna não linear: 

 

Assaltaram-me dúvidas idiotas. Estarei à porta de casa ou já terei chegado 

à repartição? Em que ponto do trajeto me acho? Não tenho consciência dos 

movimentos, sinto-me leve. Ignoro quanto tempo fico assim (RAMOS, 

1987, p.17). 

 

A atmosfera a qual o personagem se encontra é angustiante, de predomínio do 

medo, da agonia, do desassossego, que causa uma inquietação na narrativa. Luis ver-se 

atormentado com seus pensamentos e suas pressuposições. O conceito de atmosfera pode 

ser compreendido como “a designação ligada à idéia de espaço, sendo invariável de 

caráter abstrato- de angústia, de alegria, de exaltação, de violência-, consiste em algo que 

envolve o penetra de maneira sutil as personagens” (LINS, 1976, p.76).  

Os objetos que se encontram ali em uma narrativa, não estão ali por acaso, pois 

eles possuem uma simbologia que serve para entendermos determinados passos e 

pensamentos dos personagens. Serve para caracterizar um personagem. Assim, 

encontramos nos objetos características dos personagens, de modo que eles também 

surgem como personagens, “as formas dos objetos que nos rodeiam tem esse significado. 

Eles estão em volta de nós, como uma sociedade muda e imóvel” (HALBWACHS 2003, 

p. 158). 
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Conceitos e construção da memória 

 A memória é um termo complexo. O conceito de memória pode ser apresentado 

como a aquisição, a conservação ou recordação de informações que guardamos em nossa 

mente, pois não podemos fazer algo, saber de algo se não aprendemos ou se não sabemos 

como fazer. 

 

A memória, como propriedade 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 representa como passadas (LE 

GOFF, 2003, p.419). 

 

 

Quando falamos em memória nos remetemos não apenas à memória do individuo, 

mais também a memória dos computadores, das bibliotecas, dos animais que também 

servem de suporte para o armazenamento de informações. Através da memória que cada 

um possui, faz com que, nós humanos, tornemo-nos seres únicos.  

A memória nos possibilita a retomada do passado que se apresenta em situações 

atuais e com isso injeta-se no contexto das situações atuais. “A memória permite a relação 

ao corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo “atual” das 

representações” (BOSI, 1994, p.46-47).  

A memória surge com duas perspectivas, a memória individual e a memória 

coletiva, que possuem os mesmos procedimentos, a recordação e/ou esquecimento, que 

se valendo da memória individual o individuo possui os seus interesses individuais e com 

a memória coletiva se vale mais do social, ou seja, das lutas sociais, em se tratando do 

estudo da memória social temos ela como “um meio fundamental de abordar os problemas 

do tempo e da história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora 

em transbordamento” (LE GOFF, 2003, p.422).  

A memória é construída em Angústia, pelas recordações que Luís tinha de sua 

vida quando criança, e essas recordações vão construindo uma narrativa a qual o 

personagem se apresenta como um indivíduo retraído, ou seja, um homem aparentemente 

desnorteado. Luis da Silva possui essas peculiaridades que o tornaram assim, como as 
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recordações da cobra enrolada no pescoço do velho Trajano, da corda que amarrava os 

homens que iam para a cadeia, da lembrança dos pés do seu pai quando morto, que ele 

caracteriza como: “Pensava nos pés de Camilo Pereira da Silva, sujos, com tendões da 

grossura de um dedo, cheios de nós, as unhas roxas (...) pés horríveis, cheios de calos e 

joanetes” (RAMOS, 1987, p.14). Era um símbolo do trabalho, do homem batalhador, que 

era a figura de seu pai, e que caracteriza a decadência familiar. 

As suas lembranças de infância são essências para a construção de sentido. A 

memória do personagem vai entrelaçando fatos passados com fatos atuais, as memórias 

da infância possuem seus pontos que se sobressaem em relação a outros.  

Os conteúdos mais freqüentes das primeiras lembranças da 

infância constituem-se, de um lado, das situações de medo, 

vergonha, dor física, etc. e de outro, de acontecimentos 

importantes como doenças, mortes, incêndios, nascimentos de 

irmãos e irmãs, etc. (FREUD, 1986, p.272-273). 

Luis lembra a decadência de sua família, a morte de seu pai, dentre outras 

fatalidades, simbolizadas pela imagem da cobra enroscada no pescoço do velho Trajano. 

Essas lembranças surgem para encobrirem outras situações que o personagem viveu 

“aquele acontecimento anterior é encoberto por uma lembrança posterior” (FREUD, 

1986, p.270). Ou melhor, os acontecimentos não são esquecidos “os elementos da 

experiência foram omitidos, em vez de esquecidos” (FREUD, 1986, p, 273).  

As retomadas frequentes no texto em que Luis relembra a visão da corda, e chega 

a fazer comparações com fatos presentes: 

 

Às vezes eu estava certo de que Julião Tavares se tinha calado, 

mas a voz não deixava de perseguir-me. Mexia-me, tossia. E 

olhava com insistência o cano que se estirava ao pé da parede, 

como uma corda (RAMOS, 1995, p.78).  

 

 

Esses acontecimentos vão se entrelaçando com o evento que causou a morte de 

Julião Tavares, e que Luís se encontra nesse ambiente sombrio, pelas recordações dos 

fatos que culminaram na morte de Tavares, pelo medo que Luis sentia de alguém 

descobrir o que ele tinha feito, e permanecia no estado de angústia e alucinações. 
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Considerações finais 

Analisar uma narrativa sobre a perspectiva do espaço e da memória possibilitou-

nos fazer uma junção de duas linhas que se cruzam em uma obra em que a memória é 

construída através do espaço psicológico do personagem central, e que essa relação não 

poderia deixar de ser relevante para a compreensão do texto, dos fatos narrados e das 

ações do personagem central.  

A narrativa se apresenta com esses dois aspectos, não deixando de relacionar os 

outros elementos da narrativa. Se formos nos deter e analisarmos o percurso histórico das 

origens da memória, podemos perceber desde o homo sapiens até os dias de hoje sua 

importância para o desenvolvimento e para as práticas sociais. O espaço em Angústia faz 

com que a narrativa possa ser construída através das memórias, como é o caso aqui, e que 

a relação possibilita-nos uma visão diferenciada ao analisarmos a obra.  
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27. DA CARNAVALIZAÇÃO EM SARGENTO GETÚLIO: DOS GÊNEROS 

INTERCALADOS DO ROMANCE À SIMULTANEIDADE DOS 

ELEMENTOS FÍLMICOS 

 

Fernanda Santos de Oliveira 

 

 

Introdução 

O carnaval, na Idade Média, constituía um conjunto de manifestações da cultura 

popular e tinha um papel simbólico e fundamental na vida das pessoas que dele 

participavam por possibilitar uma sensação de liberdade utópica que as livrava das regras 

e das restrições convencionais. Tudo o que era excluído, marginalizado, feio, 

escandaloso, grotesco e ridicularizado por toda a sociedade ganhava centralização no 

carnaval e passava a ser uma espécie de motivação para o riso festivo. 

O carnaval liberta da opressão, do medo do grotesco, do que é diferente. Aquilo 

que foge do padrão e que se desvia dos costumes consagrados é denominado de 

carnavalização por Bakhtin (1987). Como quebra de padrão, a carnavalização é a junção 

de várias vozes e a desconstrução da ordem que une as pessoas por intermédio do riso 

coletivo. Um aspecto importante é a idéia de inversão dos papéis sociais, a subversão 

simbólica do poder instituído em que não há distinção das classes sociais, mas uma 

dissolução das identidades pessoais e sociais. O caráter de ambivalência, de paradoxo, de 

coroamento e descoroamento de reis é preponderante na acepção de carnavalização 

bakhtiniana. 

Na carnavalização também se destaca a presença constante da ambiguidade e da 

relatividade, pois nela o feio, o bonito, o gordo e o esquálido dependem de um referencial 

imposto, não pelos padrões da sociedade, mas sim por aqueles que vivem esse processo 

de libertação, logo, o que é grotesco, horrendo, pode vir a ser belo e o que motiva a tristeza 

pode motivar a alegria. A linguagem obscena e vulgar é igualmente valorizada e 

entendida como forma de expressão da criatividade da linguagem popular.  

Para Bakhtin (1987), no final da Idade Média, o carnaval teve um papel 

fundamental ao permitir que do ponto de vista simbólico as pessoas experimentassem a 
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liberdade utópica e a subversão da ordem estabelecida. Em sua análise, na obra A cultura 

popular na Idade Média e no Renascimento - o contexto de François Rabelais, aborda que 

a compreensão do grotesco se dá pela cultura popular por concebê-lo como um corpo 

social que se opõe ao corpo clássico, a exemplo do carnaval em que a proibição imposta 

pela sociedade dita elevada é transformada em alegria nos festejos carnavalescos, 

caracterizados pela inversão de valores, status, ordem, sexualidade: 

 

Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o fundo de uma 

espécie de libertação temporária da verdade dominante e do 

regime vigente, de abolição provisória de todas as relações 

hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa do 

tempo, a do futuro, das alternâncias e renovações. (BAKHTIN, 

1987, p. 8-9). 

                                                                                                                     

No Renascimento, a utilização de expressões grotescas com forte referência às 

partes baixas do corpo, dejetos, entre outras, estava presente nas feiras, praças e festas e 

provisoriamente desfaziam as relações hierárquicas entre os indivíduos participantes. 

Nesses ambientes encontrava-se uma espécie de linguagem baixa e grosseira, típica do 

vocabulário familiar, “[...] isso produziu o aparecimento de uma linguagem carnavalesca 

típica” (BAKHTIN, 1987, p.9). Grosserias, palavras injuriosas, blasfêmias e juramentos 

são empregados na visão carnavalesca do mundo, transcendendo o caráter puramente 

gradativo e adquiriam sentido regenerador e renovador da vida, utilizado nos rituais 

religiosos da época.  

As obras de Rabelais eram permeadas pelo princípio da vida material e corporal, 

isto é, rebaixava o plano espiritual ao plano material, tal fenômeno foi denominado por 

Bakhtin como grotesco e o vocabulário é o meio pelo qual ocorre o rebaixamento 

material-corporal de todas as coisas, num ciclo de renovação contínua. Ao analisar o 

imagético do realismo grotesco, como forma de comicidade, Bakhtin ressalta as 

características especiais do corpo aberto, inacabado, em interação com o mundo. Assim, 

o repertório teórico bakhtiniano toma o grotesco realista como o único capaz de dialogar 

com a cosmovisão carnavalesca que provoca o riso através das estratégias de inversões e 

rebaixamentos. 
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A fim de discutirmos sobre as possibilidades da contribuição do pensamento de 

Bakhtin para os estudos do cinema é necessária a intermediação com Robert Stam a fim 

de compreender como Bakhtin pode abrir veredas para o entendimento dos fenômenos da 

linguagem cinematográfica. O carnaval, evento típico da carnavalização, pode ser 

esquematizado “como uma verdadeira constelação de idéias e imagens interligadas” 

(STAM, 1992, p.46) que projetam essa carnavalização. Aborda, ainda, sobre a imagem 

de um universo social e político que mostra aquele que é melhor ou pior e a mudança 

perpétua como fonte da esperança popular. Segundo Robert Stam, Bakhtin interpreta o 

carnaval da seguinte forma: 

 

O princípio carnavalesco abole as hierarquias, nivela as classes 

sociais e cria outra vida, livre das regras e restrições 

convencionais. Durante o carnaval, tudo o que é marginalizado e 

excluído, o insano, o escandaloso, o aleatório se apropria do 

centro, numa explosão libertadora. O princípio corpóreo material 

– fome, sede, defecação, copulação – torna-se uma força 

positivamente corrosiva, e o riso festivo celebra uma vitória 

simbólica sobre a morte, sobre tudo o que é considerado sagrado, 

sobre tudo aquilo que oprime e restringe. (STAM, 1992, p. 43). 

 

Robert Stam afirma que o carnaval tem um papel fundamental para o artista 

brasileiro, pois este tem consciência “do universo cultural do carnaval enquanto repertório 

onipresente de gestos, símbolos e metáforas, um reservatório de imagens ao mesmo 

tempo popular e erudito” (STAM, 1992, p. 51). A carnavalização torna possível a 

lembrança de que existem ideias cuja realidade é distorcida, de que existe o irreal. 

Retomando, portanto, o conceito de carnavalização, exposto por Bakhtin, 

abordaremos aspectos da linguagem cinematográfica que se traduzem em sugestão 

carnavalizante no filme Sargento Getúlio, de Hermano Penna. Relativo a este aspecto, 

fundamenta-se no conceito de carnavalização, exposto por Bakhtin e amplamente 

analisado por Stam (1992), quando da sua conexão com a cultura de massa. A partir dessa 

temática, foram selecionados recortes que representam essa estratégia carnavalizante que 

funciona com o conjunto dos elementos/recursos cinematográficos.  
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A narrativa fílmica Sargento Getúlio sob uma perspectiva carnavalizante 

O filme Sargento Getúlio apresenta recursos e estratégias cinematográficas que se 

encaixam nas propostas de carnavalização bakhtiniana. Nessa perspectiva, a contra-

ideologia oficial não é apresentada ao público de forma explícita, nem por meio de 

comportamentos e atitudes, prioritariamente. A estratégia carnavalizante funciona com o 

conjunto dos elementos/recursos cinematográficos.  

A filosofia grotesca de Getúlio tem como panorama uma estrada de terra no 

agreste nordestino, uma fazenda e a sacristia de uma Igreja. Em todos esses espaços 

ocorrem cenas de submundo e escândalo. Na passagem pelas cidades interioranas a 

caminho de Aracaju, Getúlio passa por adversidades climáticas, contratempos, lutas e 

atividades de extremos esforços físicos e mentais que o aproximam da morte.  

A narrativa fílmica apresenta-nos, inicialmente, um jogo de imagens que exaltam 

as belezas naturais do sertão contrastando com a figura de urubus sobrevoando o nordeste 

brasileiro, sob um fundo musical que ressalta a necessidade de limpeza no sertão, 

sugerindo a celebração de mudanças. Após um corte seco, um carro avança por uma 

estrada de barro e nele vemos o protagonista Getúlio confessar ao amigo Amaro, que 

dirige o carro, suas qualidades como sargento da Guarda Sergipana durante anos de 

serviço, motivo pelo qual fora escolhido para transportar o prisioneiro de Paulo Afonso à 

capital sergipana, Aracaju.  

O espectador é apresentado ao relato de Getúlio que construirá sua caracterização, 

ao afirmar que não é pistoleiro, mas político, porque, apesar de ter mais de 20 mortes nas 

costas, não mata à toa, cumpre ordens de seu chefe político, o coronel Acrísio Antunes. 

Nesse momento, ocorre a primeira inversão carnavalesca quando surge a configuração do 

assassino cumpridor da lei, representado pelo personagem principal e, repete-se com a 

figura do padre-jagunço que é destacada posteriormente.  

Reclamando da péssima condição das estradas, o protagonista se lembra do tempo 

em que levava eleitores para votar. As imagens fílmicas recuam no tempo, e o recurso de 

voz over é utilizado para complementar o flashback, que resgata imagens de violência 

política, em que Getúlio faz referência ao imperativo de acabar com os udenistas safados, 



 

339 

 

reforçando sua valentia e crueldade. Após uma parada na beira da estrada, aparece um 

mensageiro para informar que houve mudanças nos planos e que o preso tem que ser 

conduzido a uma fazenda de um pequeno proprietário rural de nome Nestor até novas 

ordens. Getúlio reluta, mas acaba arrastando o preso amarrado ao fundo do carro até à 

fazenda de Nestor. 

Inicia-se assim, uma longa jornada, em que os usos e costumes nacionais da época 

são questionados em favor da composição da figura do homem nordestino, forte, valente, 

viril, destemido, que enfrenta a natureza inóspita e violenta da região para defender sua 

terra e sua honra. Toda vida se carnavaliza, transforma-se num mundo às avessas. É o 

caso do padre que se comporta mais como jagunço, apóia Getúlio quando ele diz que 

matou seu inimigo porque ele o chamara de corno. Percebe-se aí, a 

dessacralização/destronamento da figura do herói na pessoa do padre, cujo 

comportamento é inconveniente e extremamente excêntrico, não agindo como um 

legítimo representante da Igreja Católica. 

Durante sua viagem, Getúlio promove um diálogo consigo mesmo e alguns 

poucos personagens, vivenciando um drama pessoal basicamente dicotomizado entre 

coragem e medo, vergonha e honra. Apesar de tentar ser impedido por soldados, por 

mortes, amores conquistados e perdidos, se mantém firme em sua posição de cumprir a 

missão de levar o prisioneiro político para Aracaju e, por vezes, insinua como são fracos 

aqueles que acreditam em suas convicções, mas não as defendem. Ele age sem receios e 

repete que pior é ser ninguém. 

O querer ser alguém de Getúlio, mesmo quando silenciado, continua nele, 

colaborando, primordialmente, para a construção de uma visão de cultura bem particular, 

focados no machismo e na obstinação. A coragem se concretiza através da negação do 

medo e se firma no cerne do homem que superou o instinto animal, erguendo como valor 

cultural o princípio do machismo: não ter medo. 

Com o recurso da voz over, relação particular entre a voz e imagem, na qual a 

“voz demonstra o que é inacessível à imagem, o que excede o visível: a ‘vida interior’ da 

personagem” (DOANE, 1983, p.466), a narrativa fílmica é construída, como o monólogo 

do romance, de forma que o pensamento de Getúlio flui, inserido, por vezes, em situações 

dialógicas, que intensificam o autoritarismo e a arbitrariedade dessa personagem. Tal 

recurso apresenta-se como a estratégia cinematográfica para compor os elementos de 
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subjetividade que envolve a representação da figura do protagonista e sua relação com o 

mundo. Apesar do comparecimento da personagem na tela, a voz desarticulada com a 

imagem serve de suporte para o espectador reconhecer e identificar o som não como fala 

de Getúlio, mas como a oralização do seu pensamento.  

Uma oralidade que reforça a valentia e a onipotência que pontua o discurso e as 

ações de Getúlio. São diversas as violações das normas comportamentais estabelecidas, 

de etiqueta, além de violações do discurso. A linguagem de Getúlio, que abusa do uso 

vernacular da palavra, com expressões típicas do nordeste brasileiro, e neologismos que 

querem representar a oralidade, pode também ser considerada um aspecto de similaridade 

com a carnavalização. Assim, as palavras chulas, os palavrões e as imprecações de 

Getúlio resgatam esse aspecto carnavalesco.  

A violência fria que caracteriza as ações de Getúlio e seus companheiros, como 

Amaro e Luzinete, manifesta, no mundo masculino e machista, a coragem como principal 

virtude, expressa por João Ubaldo Ribeiro e adaptada para as telas por Hermano Penna. 

Nessas personagens, o medo e a coragem medem o valor do sujeito, como Getúlio 

expressa em voz over: - “Era pra pegar o bicho, eu peguei [...] Ah, que eu vou entregar 

este bicho em Aracaju, nem que pra isso eu me estupore todo e quero saber qual é o macho 

lá de Aracaju que vai me dizer pra mim que eu não posso fazer isso” (PENNA, 1983, cap. 

1). 

O discurso de Getúlio reforça a sua competência ao assumir sempre a função de 

sujeito do fazer matar. Sua determinação em querer cumprir uma missão se constitui em 

uma capacidade inerente de buscar a honra e a glória, como bem configurado na cena 

final do filme, quando Getúlio amarra o prisioneiro a um coqueiro e aguarda a chegada 

de uma força policial, afirmando: - “Aquela força, coisa, é uma fraqueza, mile homens 

desse é como nada. Veja!” (PENNA, 1983, cap. 4) – E continua: - “Quando entrei em 

Luzinete, entrei e fiquei. Minha Santa, santinha na lua, possa ser que eu chore, eu nunca 

vou morrer, Amaro. Eu nunca vou morrer!” (PENNA, 1983, cap. 4). A raiva com que 

Getúlio amarra o prisioneiro denuncia o seu desejo.  

A jornada percorrida por Getúlio é atravessada por traços de humor. Como é 

próprio de uma linguagem carnavalizada, o humor irônico e crítico das imagens fílmicas 

deriva de situações grotescas, e é constantemente mascarado por situações dramáticas de 

crimes e torturas.  
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Nessa travessia, o protagonista Getúlio, em sua fala simples e rude revela-se um 

sujeito vitorioso e virtuoso que ao rememorar suas vivências enumera momentos diversos 

de coroação bufa. Porém, a passagem da situação de homem da lei para a de fugitivo, 

vivida por Getúlio, pode ser comparada com a coroação bufa e o posterior destronamento 

do rei, como na carnavalização. Assim, se no carnaval, o coroamento é apenas imaginário, 

a situação de Getúlio também se configura como ilusória. 

 

Considerações Finais 

Dessa forma, dos gêneros intercalados do romance, na intersecção da prosa e dos 

versos, como um dos elementos carnavalizantes, nos deparamos no texto fílmico com a 

simultaneidade de elementos cinematográficos como um dos recursos que reforçam o 

grotesco-carnavalizado em Sargento Getúlio. As imagens carnavalescas constituem-se de 

maneira ambivalente, biunívoca e antitética marcando a transgressão ao tipicamente 

aceito. A representação do corpo, que constitui o que Bakhtin chama de realismo 

grotesco, centra-se na deformação e no exagero. Já a linguagem carnavalesca incorpora 

um falar marcado pelo nivelamento social, diluindo a formalidade e etiqueta normativas.  

Bakhtin elucida a recorrência do uso de profanidades, blasfêmias, juras, 

imprecações, obscenidades e expressões carregadas de insultuosidade, que por sua vez 

também seriam ambíguas e ambivalentes. Ao mesmo tempo em que humilham, tais 

palavras libertam. Marcas da cosmovisão carnavalesca são as pancadas e outros tipos de 

abuso físico, que necessariamente contém um sentido hilário, cômico e nos encaminham 

para o riso. 

Enfim, no filme Sargento Getúlio, através de recursos e estratégias 

cinematográficas, a carnavalização incide sobre vários aspectos, provocando possíveis 

redimensionamentos de estruturas e valores sociais. E assim, o grotesco-carnavalizado na 

narrativa fílmica possibilita a abertura de novas camadas de leitura que permitam ouvir 

vozes para além da voz do autor e da voz das personagens. 
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DE 2014 
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Introdução 

 As dinâmicas sociais construídas em sites de mídias sociais como 

Facebook‡‡‡, Twitter§§§ ou Instagram**** tornaram-se um excelente meio para pensar a 

sociedade contemporânea, as atividades coletivas e a produção e a distribuição das 

informações. Este artigo ganha fôlego nesse ambiente e tem como tema o contrato de 

comunicação estabelecido pelo jogador Neymar, no Instagram, durante a Copa do Mundo 

de 2014. A escolha ocorreu em virtude da popularidade do perfil, que embora não tenha 

surgido especificadamente para o torneio, encontrou nele um lugar favorável para 

interação, sobretudo pelo porte e pela visibilidade do campeonato. 

É a partir da aparente facilidade, de que com um clique você pode acompanhar a 

vida de celebridades como o Neymar, que surgem questionamentos que envolvem não só 

a veracidade desses perfis, mas também a relação dessas celebridades com a mídia e com 

os fãs. A intenção do trabalho é analisar as postagens do jogador nos meses de junho e 

julho, durante a Copa do Mundo de 2014, à luz da Semiolinguística, proposta por 

Charaudeau (2008). Aqui, a atividade comunicativa é considerada a partir da linguagem, 

e a linguagem como uma atividade humana que se desdobra no decorrer das atividades 

cotidianas, inclusive na mídia. 

O artigo aborda a internet como uma tecnologia midiática capaz de gerar 

singulares práticas sociais. De acordo com Fragoso et al. (2011) tal abordagem leva em 

                                                           
‡‡‡ https://www.facebook.com/ 
§§§ https://twitter.com/ 
**** http://instagram.com/ 
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consideração as dimensões simbólicas e também material na qual o objeto está ancorado. 

O Instagram funciona em uma a plataforma cuja evolução da matriz fotográfica†††† foi 

fundamental para o seu surgimento. O avanço nos materiais utilizados para fixar as 

imagens (placa de cobre, ferro, vidro até os materiais mais maleáveis como os filmes 

fotográficos e as imagens digitais) possibilitou a fotografia ser vista instantaneamente, 

em um painel de cristal líquido, e também através de um dispositivo móvel, conectado á 

internet. Os novos álbuns fotográficos alterou a forma da exposição e da circulação de 

imagens.  

A fotografia não vive [...] uma situação especial nem particular: 

ela apenas corrobora com um movimento maior, que se dá em 

todas as esferas da cultura, e que poderíamos caracterizar 

resumidamente como um processo implacável de “pixelização” 

(conversão da informação eletrônica) e de informatização de 

todos os sistemas de expressão, de todos os meios de 

comunicação do homem contemporâneo. A tela mosaica do 

monitor representa hoje o local de convergência de todos os novos 

saberes e das sensibilidades emergentes que perfazem o 

panorama da visualidade (e também da musicalidade, da 

verbalidade) desde o final do século (MACHADO, 1997, p. 224). 

 

Neste contexto, o Instagram aparece como software aplicativo com função 

prática, direcionada e, simultaneamente, com características de redes sociais. Há a 

possibilidade de compartilhamento dos arquivos com seus seguidores, a catalogação das 

imagens através de hastags‡‡‡‡ e disponibilização das imagens em outros sites como o 

Facebook e o Twitter. Aqui, o Instagram não será tratado somente como um aplicativo, 

mas também como uma rede social na internet “ancorada” em uma plataforma que tem 

como característica principal a mobilidade (os dispositivos móveis). O artigo é composto 

por três tópicos. O primeiro discute as mídias digitais e a construção de uma celebridade 

                                                           
†††† A matriz fotográfica é o lugar onde a imagem capturada é fixada. A evolução 

desse dispositivo foi fundamental no processo rumo à digitalização da fotografia. 
‡‡‡‡ Hashtags são palavras-chave antecedidas pelo símbolo "#", que designam o 

assunto o qual está se discutindo em tempo real. As hashtags viram hiperlinks dentro da 

rede e indexáveis pelos mecanismos de busca. (Wikipédia, acessado em setembro de 

2012) 
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contemporânea, em seguida serão abordados os  contratos e estratégias de discurso e por 

fim será feito a análise discursiva do perfil Neymar no Instagram.     

Mídias digitais e a construção de uma celebridade contemporânea: O caso Neymar 

Jr   

As mídias digitais representam a informação circulando de forma intensa por 

diferentes canais e uma alternativa “viável” para o campo de visão estruturado dos meios 

massivos (rádio, televisão e jornal). André Lemos (2002), ao tratar do ambiente 

comunicacional contemporâneo, coloca como novidade do século XX as novas 

tecnologias e as redes telemáticas. Para o autor, a progressiva passagem dos meios 

analógicos (TV, rádio, impresso, entre outros) para digitais implicou em formas de 

individualização de produção, difusão e estoque de informação. A comunicação 

midiática, que era considerada unidirecional (meios de comunicação-público), passa a ser 

considerada de forma bidirecional e escapa da difusão centralizada da informação 

massiva. “A tecnologia digital proporciona, assim, uma dupla ruptura: no modo de 

conceder a informação (produção por processos microeletrônicos) e no modo de difundir 

as informações (modelo todos-todos)” (LEMOS, 2002, p.85). 

Entretanto, uma década depois das afirmações acima, a euforia que rondava o 

modelo bidirecional de comunicação (todos-todos) foi ganhando perspectivas que se 

afastaram de uma ruptura total com o modelo comunicacional utilizado pelos meios de 

comunicação considerados tradicionais. Claro, que não se pode negar a importância e as 

modificações sociais causadas a partir do surgimento de um meio de comunicação como 

a internet, mas os modos de conceder a informação continuaram perpassados à TV, ao 

rádio e ao jornal. Surgiram, então, perspectivas híbridas que consideram de forma 

significativa as possibilidades oferecidas pela internet, mas que não desconsideram os 

meios de comunicação tradicionais.  

Distante das profecias que rondavam a extinção dos meios massivos, Jenkins 

(2008) trata os fenômenos midiáticos contemporâneos relacionando os meios de 

comunicação a um contexto de convergência em que as “novas” e “velhas” mídias se 

cruzam e os produtores e consumidores interagem de forma imprevisível. O autor aborda 

o conteúdo percorrendo diversos suportes e mercados midiáticos, com o enfoque no 

comportamento do público, que oscila entre os diversos canais de comunicação e a busca 



 

346 

 

de novas experiências de entretenimento. Para ele, a atual configuração social está 

intimamente ligada a duas esferas fundamentais: a tecnologia e seu uso. 

Os diversos meios de comunicação geram novas significações técnicas e 

socioculturais, além, claro, de impactos na economia, na arte, nos modos de consumo e 

no relacionamento entre pessoas. A noção de convergência, proposta pelo autor, está 

aliada tanto à competência tecnológica (capacidade de produção de objetos que permitam 

diferentes formas de interações) quanto ao interesse da sociedade em interagir. A cultura 

participativa é pensada a partir dos meios de comunicação e das múltiplas plataformas 

que permitem a circulação de conteúdo fortemente atrelada à participação ativa dos 

consumidores.  

Quem participa das interações mediadas pelos meios de comunicação está cada 

vez mais afastado da condição de receptor passivo. A proposta é pensar em uma 

convergência midiática culturalista e não baseada no determinismo tecnológico. Segundo 

Jenkins (2008), a convergência não ocorre no aparelho, ela é entendida a partir de uma 

transformação cultural dos consumidores, que são incentivados a procurar as informações 

em distintas mídias e fazer conexões em meio a conteúdos dispersos. 

 

A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança 

tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias 

existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos. A 

convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera 

e pela qual os consumidores processam a notícia e o 

entretenimento (JENKINS, 2008, p.43).  

 

 

Nesse processo, há o fortalecimento de uma economia afetiva de bens simbólicos 

e uma transformação no cenário de criação e consumo midiático. Trata-se de perceber a 

fluidez com que os conteúdos midiáticos passam por diferentes plataformas, além da 

capacidade do público de moldar ativamente a circulação desse conteúdo indo a diversos 

meios em busca das experiências que desejam. “Cada um de nós constrói a própria 

mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informação extraídos de fluxos 

midiáticos transformando em recursos através dos quais compreendemos nossa vida 

cotidiana” (JENKINS, 2008, p.30).  
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É nesse contexto comunicacional que os famosos estão inseridos. De acordo com 

Rojek (2008), a celebridade é entendida a partir do status glamoroso que alguém pode 

desempenhar na esfera pública. Para ele, elas são derivadas da queda dos deuses 

mitológicos, da crescente importância do rosto público no cotidiano e precisam lutar para 

se manter nesse mercado de personalidades. “As celebridades são pontos centrais 

significativos de articulação entre o social e o pessoal. Daí que a celebridade deve ser 

compreendida como um fenômeno moderno, um fenômeno de jornais, televisão, rádio e 

filmes de circulação de massa”. (ROJEK, 2008, p. 18).  

No caso dos jogadores de futebol, de acordo com Helal (1999), eles se tornam 

paradigmas dos anseios sociais através das narrativas de suas trajetórias de vida. Isso 

acontece porque eles pertencerem a um terreno com grande visibilidade midiática, em 

que o talento os diferencia dos demais. Nesse contexto, a mídia torna-se um ingrediente 

poderoso na construção desses personagens e permanecer visível passa a ser um desafio 

e o Neymar é um exemplo disso.  

O jogador surge em um contexto social ao qual o futebol é considerado não só um 

dos esportes mais populares do Brasil, mas, sobretudo, um esporte que é amado e 

venerado. Ao ser inserido nesse universo, ainda criança, Neymar constrói sua trajetória 

de vida aliando o talento, a iniciativa dos pais e o trabalho de agentes§§§§. Aos 22 anos, 

jogando no Barcelona Futebol Clube e com um salário milionário, Neymar tem uma 

carreira não apenas como esportista, além disso, o jogador fatura dentro e fora de campo. 

De acordo com a “Folha de S. Paulo”, ele foi o principal garoto-propaganda durante a 

Copa do Mundo de 2014 com a arrecadação de mais de R$ 100 milhões. O atacante 

apareceu 234 vezes*****, em apenas uma semana, no período da Copa do Mundo e 

garantiu o primeiro lugar da lista dos que mais aparecem na TV.   

Somando-se a isso, o atacante brasileiro, durante esse período, reatou o namoro 

com a atriz brasileira Bruna Marquezine e figurou nas páginas dos principais sites que 

abordam a vida pessoal das celebridades. Todo esse universo midiático que ronda o 

                                                           
§§§§ Informações encontradas no site oficial do jogador Neymar. 

http://www.neymaroficial.com/nav/carreira.php. Acesso: 08.09.2014 
*****Informações adquiridas a partir da pesquisa apresentada pela empresa 

Controle de Concorrência, responsável por fiscalizar o número de vezes em que 

comerciais são inseridos no mercado.    

http://www.neymaroficial.com/nav/carreira.php
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jogador fez com que suas páginas em sites de mídias sociais ganhassem ainda mais 

visibilidade. Ao todo, são mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e nesse contexto 

é possível perceber que esse é um território imenso, nada menos que a própria vida do 

jogador, já que nos tornamos um veículo de comunicação próprio e somos ao mesmo 

tempo atores e plateias desse espetáculo.    

De acordo com Glaber (1999) a própria vida ganha condição de entretenimento. 

O uso de técnicas teatrais nos campos da política, religião, educação, entre outros, fez 

com que essas esferas também se tornassem ramos da indústria do entretenimento, já que 

apresentavam objetivos similares como cativar o público e mantê-los satisfeitos. 

Acontecimentos da vida começam a passar pelos meios de comunicação em prol da 

diversão. “As plateias precisam de algum elemento de identificação para que o espetáculo 

as envolva de fato. No cinema a solução foi às estrelas. Para o filme-vida são as 

celebridades” (GABLER, 1999, p. 14).  

O entretenimento humano passa a interessar as pessoas e encontra espaço na 

mídia. A celebridade funciona para captar e manter a atenção pública, não importando o 

feito, e travando uma luta frequente para manter sua imagem em evidência. A relação 

mídia e celebridade cresceu baseada em uma lei de mercado que envolve a oferta e a 

procura e isso proporcionou uma ampliação significativa no número de celebridades. 

Com a grande quantidade de novas celebridades a lógica de permanência na mídia passou 

a ser abrir a vida para o público e esse passa a ser um mercado da alta visibilidade em que 

a intimidade é considerada uma forma de publicidade. As histórias de vida das 

celebridades são vividas aos olhos do público e eles expõem seus desejos e suas fantasias 

como sua realidade.  

Dentro desses rituais encontram-se as celebridades e os sites de mídias sociais. 

Este é um fenômeno permeado de mistura complexa de vertentes aparentemente 

contraditórias. De um lado, a celebridade encontra-se em um patamar de relevância 

diferenciado em que a distância social da mesma é uma precondição para a sua existência 

(ROJEK, 2008). Do outro, as celebridades encontram nos sites de redes sociais um canal 

alternativo de comunicação e divulgação, a partir dos seus perfis pessoais. Assim, a 

distância que existia antigamente é substituída pela a foto no Instagram, o comentário 

sobre um assunto polêmico no Twitter ou o cotidiano de uma atriz ou de um cantor. 
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Agora, as celebridades encontram-se, literalmente, no mesmo ambiente midiático (e 

mediado) das pessoas comuns. 

A inserção satisfatória nesse ambiente está intimamente ligada às estratégias 

estabelecidas por cada participante ao escolher tanto o fluxo de informações recebidas 

quanto a relevâncias das informações enviadas. Os meios de comunicação digitais, da 

mesma forma que os meios de comunicação tradicionais, entram, ora como aliado, ora 

como inimigo, nessa luta diária das celebridades se manterem visíveis. Alerta-se que de 

uma forma semelhante ao que acontece nas outras mídias, em que há filtros para uma 

determinada publicação, nas páginas pessoais das celebridades (e das pessoas comuns) 

também existe. Não é porque as páginas são vinculadas a uma pessoa comum e não a um 

meio de comunicação que as publicações não são pensadas estrategicamente, levando em 

consideração quem as consomem.  

Sobre esse assunto, Marwick e boyd (2010) vão escrever que à medida que as 

pessoas se comunicam publicamente através dos sites de mídia social elas se tornam mais 

conscientes de si mesmos em relação às audiências visíveis e imaginárias. Quem participa 

dessa dinâmica, é consciente da audiência que tem e da dimensão a que determinado 

comportamento pode criar.  Nestes sites, os atores sociais negociam diariamente o lugar 

público e desta forma, as pessoas também são estratégicas e agem a partir de um contexto, 

podendo fazer diferentes usos destes meios.  

 Os diferentes modos de como às relações que envolvem a vida pública estão 

sendo construídos nos permite fazer reflexões sociais que giram em torno do desejo pela 

fama e da necessidade de reconhecimento. Tais atores são responsáveis por construírem 

espaços de expressão, pois esses sites são baseados no fluxo de ideias diárias, abertas, 

compartilhadas em tempo real e com movimentação continua. 

  

A Semiolinguística como caminho: Contratos e estratégias de discurso 

A Semiolinguística alia fatores psicossociais aos componentes linguísticos e trata 

da subjetividade no discurso como algo indissociável da situação sócio-histórica. Essa 

perspectiva, postulada por Charaudeau (1979), entende o discurso a partir de uma 

problemática transdisciplinar que trabalha o fenômeno da linguagem, levando em 

consideração tanto os questionamentos mais externos, relacionados à lógica das ações e 
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influência social, quanto os mais internos, pensados a partir da construção de sentido e 

do texto. 

Longe de ser considerada “pura”, a Semiolinguística vale-se de pesquisas da 

etnometodologia, antropologia, sociologia, pragmática e do dialogismo bakhitiniano para 

estruturar o seu campo (MACHADO, 2001). Há uma preocupação com a forma de ação 

pretendida pelo sujeito, com o sentido e com a interação social. Para a Semiolinguística 

o ato de linguagem pressupõe uma intencionalidade vinda dos sujeitos falantes durante 

as trocas linguageiras. Tal intencionalidade é portadora de uma proposição sobre o 

mundo, tem por finalidade uma influência, depende da identidade dos parceiros e da 

situação de comunicação.  

Há a necessidade do participante do ato de comunicação reconhecer o direito à 

fala do outro e possuir saberes em comum. Charaudeau (2008) nomeia de contrato de 

comunicação essa pressuposição de saberes em comum entre os sujeitos que partilham 

práticas sociais. Assim, eles se tornam aptos a um acordo sobre determinadas 

representações e é exatamente dessa relação entre os sujeitos (comunicante e 

interpretante) que nasce o contrato de comunicação. 

No entanto, esses parceiros contam com espaços que lhes permitem a utilização 

de manobras e estratégias para estruturar o ato de linguagem. Além, claro, do contrato de 

comunicação, o sujeito falante, utiliza estratégias discursivas para conceber, organizar e 

encenar enunciados. Isso é feito visando à produção de determinados efeitos – de 

persuasão ou de sedução – sobre o sujeito interpretante. A intenção é transformá-lo em 

um destinatário ideal. 

A estruturação do contrato de comunicação comporta espaços de restrições (são 

as condições mínimas para que o ato de linguagem seja válido), espaços de estratégias 

(que corresponde às escolhas possíveis à disposição dos sujeitos do ato de linguagem) e 

as significações que são produzidas a partir da interdependência desses espaços. Portanto, 

o ato de linguagem depende de um contrato de comunicação, e quem interpreta está 

sempre criando hipóteses sobre o saber do sujeito falante, pressupondo uma 

intencionalidade e reconhecendo ao outro o direito a fala, além de possuir um mínimo de 

saber em comum que permita o ato de troca linguagueira. 

A noção de contrato pressupõe um mesmo corpo de práticas sociais em que o 

sujeito comunicante supõe no outro uma competência discursiva de reconhecimento da 
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situação semelhante a sua. Ao exemplificar o contrato de comunicação, Charaudeau 

(2008), utiliza a seguinte situação: o sujeito comunicante, de forma irônica, interpela o 

seu interlocutor dizendo: “Você vai se cansar ao continuar a andar assim tão depressa”, 

entretanto, há a possibilidade do contrato irônico-humorístico não ser entendido e o 

destinatário realmente diminuir a velocidade dos passos. Nessa situação, o sujeito 

comunicante não terá obtido o efeito esperado, pois o sujeito interpretante não reconheceu 

o contrato que lhe foi proposto.  

O autor lembra que os contratos de comunicação são utilizados também como 

estratégias de subterfúgio do sujeito comunicante. Um exemplo é a inversão na relação 

de autoridade ou a utilização de brincadeiras durante o ato de linguagem. Tais 

posicionamentos irão depender das circunstâncias de discurso e “o sujeito comunicante, 

ao fabricar para si certa imagem do sujeito enunciador pode ocultá-lo, deixá-lo 

transparecer, torná-lo ambíguo, ampliá-lo (blefar), etc, de acordo com o grau de 

credibilidade que pensa ter junto ao sujeito interpretante” (CHARAUDEAU, 2008, p. 58). 

Charaudeau (2008) chama de implícito codificado a necessidade de reconhecer 

que os sujeitos comunicante e interpretante pertencem ao mesmo terreno discursivo. Um 

exemplo do implícito codificado é quando o sujeito comunicante encontra-se em uma 

determinada situação e diz: “O trabalho pegou fogo hoje”. Tal afirmativa remete a um dia 

cheio, tenso, tumultuado, e não ao fogo no sentido literal. Entretanto, para entender dessa 

forma, o sujeito interpretante deve partilhar dos implícitos codificados propostos pelo 

sujeito comunicante. Assim, Charaudeau (2008) define: 

 

Contrato de comunicação o ritual sociolinguageiro do qual 

depende o Implícito codificado e o definimos dizendo que ele é 

constituído pelo conjunto das restrições que codificam as práticas 

sociolinguageiras, lembrando que tais restrições resultam das 

condições de produção e de interpretação (Circunstâncias de 

Discurso) do ato de linguagem. Assim, as estratégias discursivas 

mencionadas anteriormente devem ser estudadas em função desse 

contrato (CHARAUDEAU, 2008, p. 61, grifos do autor). 

 

Diante disso, os sentidos do texto produzido serão determinados pelas restrições 

da situação de troca e particularidades do projeto de fala. O sujeito comunicante fará 

escolhas (a partir da sua finalidade, identidade e seu propósito) para construir sua própria 
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legitimidade, credibilidade e captação. Para Machado (2001), a Semiolinguística 

considera o ato de linguagem, justamente, como uma constante manobra de equilíbrio e 

de ajustamento entre as normas de um dado discurso e a margem de manobras permitidas 

pelo mesmo discurso. É por meio dessas manobras discursivas que os sujeitos 

(comunicante e interpretante) produzirão estratégias comunicativas. A partir dessa série 

de hipóteses, Charaudeau (2005) propõe a estruturação do ato de linguagem em três 

níveis: 

a. O nível situacional refere-se ao espaço externo e constitui ao mesmo tempo o 

espaço de restrições do ato de linguagem. É o lugar onde estão determinados: a finalidade 

do ato de linguagem; a identidade dos parceiros da troca linguageira; o domínio de saber; 

o dispositivo constituído pelas circunstâncias materiais da troca. 

b. O nível comunicacional é o lugar onde estão determinadas as maneiras de falar 

(escrever), em função dos dados do situacional. Aqui, os papéis linguageiros dos sujeitos 

comunicante ou interpretante são assumidos de acordo com a finalidade, identidade e a 

partir de uma proposição que leva em consideração certas circunstâncias. 

c. O nível discursivo é o lugar de intervenção do sujeito falante (comunicante ou 

interepretante), enquanto sujeito enunciador, devendo atender às condições de 

legitimidade (princípio de alteridade), de credibilidade (princípio de pertinência) e de 

captação (princípio de influência e de regulação) que resultarão no texto. 

Os sujeitos são pensados a partir das suas intencionalidades e de forma bastante 

sofisticada em uma dimensão ativa e estratégica. Assim, todo ato de linguagem é 

realizado dentro de um tipo específico de relação contratual, reconhecida pelos sujeitos e 

que define aspectos atrelados ao plano situacional, comunicacional e discursivo. 

Charaudeau (2008) considera a sociedade um campo de embate discursivo e, para este 

trabalho, interessa a aproximação desses conceitos com a instância midiática, pois o ato 

de linguagem do fenômeno abordado acontece em um tipo específico de mídia, o 

Instagram. 
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Postagens no Instagram: Análise discursiva no perfil do jogador Neymar 

O trabalho é voltado para as 37 publicações feitas pelo atacante da seleção 

brasileira, durante a Copa do Mundo, que ocorreu entre os dias 12 de junho e 13 de julho 

de 2014. Foram  analisadas as legendas e hastags levando em consideração os níveis 

situacionais (identidade, finalidade, propósito e dispositivo) e discursivos (de 

legitimidade, credibilidade e captação), com a finalidade de perceber o contrato de 

comunicação no qual se inscrevem as publicações.  

A ressalva é quanto ao nível comunicacional, que será tratado aqui em 

consonância com o situacional. A escolha foi feita, pois o nível comunicacional é o lugar 

em que as maneiras de falar (escrever) só podem ser percebidas em função dos dados 

situacionais. Os papéis linguageiros do comunicante e (ou) interpretante dependem da 

finalidade, identidade, proposição e dispositivo elencados no nível situacional. Para que 

não fique redundante, optou-se por trazer os papéis linguageiros característicos do nível 

comunicacional junto com o nível situacional.  

O nível situacional dá conta do espaço externo e de restrição do ato de linguagem. 

Aqui, será tratada a identidade dos parceiros de troca, a finalidade do ato de linguagem, 

o proposito e o dispositivo.  

a) Identidade: Charaudeau (2009) defende que há uma identidade social, regida 

pela filiação biológica e pelas leis jurídicas, e uma identidade discursiva, decorrente dos 

modos de tomada da palavra, das organizações enunciativas e dos imaginários sócio-

discursivos. Antes de abordar as estratégias que rodeiam a identidade discursiva, é 

importante considerar quais são as características da identidade social de cada situação. 

De acordo com o autor, a identidade social é responsável por conferir ao sujeito seu 

“direito à palavra” e a sua legitimidade. No caso do Neymar, a identidade social de 

jogador de futebol, bem sucedido e talentoso o legitima enquanto celebridade adquirida. 

Já a identidade discursiva, construída pelo próprio jogador, durante o período observado, 

coloca valores como a humildade, o respeito aos adversários, o temor a Deus, o apoio dos 

familiares, amigos e namorada, como pontos principais na construção de um discurso 

motivacional que ganha força na medida em que a seleção brasileira passa dos 

adversários.  
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Tal discurso é reforçado com acontecimentos durante a Copa como a saída 

prematura do jogador por motivo de lesão e, principalmente, após a derrota por um placar 

elástico de 7x1 para a seleção alemã.   

b) Finalidade: A finalidade do ato de linguagem está ligada à intencionalidade da 

troca linguageira. Charaudeau (2004) chama de visadas os fatores psico-sócio-discursivos 

que determinam tal intencionalidade. “As visadas devem ser consideradas do ponto de 

vista da instância de produção que tem em perspectiva um sujeito destinatário ideal, mas 

evidentemente elas devem ser reconhecidas como tais pela instância de recepção; é 

necessário que o locutor e o interlocutor possam recorrer a elas” (CHARAUDEAU, 2004, 

online). Em outras palavras, cada situação de comunicação seleciona uma ou mais 

visadas, que são consideradas a partir da instância de produção e tem como perspectiva 

um sujeito destinatário ideal, trazendo especificações que lhe são próprias.  

A finalidade do contrato de comunicação no perfil do Neymar se encontra em uma 

tensão entre duas visadas, cada uma delas com sua lógica particular, denominadas: 

visibilidade e incitação. A visada de visibilidade tende a produzir um objeto segundo a 

lógica social contemporânea: de tornar-se conhecido em uma determinada rede. Na 

contemporaneidade, quanto mais conectado o ator social está, maior é a chance de receber 

as informações que circulam na rede (RECUERO, 2009). Será ele o responsável pela 

manutenção e o gerenciamento das diversas redes e também pelos valores sociais que são 

construídos em cada uma delas. 
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Ter maior visibilidade significa ter mais seguidores, estabelecer mais conexões e 

ampliar a reputação de um determinado perfil. Aqui, a visibilidade é trabalhada na forma 

que o ator social trabalha para mantém o perfil, com postagens diárias para manter a 

página visível. Isso não é feito simplesmente com a criação do perfil, ao contrário é 

preciso uma constante renovação para que não haja uma ruptura ou diminuição na 

visibilidade (perda de seguidores) durante esses atos de linguagem. Assim, a presença 

constante do perfil na rede é fundamental para mantê-lo visível, como na figura a seguir, 

possibilitando o ganho de reputação no Instagram. Cabe ressaltar que a visada de 

visibilidade é uma proposição deste trabalho na tentativa de adequar o universo das 

celebridades aos estudos da Semiolinguística. 

 

Já a visada de incitação, tende a produzir um objeto a partir da orientação do 

comportamento dos indivíduos: de fazer-se acreditar. No que tange a visada de incitação, 

essa foi pensada por Charaudeau (2004), ao tratar da persuasão em uma situação de 

comunicação publicitária. Para ele, quem propõe o ato de linguem se coloca na posição 

de fazer crer e, na outra ponta, tem-se a instância de recepção na posição de dever crer. O 

discurso produzido no perfil do Neymar se organiza de acordo com um esquema narrativo 

voltado para seduzir o interlocutor. O jogador incita os seguidores a acreditar no que lhe 

é conveniente, em um jogo de persuasão, sem haver imposição. Dois exemplos claros 

são:  Quando o jogador publica um print da página principal do site “Folha de São Paulo”, 

que traz acusações sobre possíveis fraudes no processo de negociação entre seu pai e o 

Barcelona Futebol Clube, desqualificando o trabalho jornalístico e acusando o jornalista 

de mentiroso. E também, quando publica fotos em situações  intimas com a família, 
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namorada e amigos dando a sensação que o seguidor é intimo do ídolo. Essa também é 

uma forma de persuasão. 

     

c) Propósito: O propósito refere-se aos temas tratados pelo atacante da seleção no 

seu perfil. Nesse ponto, pela grandiosidade e importância do evento, fica evidente, que o 

tema principal que regem as publicações é a Copa do Mundo. São feitas algumas 

publicações que envolvem datas festivas, como a comemoração do aniversário de um 

amigo, mas no geral o tema abordado é o mundial.  
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d) Dispositivo: É constituído pelas circunstâncias materiais da troca e está 

relacionado ao ambiente físico que envolve o perfil do Neymar. O ambiente refere-se ao 

local onde os parceiros da troca comunicacional estão vinculados – nesse caso, o 

Instagram. O site estabelece um canal de comunicação indireto, que mesmo apresentando 

respostas instantâneas, os participantes não partilham um ambiente físico. Seu foco é na 

estrutura social e nas conexões que são construídas a partir das relações, interações e laços 

sociais estabelecidos entre os participantes.  

Já o nível discursivo contempla o sujeito falante, enquanto sujeito enunciador 

(espaço interno), atendendo às condições de legitimidade (princípio de alteridade), 

credibilidade (princípio de pertinência) e captação (princípio de influência e de 
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regulação). Tudo isso em função das restrições do nível situacional e do projeto de fala 

próprio ao sujeito comunicante. 

a) Legitimidade: O processo de legitimidade do perfil do Neymar passa pelo 

engajamento recíproco de reconhecimento do outro. Os seguidores, baseados no princípio 

da alteridade, o reconhece enquanto sujeito comunicante, que, por sua vez, também 

precisam reconhecer os seguidores como sujeitos interpretantes. Sem esse 

reconhecimento mútuo não há ato de linguagem, não se estabelece contrato de 

comunicação. Uma forma de legitimar as publicações é trazer a intimidade, os bastidores 

das situações para o Instagram. O jogador mostra momentos pós-jogo, com a namorada, 

amigos e irmã. Isso, além de aproximar o público, legitima o perfil como realmente do 

jogador. No momento em que a atriz Brunna Marquezine aparece na foto em momento 

intimo, por exemplo, mostra que é o próprio jogador o responsável por postar atualizar as 

fotos. 

 

 

b) Credibilidade: Para que haja condições de credibilidade no perfil do 

Neymar é necessário que os atores sociais que participam do ato de linguagem (o próprio 

jogador e os seguidores) compartilhem do mesmo universo de referência durante a troca 

linguageira. O ato de linguagem será bem sucedido se houver em comum saberes 

implicados na toca em questão. Por isso, as condições específicas de produção e 
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interpretação dessa situação de comunicação são fundamentais para o entendimento dos 

enunciados. 

Tais condições são definidas pelas práticas sociais partilhadas e os saberes 

supostos sobre pontos de vista recíprocos dos protagonistas do ato da linguagem. Os 

seguidores só entenderam as postagens se estiver acompanhando o desenrolar do mundial. 

Um exemplo claro é o momento em que o atacante deixa a seleção depois de uma lesão 

provocada por um choque com o jogador da seleção colombiana. Nessa postagem, o 

discurso de agradecimento, seguido do motivacional só é entendido por quem está 

acompanhado o campeonato. 

   

c) Captação: Para que exista condição de captação, é necessário que Neymar 

tenha como objetivo atingir/influenciar seus seguidores, levando em consideração a 

existência de restrições ao exercício dessa influência. Isso, por exemplo,  é feito  quando 

o jogador fala aos seguidores após a derrota para a Alemanha. Ele exalta o orgulho de ser 

brasileiro e incita aos seguidores a ter esse orgulho, mesmo nos momentos difíceis.  
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São esses pontos, situacional e discursivo, que definem o contrato de comunicação 

entre os sujeitos de discurso (comunicante e interpretante). Tal relação não é, 

necessariamente, simétrica entre o que foi dito e o que é interpretado. Todo ato de 

comunicação deixa margens para distintos entendimentos, e por isso, é necessário analisar 

as condições em que os sujeitos comunicantes se encontram durante a troca. A certeza é 

que, para que haja o ato de comunicação, é fundamental que se reconheça o direito 

recíproco de fala e de construção de sentido. Esse reconhecimento se dá baseado em uma 

troca linguageira em que ambos entram em um contrato, que de acordo com Charaudeau 

(2012), buscam pertinência, influência e regulação comuns. 

O autor define contrato de comunicação a partir da pressuposição de saberes em 

comum entre os sujeitos comunicacionais ao partilharem determinadas práticas sociais. 

A estruturação do contrato de comunicação comportam espaços de restrições (nível 

situacional) e de estratégias (nível discursivo) e as significações são produzidas a partir 

da interdependência desses espaços.  

 

Considerações finais 

A comunicação possibilita formas específicas de interações que interpenetram 

diariamente os domínios da vida social. Esta proposta investigativa partiu de um 

fenômeno que acontece no Instagram e envolve as celebridades.  É um estudo de cunho 
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teórico e empírico, ancorado na Semiolinguística e na Cibercultura e com o olhar voltado 

para práticas comunicativas que ganham espaços na internet, especificamente, nos sites 

de mídias sociais. 

A intenção foi compreender as especificidades do contrato de comunicação, a 

partir dos níveis situacionais e discursivos, estabelecidos entre os atores sociais que 

participam do ato de linguagem que envolve o perfil do Neymar. Para isso, foram 

relacionados os significados sociais das tecnologias digitais, as práticas constituídas de 

ordem simbólica que envolve esta experiência e o meio para o entendimento de tais 

práticas foi o discurso. Assim, o artigo propôs, através de uma análise linguístico-

discursiva, saber como é construído o contrato de comunicação em uma situação que 

envolve uma celebridade específica no Instagram. 

Assumiu-se a necessidade de pensar estas relações por acreditar que as 

celebridades modificam relações sociais e se configuram opções significativas de 

construção de interações. Como foi visto, o uso dos meios pode modificar as formas de 

relacionamento dos indivíduos tanto com os outros, quanto consigo mesmos. Os estudos 

nesta área são fundamentais para pensar a sociedade contemporânea e avaliamos que o 

fenômeno descrito necessita de maior atenção por influenciar de forma direta o 

comportamento social. Conclui-se que apesar da tentativa de cruzar uma bibliografia farta 

a respeito do tema há a da necessidade de aprofundar os estudos que envolvem 

celebridades, redes sociais e discurso.  
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29.  ESPAÇO E MEMÓRIA: REPRESENTAÇÕES EM BEIRA RIO BEIRA 

VIDA, DE ASSIS BRASIL 

 

                                                Francisca das Chagas Carvalho 

Almeida 

 

Introdução 

O espaço no plano ficcional exerce importante papel, de modo a estabelecer 

relação com os demais elementos da narrativa. O presente trabalho objetiva analisar o 

espaço da obra Beira rio beira vida do escritor piauiense Assis Brasil, para tanto, busca-

se compreender as influências dos espaços sobre as memórias da personagem Luísa, 

procurando-se refletir sobre as formas de como o espaço perpassa suas memórias.  

Segundo Pollak (1992, p.201-202) “[...] a memória deve ser entendida como 

fenômeno coletivo e social [...] existem lugares particularmente ligados a uma 

lembrança[...] com tanta força que se transforma praticamente em sentimento de 

pertencimento”.  

Desse modo, o trabalho justifica-se pela relevância do espaço no plano ficcional, 

já que este sustenta, por vezes, as ações das personagens, sendo a memória o ponto 

relevante para a reconstrução dos lugares de vivências individuais e coletivas. Constata-

se que o trabalho traz um olhar diferenciado sobre a influência do espaço na constituição 

das memórias da personagem Luíza.  

Com isso pode-se perceber que a retomada do espaço pela memória da 

personagem deve-se a esse sentimento de pertencimento que faz com que o espaço 

representado na obra torne-se parte central para as reflexões da mesma. 

A narrativa de cunho memorialístico retrata a vida no cais, os momentos fartos e 

prósperos da comunidade, os marujos, as embarcações, tudo isso Luíza carrega no mundo 

de suas recordações.  

Assim segue também a sequência genealógica e matriarcal: Cremilda, mãe de 

Luíza que por sua vez é mãe de Mundoca, que por sua vez não é mãe de ninguém, é por 

ela que o círculo das gerações de prostituição é quebrada,  quando Mundoca se nega a 
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não seguir a tradição de vida daquelas mulheres do cais, ao rio, àquela vida errante dos 

navegantes. 

 

A predominância do espaço geográfico na Obra Beira Rio Beira vida 

 A obra é ambientada na cidade de Parnaíba-PI, especificamente no cais, 

(Atualmente Porto das Barcas) no período da primeira metade do século XX. Na visão de 

Lins (1976), o espaço no romance é tudo o que enquadra a personagem, e que, 

inventariado, tanto pode ser absorvido como acrescentado por aquela, o espaço pode varir 

de várias formas, como ambientação, por exemplo.  

Por ambientação, na concepção do autor, entenderíamos o conjunto de processos 

conhecidos o possíveis, destinados a provocar na narrativa, a noção de um determinado 

ambiente, o autor utiliza-se disso como um recurso narrativo. A ambientação, no que 

concerne às suas relações como o desenrolar da narrativa, interessando , portanto, 

narrador e personagens quanto ao tipo de ambientação temos a franca, que se distingue 

pela introdução pura e simples do narrador, a reflexa, quando se narra em 3ª pessoa, em 

que o narrador personagem transfere a narrativa a sua visão interior dos fatos, a 

ambientação dissimulada exige uma ação da personagem em que por meio dela o espaço 

é construído, na obra,  a ambientação predominante é franca, isso fica  evidente nesta 

passagem da obra:” O cais lá estava o mesmo, retratado no mesmo barulho de todas as 

noites: a sineta de um navio-gaiola que partia,[...]ou de qualquer outra embarcação do 

Parnaíba.”(BRASIL,2012.p.21) 

  A relevância do espaço da narrativa começa pelo título: Beira Rio Beira 

Vida, toda a história fica submetida a este capítulo-título, desta forma o autor sugere, ou 

melhor, delineia, a predominância do espaço e a dependência do mesmo como algo vital 

à sobrevivência das personagens femininas através do mesmo. Para dialogar com essa 

abordagem, vale a concepção de espaço literário de Paulo AstorSoethe: 

 

Podemos definir espaço literário como o conjunto de referências 

discursivas, em determinado texto ficcional e estético, a locais, 

movimentos, objetos, corpos, superfícies, percebidos pelos 

personagens ou pelo narrador e às múltiplas relações que esses 

locais movimentos, objetos, corpos e superfícies estabelecem 

entre si (SOETHE, apud BARBIERI. 1999, p.102). 
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 Para Barbieri Ozíris, 2009, o espaço –cena é constituído pelos elementos 

cênicos do espaço-representado (objetos, luz, sons, texturas, cheiros) responsáveis pela 

composição do ambiente. Na primeira parte do livro pode-se perceber através do espaço-

cena, a seguinte trecho “Ao lado estava a caixinha de costura, o novelo de linha, o papel 

com agulhas a tesoura da avó mal cortava os trapos[...](BRASIL,2012-p.17). Assim aos 

elementos cênicos que são apresentados é atribuído a adjetivos que os qualificam 

sensorialmente. Para Barbieri, (2009) Os sentidos-visão, tato-foram explorados[...] e 

construídas pelas percepções do narrador. 

 A vida social do cais é a base espacial sob a qual o enredo é engendrado. 

Barbieri diz que “O modo pelo qual o homem se relaciona com o espaço não é imutável 

[...] pois existe n variáveis que podem influenciar nessa relação: um estado de espírito[...] 

uma outra qualidade sensorial (luz, algum cheiro, um ruído.” (Osíris, 2009, p.117). 

 

A sineta do navio gaiola, o apito mais grosso de uma barca, o grito 

dos canoeiros, o barulho seco do arroz e feijão pisados no cais, 

pareciam varrer com a brisa a calçada escura, cheia de lembranças 

[...]as barcas carregadas soltavam apitos longos [...] (BRASIL, 

2012.p.17) 

 

 

 O barulho dos navios bem como a vida no cais servia de roteiro na vida 

das mulheres e isto é notório, como na passagem acima descrito em que o espaço-cena é 

relevante, como o barulho seco do arroz; pareciam varrer com a brisa, a calçada escura. 

Esses elementos representam o espaço no plano psicológico, relativos às lembranças, ao 

passado de Luíza, um passado obscuro, pois o espaço pode também provocar 

determinados estados e sensações naquele que o percebe, como este, pode atribuir 

sentidos e impressões para ele a partir de suas experiências, o espaço sempre passa pelo 

sujeito e por isso será sempre subjetiva, como nessa passagem, por exemplo, “Não queria 

olhar a casa caindo aos pedaços, aquelas paredes encardidas, os retratos deles, os objetos, 

a cortina já sem cor, que lembrava tanto (BRASIL,p.20) 

 A resistência de Luíza, a personagem central, em não querer lembrar do 

passado a partir do espaço, que provocava essas lembranças mostra que através dele a 
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personagem, evoca o passado, “a casa caindo aos pedaços”, denota que ele não era mais 

o mesmo, “as paredes encardidas”, o desgaste do tempo, a “cortina sem cor que lembrava 

tanto”, tudo isso remete a um passado que ela quer esquecer.  

  Outro ponto importante é como o espaço movimenta a vida das personagens e 

como as mesmas se adequam a ele. Assim, a vida das personagens acaba sendo moldada 

pelo espaço. Quando o armazém de Cremilda e suas coisas foram leiloadas, ela foi à 

cidade procurar casa para comprar, mas diante da negativa daqueles que diziam que o 

dinheiro dela não dava, ela voltou ao cais e comprou um barracão, nessa perspectiva, 

Segundo Ozíris (2009), o espaço adquire uma característica determinista, condicionando 

o desenrolar da ação.  

 

A mãe se guiava para o jantar pela sineta do amazonas ou de 

qualquer outra embarcação do Parnaíba” [...] Quando a gente não 

precisa, chove aqui. “Devia cair água era lá na cabeceira do rio.” 

(BRASIL, 2012, p. 21-25).  

 

 

 Mais adiante veremos a riqueza de detalhes quanto a textura, o cheiro o qual o 

espaço-cena é revelador da vida ao qual a personagem levava: 

 

Lavava o rosto com o caneco d’água a cozinha, calçava as 

chinelas, que davam uma gastura nos pés sujos -a mesa estava 

posta atrás das sacas empilhadas, a mãe com os brincos 

compridos, a rosa nos cabelos, cheia de água-de-

colônia.(BRASIL, 2012,p.21) 

 

Vê-se que o narrador se reporta “a gastura dos pés sujos”, e ao olfato se referindo 

“a água de colônia” que a personagem Cremilda usava, para receber “seus clientes” 

regateando a sensibilidade perceptiva do leitor. Esses recursos utilizados pelo autor leva 

o leitor a “perceber essas sensações” de modo a causar um efeito sensorial no mesmo, 

proporcionando assim um efeito estético na obra. 
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A representação do espaço na narrativa através das memórias da personagem Luíza 

Na perspectiva memorialístico Pollak (1992 ) diz que [...]”A memória é seletiva. 

Nem tudo fica gravado .Nem tudo fica registrado.” Isso fica evidente em algumas 

passagens da obra beira rio beira vida de Assis Brasil, quando a personagem Luísa tenta 

encobrir suas lembranças  como se vê 

Tinha que falar, falar, falar, até cair de sono na rede de tucum,para 

não pensar em quanta coisa, meu Deus?[...] Não queria olhar a 

casa caindo aos pedaços, aquelas paredes encardidas, os retratos, 

os retratos deles...as cortinas já sem cor, que lembrava tanto 

(BRASIL, 2012, P.20). 

 

 

As lembranças da personagem surgem e a partir disso, o espaço toma o seu papel, 

os objetos cênicos têm ponto relevante. As memórias de Luíza, mesmo em parte sendo 

encobertas, revelam-se pouco a pouco, desnudando o seu passado. Quando o autor se 

refere a personagem , em que ela não queria olhar o“ao retrato deles” ,dos clientes ,que 

frequentava a casa de Luíza, esse efeito sensorial instiga a pensar que o espaço seria um 

reflexo da vida pregressa da personagem e que, no entanto, mesmo Luíza não querendo 

lembrar o seu passado, a todo instante o mesmo  a denuncia, através dos objetos e da casa, 

ou seja, traz à tona as suas memórias, a sua ligação com o local e a dependência do 

mesmo, percebe-se também neste sentido que o espaço é vitalício para a expressão de 

suas memórias. 

 Percebe-se então que há uma relação estreira entre espaço e memória, sendo 

interdependentes para a sustentação da narrativa. Para Pollak (1992. p.201-202): 

 

[...] a memória é constituída por pessoas, personagens[...]. Além 

dos acontecimentos e das personagens, podemos finalmente 

arrolar os lugares. Existem lugares da memória, lugares 

particularmente ligados a uma lembrança que pode ser uma 

lembrança pessoal. 

 

 

A personagem está ligada especialmente ao cais, ao rio, à velha casa, sua vida 

inteira se passou ali, pessoas com as quais conviveu e viveu tudo isso desenrola-se como 

um fio onde vários nós vai sendo desatado a medida que a mesma vai contando sobre seu 



 

368 

 

passado e através disso isso faz com que o espaço atrelado a memória seja tão relevante 

para a representação ficcional em beira rio beira vida de Assis Brasil. 

A influência do espaço sobre a memória  

Versando sobre memória, Pollak fala basicamente sobre a ligação entre memória 

e identidade social sob a perspectiva da história oral, especificamente quando diz que “no 

âmbito da história de vida”, a priori a memória parece ser um fenômeno individual, algo 

relativamente íntimo próprio da pessoa. Pollak (1992) diz que [..]existem lugares 

particularmente ligados a uma lembrança [..] com tanta força que se transforma 

praticamente em sentimento de pertencimento”. O autor faz um questionamento a respeito 

da memória individual e coletiva: 

 

 Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória, 

individual ou coletiva? Em primeiro lugar, são os acontecimentos 

vividos pessoalmente, em segundo são os acontecimentos vivido 

pelo grupo ou pela coletividade que a pessoa se sente pertencer. 

Podem existir acontecimentos regionais que traumatizam 

tanto[...] que sua memória pode ser transmitida ao longo dos 

séculos com altíssimo grau de identificação. (Pollak,1992, p.01) 

 

 

Além disso a memória é constituída por pessoas ou personagens, assim existem 

lugares da memória, lugres particularmente ligados a uma lembrança pessoal. As 

experiências pessoais contadas sob o ponto de vista da história oral, tendo como subsídio 

as memórias de um indivíduo tem valor, pois a mesma é comparável, segundo Pollak, a 

uma fonte escrita, como claramente é um instrumento privilegiado para abrir novos 

campos para a pesquisa. 

Corroborando com esse pensamento, Halbwachs diz que a primeira testemunha, à 

qual podemos sempre apelar, é a nós próprios, em outras palavras é que os olhos são 

testemunhas de quando se coloca os mesmos sobre uma paisagem ou lugar doa qual já 

estivemos eque o mesmo reconstitui um quadro que muitas vezes estava adormecido. 

O espaço e o ambiente constante em que a personagem transita inegavelmente 

apreende as lembranças remotas. Halbwachs diz que 

Admitamos que a criança se lembre: é no quadro da família que a 

imagem se situa, porque desde o início ela estava ali inserida e de 

dela jamais saiu[...] o grupo do qual a criança fazia parte mais 
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intimamente naquela época, e que não cessa de envolve-la é a 

família. 

Assim, mesmo adulta toda a intensidade das lembranças de Luíza, vinham à tona 

pela rememoração: as histórias que viveu, a de outras pessoas com as quais conviveu, a 

memória de outras pessoas que se juntavam às suas tudo isso perpassa pela experiência 

da percepção assimBosi,1994 diz “O que percebo em mim quando vejo as imagens do 

presente ou evoco o passado? 

 

Considerações finais 

Os resultados de natureza ficcional seriam impossíveis, o espaço conserva sua 

memória, aprisionando seus filhos eternamente nas mesmas posições da escala social: 

como no trecho a seguir “Você ficaria sempre com a marca do cais e ia acabar mesmo era 

amigada com um deles, Mundoca.” (Brasil,2012) 

 Diante da inconstância do meio de vida do cais, o lugar de origem torna-se 

sinônimo de conhecimento e segurança, a única coisa realmente concreta na vida dessas 

pessoas: “Esperava sentada no cais, com a paciência e a certeza de tantos anos”. Certeza 

de que só o cais existia realmente. “E as coisas lhe aconteciam a partir dali e só tinham 

significação se começassem no cais.” (Brasil, 2012) 

Constata-se assim que o espaço é vital para situar as personagens, á a moldura de 

uma narrativa, em especial a obra beira rio beira vida em que o espaço é fator de 

sobrevivência para as personagens e representações de suas expressões por meio deste. 
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30. A MEMÓRIA DA CIDADE PELO VIÉS DISCURSIVO: UMA 

LEITURA DA OBRA NOITE SOBRE ALCÂNTARA DE JOSUÉ 

MONTELLO 

 

 Géssica da Silva Pereira††††† 

‡‡‡‡‡ 

 

Introdução 

O trabalho objetiva analisar a ressiginificação da memória da cidade pelo viés 

discursivo na obra Noite sobre Alcântara de Josué Montello. Considerando que a 

memória implica a revivência do passado, dar-se-á relevância ao lugar e circunstâncias 

adotadas pelo personagem central para dialogar com a memória da cidade, uma vez que 

os espaços, tal como o tempo, são dotados de movências que tendem a arrastar 

referências, histórias, memórias. 

O escritor maranhense Josué de Sousa Montello (1917-2006) é romancista, 

jornalista, cronista, ensaísta, crítico literário, historiador, teatrólogo e professor. É autor 

de uma vasta produção literária, entre elas, Os degraus do paraíso, Janelas fechadas, 

Largo do desterro, Os tambores de São Luís, Cais da sagração, Noite sobre Alcântara. 

Conquistou vários prêmios literários, um fardão de imortal da Academia Brasileira de 

Letras, na qual ocupou a cadeira de número 29. É membro da Academia Maranhense de 

Letras e sócio honorário do Instituto Histórico e geográfico do Maranhão.  

As lembranças podem ser modificadas pelas impressões de um sujeito que já 

não é o mesmo, sendo esta particularidade também foco de nosso interesse. É nesse jogo 

de interditos por entre lugares de afeto, talvez já alterados pelo tempo e/ou pela ação 

humana, que se propõe a verificar a importância da memória na obra de Josué Montello. 
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O espaço é redutível a coisas e acontecimentos, afirma Lins (1976). No estudo 

literário, o espaço pode adotar particularidades funcionais e fazer-se articulador da 

memória. O autor esclarece que o estudo do espaço na narrativa engloba o mundo das 

personagens, contudo, não pode descontextualizar-se dos diversos enlaces da estrutura da 

narrativa. O espaço faz ligação direta com a ação, personagens, foco narrativo e demais 

elementos que compõem a trama. Já a memória implica a revivência do passado. 

Assim, os espaços modernamente compreendidos são pensados a partir do 

processo simultâneo, ou seja, sua dinamicidade permite que passado e presente possam 

ser pensados a partir do instante e da localização do observador. Além disso, o eu que 

observa vai ser impactado não somente pelas lembranças que o espaço suscita, mas 

também por suas impressões. Dessa forma, espaços de intimidade como a casa paterna, 

uma rua ou uma comunidade, embebidos de lembranças pretéritas passam a ter valor 

preponderante pela noção de proteção e aconchego que proporcionam, tendo os espaços  

coletivos a duração e estabilidade capazes de fortalecer os vínculos do sujeito em 

sociedade.  

Assim, a relação entre espaço e memória propicia reflexões sobre as permanências 

e rupturas dos elementos da cidade: as permanências dizem respeito ao que perdura no 

tempo; as rupturas envolvem o novo, a mudança. As rupturas são quebras de paradigmas 

sociais que se processam no desenvolvimento das ações da vida cotidiana, em 

consequência da dinâmica da cidade, causadas pelos impactos da vida moderna. Enquanto 

as permanências se resumem a formas passadas que podem ser constatadas em elementos 

urbanizados que resistem à passagem do tempo e da ação do homem.  

Segundo Halbwachs (1989), a memória individual diz respeito à impressão 

particularizada de lembranças, enquanto a memória coletiva abarca lembranças 

compartilhadas pelos membros do grupo. Segundo o autor, esta última trata-se de uma 

lembrança mais confiável, posto que, ao invés de um, vários sujeitos certificam-se de um 

mesmo acontecimento.  

Em relação a memória individual dá-se particular atenção para as vivências da 

personagem central, Natalino, pois a memória da cidade é repensada a partir do lugar de 

enunciação da personagem. Através da memória individual, estabelece-se o contato com 

a memória coletiva, pois a memória individual expressa um ponto de vista sobre a última, 

firmando assim, um alvo de ligações para a construção da memória coletiva 
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(HALBWACHS,1989). As duas são recheados de lembranças pretéritas, atribuindo valor 

ao vivido com realce a partir do que salta aos olhos no tempo presente, com possibilidade 

de articulação de metas para o futuro. 

Percebe-se, que na atualidade ocorrem diferentes transformações nas formas 

urbanas, com isso, o sujeito sente-se afastado de suas referências. Esse processo acontece 

lentamente, envolvendo os cidadãos, negando-lhes a possibilidade de sentir a memória 

incrustada em elementos que se mantém nas curvas da cidade. Como consequência, tem-

se o desequilíbrio da memória em relação aos marcos referenciais, de modo que os 

espaços de acolhimento passam a ser o próprio espírito moderno, levando o homem a 

perda da relação harmoniosa com seus espaços de referências. Seus interesses passam a 

estar ligados ao sempre novo. 

Assim, em meio à movência do mundo moderno, bem como do mundo 

globalização, o sujeito é abarcado pelo crescimento moderno do espaço citadino, 

provocando-lhe o afastamento de seu passado. Em Noite sobre Alcântara ocorre o 

deslocamento das personagens para a Capital São Luís, provocando o rompimento com 

os vínculos coletivos. Em função do processo de globalização, o sujeito estabelece novos 

modos de interação com a realidade, sendo o desprendimento dos costumes e a 

fragmentação da memória. 

O espírito do homem moderno mantem-se curioso às novidades do mundo 

globalizado, logo, é inevitável o rompimento com os espaços de vivência, provocando a 

mobilidade da memória da cidade e, junto a ela, a construção do homem contemporâneo, 

este se manifesta como um ser individualista, que vive em razão de seus interesses. Assim 

sendo, o eu que observa vai ser impactado não somente pelas lembranças que o espaço 

suscita, mas também pelas impressões desse eu. Contudo, as lembranças são movidas por 

meio de misturas entre diversos níveis de cruzamentos, levando a impressão de falimento 

da memória. Mas não se deve esquecer que a lembrança está cada vez mais distanciada 

do seu fiel acontecimento, assim, o estudo da lembrança é voltado para o sujeito e seu 

dialogismo com o passado e o presente. 

Halbwachs (1989) diz que o homem nunca está só, porque carrega consigo os 

pensamentos de uma memória coletiva, permitindo o crescimento da capacidade de 

adquirir distintos modos de pensar, através do convívio social, onde é discutido diferentes 

pontos de vista sobre uma mesma ideia. O autor ainda destaca que as lembranças grupal, 
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contem maior resistência ao tempo, pois são interligadas pelos traços dos sujeitos, que se 

movem pelo interesse de cada ser social. 

A trama de Noite sobre Alcântara, torna evidente a decadência da Monarquia, o 

banimento da família real e a proclamação da República, acontecimentos de tamanha 

importância para a cidade, contribuindo sobremaneira para a quebra de paradigmas. Josué 

Montello situa a trama na realidade maranhense, em especial na cidade de Alcântara, 

nesse contexto, é marcada pelo atraso econômico e sócio-cultural em relação a outras 

cidades do país. 

A narrativa expõe uma época de colapso, a obra é representada por um tempo em 

ruína, cujos espaços gradativamente vão se tornando esvaziados. Com a decadência 

econômica, os poderosos de Alcântara se desfazem de seus bens com a venda de imóveis 

e objetos de valor, desencadeando o abandono dos sobrados e mudanças para a capital, 

São Luís, a procura de melhores formas de vida. Revela então, uma atmosfera 

melancólica perante os olhos de Natalino. 

O romance narra a história de Natalino, um jovem rapaz, filho de Visconde e 

Baronesa, família de grande importância para a região. É Majó na maior parte da trama, 

mas deixa a farda em decorrência da idade. Natalino é sedutor, despertando desejo das 

moças da cidade. Apesar de não ser a favor de compromissos amorosos, termina a história 

com Maria Olívia, moça prometida a ele pelos pais.  

Natalino representa o homem moderno, em combate na guerra do Paraguai acaba 

convivendo com novos espaços, diferentes de sua provinciana cidade. Nessa convivência, 

absolve costumes e culturas diferentes, no entanto, Natalino não se desvincula de suas 

referências. Vale observar a simbologia do nome Natalino: derivado de natal remete a 

enraizamento que, nesse caso, interliga Natalino à cidade de Alcântara.  

Alcântara é foco de lamento e espanto sob o olhar de Natalino, sendo atingida pelo 

poder eliminatório: espaços como: fazendas, sobrados, ruas, dente outros, foram 

regredidos devido ao aparecimento de um mundo globalizado além mar. Assim, costumes 

e tradição também tenderam ao enfraquecimento.  Alcântara cai em ruína. Por esse motivo 

Natalino presencia o embarque da maior parte de seus conterrâneos para a cidade de São 

Luís.  Sarlo (2007) afirma que o extermínio da continuidade de gerações não parte da 

essência da experiência, mas sim, dentre outras coisas, da acelerada passagem do tempo.  



 

375 

 

Em Noite sobre Alcântara o narrador torna evidente as lembranças de Natalino 

que foca construções arquitetônicas de outrora marcadas de acontecimentos sociais. No 

entanto, tais representações perdem espaço em razão dos centros modernos. Ao descrever 

o estado caótico em que se encontra a cidade, o narrador destaca a visão de Natalino 

diante da casa da fazenda de seu pai, um dos homens mais rico da região: 

 

Meu Deus! Era aquilo agora a casa da fazenda? E Natalino 

recolheu a rédea, parando a montaria com a sensação confusa de 

quem contempla a destruição de seu pequeno mundo, não 

sabendo o que olhar primeiro. Num relance da vida atarantada, 

abrangeu as janelas em arco sobre o alpendre, o telhado tomado 

pelas trepadeiras, o oitão direito desabado, a calha das águas 

caídas para fora. As janelas escancaradas, sem a guarnição das 

rótulas, eram órbitas vazias: por ali entravam e saíam os morcegos 

aproveitando o intervalo da estiagem. E em redor, a sensação das 

coisas entregues a si mesmas. o pilão à chuva, juntamente com 

um mocho de pau e uma cadeira; uma roda de moinho jogada por 

cima das raízes nuas de uma jaqueira... (MONTELO, 1984, 

p.121/122). 

 

Revela uma atmosfera de angústia ante aos olhos de Natalino. A atmosfera, 

segundo Lins (1976), possui caráter abstrato, versa sobre procedimentos literários criados 

para caracterizar o estado de espírito das personagens. Natalino sentia-se oprimido ao 

passar pelas ruas de Alcântara e observar em todas elas, o mesmo silêncio seguido de 

casas vazias.  

Natalino não só presencia, como se ressente da ruína do espaço de acolhimento e 

lamenta as perdas de referências. Volta a lembrar o espaço social de outrora com suas 

festas de final de ano animadas por tambores. A fazenda representa o espaço físico de 

referência da personagem, assim sendo, Natalino permanece estagnado ante imagens 

decadentes e as compara com as visões do passado, quando a fazenda ainda era sinal de 

admiração por ser uma das maiores da região e por expor um grande crescimento da 

colheita de alimentos. 

Em noite sobre Alcântara, Natalino certifica-se do atraso social da cidade, 

momento de rupturas dos elementos citadinos em detrimento da modernidade. Ele buscou 

o passado para o presente, por meio do processo de rememoração, resgatando imagens de 
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outrora nos espaços de carinho e aconchego presentes na obra. Atenta-se para o trecho 

abaixo: 

Ultimamente, pelo quebrar da tarde, nas suas voltas na cidade, 

regressava ao sobrado com a certeza opressiva de que quase todos 

os seus velhos amigos e companheiros, se não tinham ido embora, 

trocando Alcântara por São Luís, jaziam debaixo da terra, com 

uma cruz por cima, no abandono do cemitério (MONTELLO, 

1984, p.21/22).  

 

Observa-se a decadência de Alcântara, sendo atingida pelo poder eliminatório: 

espaços como: fazendas, sobrados, ruas, dente outros, foram regredidos devido ao 

aparecimento de um mundo globalizado além mar. Assim, costumes e tradição também 

tenderam ao enfraquecimento.  Alcântara cai em ruína. Por esse motivo Natalino 

presencia o embarque da maior parte de seus conterrâneos para a cidade de São Luís.  

Sarlo (2007) afirma que o extermínio da continuidade de gerações não parte da essência 

da experiência, mas sim, dentre outras coisas, da acelerada passagem do tempo.  

Diante da imagem decadente da fazenda provocada pela ruptura, Natalino 

rememora o espaço de referências coletivas, lamentando a ruína da cidade:  

 

A meio caminho, Natalino tornou a parar. E o que ele 

mentalmente via, estendendo a sua volta o olhar desapontado, era 

a fazenda que ali deixara, já fazia mais de dez anos, quando por 

lá aparecera, pela última vez, na companhia do pai --- com a sua 

casa de farinha, o seu engenho, os seus tachos de doces, o seu 

canavial cerrado e a sua lavoura de algodão, e mais de cem negros 

na labuta diária. Onde as roças de milho? E as plantações de arroz 

e feijão? Até mesmo as jaqueiras, as laranjeiras e as mangueiras 

esparramadas, que rodeavam a casa-grande, como a protegê-la 

com seus ramos carregados, pareciam agressivas e ululantes ao 

vento que as revolvia. E esse vento corria em volta, sacudindo as 

outras árvores, agitando o leque das palmeiras, vergando a arte 

dos bambus, ao mesmo tempo que a luz se retraía, apagando-se 

nas sombras da noite que vinha baixando. (MONTELO, 1984, 

p.123). 

 

Segundo Lins (1976) a ambientação reflexa é aquela que situa a narrativa na 

terceira pessoa dando ênfase a personagem, impedindo uma temática vaga. A personagem 

por sua vez tende a adotar uma atitude apática e se observada a sua reação, 
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sucessivamente demonstra sua essência. Desse modo, o excerto em questão caracteriza-

se por esse tipo de ambientação, visto que, embora a narrativa apresente um narrador 

heterodiegético, esse narrador dar voz à personagem sendo possível ao leitor avaliar suas 

impressões sobre o espaço observado e/vivenciado. 

O narrador certifica-se da sensação de perda de Natalino ao se movimentar por 

entre as ruas da cidade: 

 

Na direção do Largo da Matriz, ia-se abrindo devagar a boca 

claridade do quarto crescente. Ali no Largo de Santa Quitéria, 

essa mesma claridade começava a esbater as sombras 

circundantes, e já se distinguiam os balcões do sobrado, as 

almofadas da porta, as grades de ferro, a linha do beiral, e a figura 

delgada de Natalino a ir e vir, num passo mais preguiçoso. 

Adiante, no retângulo a rua, a orla de casas vazias (MONTELLO, 

1984, p. 32). 

 

Destaca-se uma atmosfera misteriosa e ao mesmo tempo angustiante, pois mesmo 

depois de várias passadas, Natalino se encontra só, diante da suposta claridade, que 

enfatiza o espaço vazio. O mesmo é marcado pela ausência dos personagens que ali 

viviam. A partir do que o olho abarca, dá visibilidade a lugares prenhes de significado: 

os mistérios em torno dos mitos, festividades, vivência de famílias seculares em tempos 

longínquos condensadas em marcas e fissuras de prédios deteriorados, a decadência 

senhoril em fachadas de mirantes silenciados pelo tempo. 

Observa-se na obra os vínculos da personagem central com os elementos da 

cidade, de modo que sua identidade encontra-se impregnada nas fazendas, no sobrado 

onde vivia, no largo da Matriz, onde sempre andava para se apropriar dos conselhos do 

padre Teobaldo, nas ruas de Alcântara. São elementos da cidade que mesmo em ruínas, 

permanecem latentes suas lembranças. Ao término da obra, Natalino permanece em 

Alcântara, devido ao forte vínculo que mantém com a cidade, de certa forma, ele é 

impedido de partir. 

Diversas construções resguardam a memória da cidade, que por sua vez 

complementa o acervo histórico-cultural do Estado. São formas urbanas resistentes à 

decadência de Alcântara. O êxodo e retrocesso da cidade impulsionados pelo mundo 
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moderno deixam muitas das construções arquitetônicas em ruína, no entanto, o olhar de 

Natalino revitaliza a memória do lugar diluída em meio aos restos. 

Constatou-se que a identidade de Natalino está intimamente associada a espaços 

de referência de Alcântara, sua cidade natal: fazendas, sobrados, largo da Matriz, ruas, 

dentre outros. Todos são elementos que mesmo em ruína, permanecem latentes em suas 

lembranças. Contudo, o desaparecimento de formas urbanas que guardam a memória 

citadina é resultado do comportamento humano perante a um rompimento de padrões 

sociais, culturais e econômicos. Os espaços realçados na obra pelo olhar de Natalino são 

espaços representativos da tradição da qual ele faz parte. As rupturas dos espaços 

provocadas pela alteração em suas formas refletem diretamente nas sensações da 

personagem. Assim sendo, no mundo modernizado, as cidades sofrem intensas alterações 

que tornam os antigos espaços, que conservam marcas de referências e de memórias 

históricas, vulneráveis. As aceleradas transformações provocam no homem moderno 

novas perspectivas, produzindo novos significados, que o conduz ao desprezo de antigas 

formas urbanas, antigos costumes e tradições. Os mesmos acabam passando 

desapercebidos ante o olhar habituado com a continuação do sempre novo. 
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31. ATAQUES À LEI: SULCOS PERVERSOS NA LITERATURA 

 

Hermano de França Rodrigues 

 

 

Família, Tradição e Poder 

Se é verdade que a cultura direciona e (re)ssignifica as escolhas do sujeito, 

também é factível que as relações entre os sujeitos promovem, ao mesmo tempo, a 

contestação, a morte e a atualização dos preceitos ideológicos constituintes de um dado 

sistema cultural. A humanidade, desde as primícias da existência, desenha-se nas 

inconstâncias dos gestos e da memória, erigindo os espaços de atuação, normatizando o 

comportamento e, de forma não menos manipulatória, plasmando os signos instauradores 

de uma Ordem, cujos fundamentos se prestam a uma hermenêutica da conveniência. 

Assim, no decurso da história do Ocidente, podem ser considerados culturalmente 

convenientes a religiosidade, a família e o patriarcado, os quais, a depender da “sociedade 

receptora”, repelem-se, tangenciam-se ou se complementam, de modo a demarcar os 

lugares e os papéis dos indivíduos. Esse complexo semiótico se imiscui, 

significativamente, nas tramas discursivas da tessitura literária (instrumento das 

representações que o homem faz de si mesmo e do mundo), tornando possível o 

rastreamento e interpretação de seus códigos. 

Examinando a arqueologia textual do romance tradicional Tens um filho sem 

marido, conseguimos restaurar orientações ideológicas que resguardam uma concepção 

de mundo pautada em dogmas religiosos, fundamentalmente cristãos, que se deslocam 

ora em defesa, ora em reprovação dos indivíduos, a depender da natureza de seus atos. O 

artefato semiótico narra a história de uma mulher humilde e abnegada aos seus deveres 

maternais que, temendo a reação do severo marido, oculta-lhe o ato desonroso praticado 

pela filha, o mau passo que esta dera em sua vida: uma gravidez sem casamento. Vivendo 

sob os preceitos da lei de Deus, ou seja, religiosamente casada e subserviente àquele com 

quem se uniu em matrimônio, a zelosa mãe submete-se a um doloroso e angustiante 

conflito: insurge-se contra a ética divina, que apregoa a subserviência da esposa ao 
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marido, em defesa do bem-estar de uma filha, atassalhada por em desvio de conduta. 

Recuperemos o excerto que se segue: 

 

Era uma pobre mulher, casada c’o seu marido; 

Vivia na lei de Deus,  com Deus era servido 

 

O catolicismo, particularmente o de feições populares, legitima os sacramentos 

bíblicos como as vozes a serem assimiladas e reproduzidas pelo homem para que, assim, 

a ligação entre Deus e o mundo terreno seja restituída. Embora concebidos sob a ótica do 

sagrado, os mandamentos segregam os indivíduos com base no grau de envolvimento dos 

seguidores com a instituição. Conforme as diretrizes dessa doutrina ferrenha e incisiva, 

nem todos são merecedores de participar dos rituais considerados fundamentais para a 

efetivação e conservação do vínculo entre o ser humano e a Divindade. Dentre as 

cerimônias de pertença, instituídas por esta ordem religiosa, estão o batismo e o 

casamento. Esta última impõe à mulher o alcance e preservação de um padrão de conduta 

extremamente necessário para o reconhecimento de sua índole. Elegem-se, em vista disso, 

as virtudes femininas necessárias ao matrimônio: castidade, temor à religião e obediência 

ao homem. Qualquer mulher, dentro desse universo semiótico, que não possua uma 

dessas atribuições é vista como impura, degenerada, indigna de pertencer ou constituir 

uma família. 

O texto, devido a sua tradicionalidade, conserva uma axiologia religiosa que há 

muito se fazia presente em nossa sociedade. Seus resquícios, no entanto, ainda podem ser 

vislumbrados em localidades interioranas e rurais. Estamos falando de um aparato 

carismático que adentra no corpo familiar e estabelece as instruções a serem seguidas 

pelos membros que o compõem. Esse sistema dominatório prevê um conjunto de 

princípios religiosos, subordinados a conceitos transcendentais, que perturbam o 

culturalmente legítimo. A devoção, a comiseração, a piedade forjam uma ética 

complacente a paixões nem sempre oportunas aos sujeitos. Como consequência, os papéis 

temáticos passam, então, a se moverem numa dinâmica em que o dever determina o ser 

e este se efetiva quando o dever para com o ser é substituído pelo dever ao Ser. 

Observemos a ilustração seguinte:  



 

382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na peça, em análise, a filha traz em seu ventre um ser, fruto de uma relação sexual 

“corrompida”, que representa a putrefação moral do núcleo familiar ao qual pertence. Os 

valores éticos, aí existentes, são intensamente superados e amolgados por uma conduta 

desregrada e, religiosamente, estranha aos bons hábitos. Ao romper com os votos de 

castidade que lhe são impostos pela cultura, a pobre jovem se transforma, quando vista 

através do prisma do pudor e da honestidade, numa chaga social que marca, de forma 

negativa, todos que a cercam. Não é por acaso que, no texto, seu estado de gestante 

aparece associado à má sorte. É como se o ato de gerar um filho, em condições adversas 

àquelas exigidas pelos parâmetros morais, constituísse um prenúncio de algo 

desventurado, um mau agouro. O infortúnio, na verdade, principia com a infração ao 

decoro e à idoneidade. Ela se entrega, sem um amparo matrimonial, a um homem sórdido 

que, ao tê-la sexualmente, abjura de sua companhia, entregando-a ao abandono. Esse 

procedimento comportamental já imputa ao feminino um olhar condenatório. Eis os 

seguintes versos: 

 

Ela tinha ua filha que vivia enganada 
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No ventre desta filha tinha ua má sorte talhada 

 

O temor à figura do pai é tamanho que a benévola mãe recorre à intervenção 

divina. Suas rogações são para que a inditosa filha possa dá à luz em ocasião propícia, ou 

seja, quando o implacável progenitor esteja ausente do lar. Duas vozes históricas 

merecem ser descritas aqui. A primeira diz respeito às condições espaciais em que os 

partos ocorriam. Na esfera temporal em que nos situamos, as mulheres tinham seus filhos 

em suas próprias casas, com o auxílio de um médico (se abastadas), ou por intervenção 

das parteiras, o que era mais comum. As mulheres mais velhas, consideradas mais 

experientes (mães, avós, por exemplo) eram as que, geralmente, assumiam essa função. 

Explica-se, assim, a prece da mãe pela ausência do marido durante o nascimento do neto. 

Não havia outro lugar adequado para o acontecimento. O segundo fenômeno discursivo, 

vinculado à configuração histórica da narrativa, é a função do patriarca na conservação 

da “pureza” genealógica mediante o comportamento sensato dos filhos, especialmente os 

do sexo feminino. Como senhor absoluto, cabe ao pai salvaguardar a honra da filha, uma 

vez que desta depende à sua integridade social. Se vier a cometer um erro que corroa o 

modelo de mulher honrada, espera-se que o ente paterno tome as providências cabíveis. 

Os castigos podem ir de maus-tratos físicos à expulsão da infratora do seio familiar. É, 

por ter conhecimento desses fatos, que a esposa aflita evoca a Deus, implorando-lhe 

auxílio. Certamente, dada a gravidade do problema, acredita que somente a intervenção 

divina poderá confortá-la. Observemos os fragmentos que se seguem: 

 

A mãe pedia a Deus  todos os dias, a chorar, 

Que fosse em ocasião qu’o pai não estivesse em 

casa 

 

Como Deus socorre as mães que zelam por seus filhos, as orações são atendidas e 

o nascimento do neto espúrio ocorre nas circunstâncias como aflitamente suplicara. 

Todavia, vizinhas, movidas pela intenção dolosa, delatam ao marido o acontecido. 

Sobressaltado com o fato, dirige-se a sua casa e, ao ultrapassar a porta, é surpreendido 

pelo choro da inocente e singela criança. A ação do patriarca é, sob o prisma do animus 
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cultural, previsível: reprova a condição da filha e interroga-lhe sobre a identidade daquele 

que lhe causara terrível mal. Descobrir quem foi o homem que a desrespeitou e, por 

extensão, toda a família implica uma possibilidade de expiar o erro, de reverter o mau 

passo. Competiria ao honrado pai, em posse da identificação do vil aproveitador, impeli-

lo ao matrimônio e, assim, salvaguardar a dignidade de sua descendente, ou, em nome de 

sua própria honra, eliminá-lo da sociedade, destituindo-lhe da vida. Sentindo-se 

profundamente envergonhada, a desventurada filha lança-se ao silêncio, sucumbindo-se 

à fala censuradora de seu progenitor. Observemos os versos que seguem: 

 

Não faltou quem o dissesse,  ua das suas vizinhas; 

Vai o vizinho p’ra casa tirar feições ao netinho. 

O home, como nã sabia,   sobressaltado ficou; 

Quando ele a porta p’ra dentro,  logo a criancinha 

chorou. 

_Diz-me lá, minha filha; tens um filho sem marido? 

Diz-me lá de quem ele é,  de quem ele é pertencido. 

A filha, com vergonha,  nã o quis dizer 

 

Diante da recusa da filha em revelar o nome de seu malfeitor, o cruel patriarca 

envereda pelo caminho da barbárie. Ele interpreta o gesto como uma afronta a sua 

autoridade e, irascivelmente, serve-se de uma faca com a qual, friamente, decepa-lhe a 

cabeça. Embora tal ação possa ser “explicada” em termos de senso moral, contradiz 

consideravelmente os preceitos religiosos que proclamam o direito irrevogável e 

exclusivo de Deus em sentenciar, com a perda da vida, o indivíduo. Revelou-se um ser 

execrável ao ignorar o caráter protetoral do ser paterno, confundindo correção e 

exemplificação com fereza e malevolência. Resta à mãe, em presença de tanta crueldade, 

o desespero, a aflição de, naquele momento, achar-se com a filha morta em seus braços. 

Constatemos os fragmentos abaixo: 

 

_Diz-me lá, minha filha; se não o queres dizer, espera. 
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Pegou ua faca, cortou-lhe o nó da guela. 

 

O sofrimento da pobre mulher é tão dilacerador que Deus intervém a seu favor. 

Subitamente, a desamparada criança, nascida há pouco tempo e, portanto, incapaz de agir, 

profere palavras sentenciais que asseveram a condenação, aos infernos, da alma do tirano 

avô e conclamam a redenção espiritual de sua mãe. Os sofrimentos pelos quais passou e 

a morte desumana que sofrera expurgam as culpas e os pecados da resignada filha. Em 

meio a tantos dissabores, Deus a recompensa ofertando-lhe a salvação etérea. Seu espírito 

subirá aos Céus como uma rosa a ser conduzida pelos ventos. Cumpre salientar que essa 

sanção, de natureza puramente sobrenatural, pauta-se num parâmetro punitivo 

intrinsecamente maniqueísta, ou seja, o Criador anistia os bons, os oprimidos, os 

sofredores e, por outro lado, castiga violentamente os maus, aqueles que infringem os 

seus mandamentos. Vejamos os versos abaixo: 

 

O meu avô vai p’r’ó inferno      com a alma condenada 

E a minha mãe vai p’r’ó céu        ua rosa, a banar 

 

O mecanismo de actorialização compreende, em princípio, uma zona identitária 

na qual o enunciador/narrador, embreado num enunciado formalmente introdutório, faz 

reviver do arcabouço das reminiscências os eventos que compõem os percursos narrativos 

do romance. A expressão “vou contar”, utilizada pelos agentes enunciantes, abre uma 

fenda locucionária que separa a testemunha dos fatos que relata. Os acontecimentos, 

assim como os sujeitos que deles participam, inscrevem uma enunciação bipolar onde as 

funções sociais se prestam a um espetáculo culturalmente revelador. Em um dos polos, 

estão a mãe e a filha. Ambas, textualmente debreadas, aproximam-se por intermédio de 

uma cumplicidade que excede o circunstancial e encontra ressonância no patamar 

histórico. Desde o vicejar da organização familiar, em tempos longínquos, à mãe foi 

imposto o desvelo afetuoso com a prole e ao pai, a rudeza nos gestos e nas palavras. Esse 

paradigma perpetuou-se e, hoje, resguardamos, em nosso imaginário, a sua essência. 

Considerando, obviamente, as divergências conceituais, mas não preponderantes, o 
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revestimento do ser materno concentra uma semântica do abrigo e da compreensão. Em 

contrapartida, o pai responde pelos semas da correção e do castigo.  

A narrativa incorpora, numa projeção actorial, o distanciamento e acessibilidade 

entre pais e filhos. O pacto de silêncio entre a mãe defensora e a filha censurável se 

consolida na embreagem que demarca, não só em nível estrutural de discurso e texto, o 

forte vínculo que assegura as relações entre tais atores. Paralelamente, o medo e a 

apreensão projetam um polo enunciativo, ocupado pelo rigoroso patriarca, que afugenta 

esposa e ente filial. Cônscia da aspereza de seu progenitor, a receosa moça procura 

conforto nos braços maternos. Ela não encontra nele a confiança desejada, nem o diálogo 

requerido. Irrompe-se, assim, uma debreagem, antropicamente distal, que traduz a 

conformação social desenhada pelas vozes que vociferam nos enunciados. 

O casamento constitui o único traço de união entre o casal. No âmbito enunciativo, 

as relações se mostram assaz adversas. Marido e mulher não se falam, não interagem, não 

se comunicam. Se realinharmos os dizeres culturais que subjazem aos códigos 

linguísticos, averiguaremos que o comportamento dos cônjuges atende a um esquema 

social predefinido. Pelos dados que dispomos, podemos afirmar que o texto restaura um 

contexto conjugal marcado pela supremacia do homem e a consequente fragilidade da 

mulher. Esta deve sujeitar-se às suas vontades. O respeito a ele se manifesta, logo, em 

obediência e temor. Retornando ao universo semiológico da peça, observamos que a 

inércia marca a conduta da esposa. Mesmo diante do assassinato de sua filha, permanece 

emudecida perante o marido-algoz. Não intervém, não o questiona, nem mesmo o 

condena. Seu único alento e enunciatário é Deus.  

As vizinhas, propagadoras da infâmia, mantêm uma sintonia elocutiva com o cruel 

chefe de família. A embreagem, que os torna contíguos, assegura o nexo dramático da 

narrativa, fazendo progredir o enredo. Nesse cenário, a delação do engodo nos conduz a 

duas discussões relevantes. De início, somos levados a restabelecer o sentido que a nossa 

cultura agrega aos atores vizinhos. Em geral, aparecem, na literatura popular, como 

mexeriqueiros, intrigantes e oportunistas. Agem, malevolamente, para disseminar 

informações que não lhes dizem respeito. Em segundo lugar, esses atores pertencem ao 

sexo feminino, estigmatizados como sujeitos mais propensos a falas descomedidas, à 

curiosidade e a bisbilhotices. Temos, então, um revestimento actorial condizente com os 

valores inveterados ao texto. 
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As referências espaciais, bastante decifradoras, não podem, aqui, ser obliteradas. 

Logo, nos primeiros versos, deparamo-nos com a locação Vale de São Vicente. O topos 

reporta a uma região inscrita na geografia portuguesa. Corresponde a um vilarejo, de 

hábitos e costumes rurais, cuja população preserva, com ardor, seus preceitos religiosos. 

O enunciador, possivelmente, promoveu essa ancoragem espacial a fim de que o 

enunciatário associe a religiosidade dos personagens ao encantamento do lugar. A 

intervenção divina encontra, aí, condições propícias para se manifestar. É, nesse locus, 

que uma indefesa criança, recém-nascida, rebela-se, por entremeio da fala, contra o ato 

impiedoso do avô. Certamente, na lógica em questão, isso não aconteceria num espaço 

em que as pessoas ignorassem as leis divinas. 

A casa, exposta numa interioridade sugestiva, abarca, ao mesmo tempo, o 

sentimento de reverência da esposa, a vigilância materna, o receio filial, a temeridade e 

opressão do pai. Constitui uma coordenada espacial complexa onde os conflitos se 

concentram e, passionalmente, se expandem. Através de uma embreagem locativa, toda 

a família se instaura e se identifica nesse macrouniverso. A mulher utiliza-o para 

enclausurar-se em sua subserviência. A mãe necessita desse ponto referencial para 

proteger a filha. Seus cuidados só podem, aí, ser executados. Nele, a figura filial priva-se 

da discriminação exterior. Como senhor desse espaço, o pai/marido usa-o para impor a 

sua dominação. Seus atos são, em sua morada, legitimados. 

No romance, o enunciador encontra-se, inicialmente, conjugado ao tempo da 

enunciação. Contudo, promove uma digressão crônica que o afasta, abruptamente, dos 

fatos que enuncia. O afastamento assenta-se num momento de referência passado, inscrito 

no enunciado, que passa a ordenar a progressão do romance < ua história que foi 

assucedida >. A partir daí, os percursos narrativos, projetados pela voz narratológica, 

organizam-se, predominantemente, nos pretéritos perfeito e imperfeito do indicativo. 

Semanticamente, as estruturas verbais, nas categorias delineadas, manifestam uma 

anterioridade e posterioridade que sinalizam a debreagem temporal a partir da qual se 

desenvolve a encenação performática dos atores. Estes, em momentos azados, libertam-

se da elocução decorrida e instauram um fluxo dialógico ordenado pelo presente 

antropológico. Essa intercalação de vozes garante um espetáculo dramático em que o 

certo e o verdadeiro se cruzam, produzindo um efeito de realidade necessária à 

sustentabilidade dos argumentos. 
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passado

mnemônico

presente

enunciador/narrador 

embreado

passado

discursivo

debreagem 

actorial

presente 
dialógico

embreagem 
actorial

A relação entre o presente e o passado engendra um esquema temporal onde o 

biossocial e o linguístico se integram numa conformação enunciativa que busca impetrar 

a veridicção que o religioso e o transcendental reclamam. O resultado é uma orientação 

locucionária que converte representações ideológicas em realidades crônicas, 

antropicamente, apreensíveis. O tempo sucumbe-se, então, ao misticismo aferido pela 

linguagem. A voz do enunciador/narrador condensa os actantes discursivos numa zona 

distal que estaciona o próprio tempo. Com isso, transformamo-nos em escopo de um 

engodo. Como enunciatários, somos persuadidos a fixar uma realidade que, 

ilusoriamente, não se move. No Vale de São Vicente, as ações inconclusas de uma família, 

relatadas na voz enunciante, delineiam-se numa simultaneidade durativa que torna crível 

o improvável e o duvidoso. Talvez, tentando eliminar a dubiedade dos acontecimentos, 

os responsáveis pela enunciação permitem que os sujeitos discursivos se presentifiquem 

pelo diálogo. Dessa forma, a crença torna-se certeza. Eis a ilustração que se segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o desenho acima, a narrativa segue uma gradação temporal, 

constituída por segmentos solidários em sua funcionalidade. A primeira instância 

corresponde ao momento mnemônico da tragédia familiar que ocupa, absolutamente, um 

imaginário passado. O enunciador/narrador, ao reviver esse evento, constrói uma outra 

enunciação na qual se coloca em sua cronologia fundadora. Em seguida, a história é 

expulsa para uma esfera discursiva onde os acontecimentos recebem um revestimento 

linguístico pretérito. Para revalidar a verdade desse tempo, expulsa os atores para um 

presente pontual, suplementando, assim, o fisicamente acabado. A referência situacional 
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do enunciador, cumpre salientar, é sempre o presente e, a partir dele, é que se ordenam os 

outros tempos. Só há passado e futuro porque existe, obviamente, um hoje. Este hoje, 

enquanto foco enunciativo, jamais poderá ser efetivamente recuperado, pois contrariaria 

o conceito de enunciação como instância linguisticamente pressuposta. 

Essa cadeia enunciativa traz um propósito bastante claro. Por intermédio dela, o 

enunciador/narrador se exime da responsabilidade pelo dito, transferindo-a para aquele 

que, auditivamente, recepciona suas falas. Temos a impressão de que os episódios 

factuais, assim como os fenômenos sobrenaturais, pertencem a uma circunstancialidade 

análoga à fenofísica do contar. As referências crônicas convencionais não são utilizadas 

e, dessa forma, o curso narrativo subordina-se ao tempo psicológico dos sujeitos 

discursivos. Paradoxalmente, os episódios se encadeiam na imprecisão do tempo. A mãe 

clama a Deus, o neto “degenerado” nasce, o pai descobre o segredo e pune a filha, tudo 

isso ocorre numa simultaneidade que nega a coerência do próprio tempo.  

 

Considerações Finais 

A análise permitiu-nos observar, na peça Tens um filho sem marido, uma 

configuração enunciativa convergente àquela preservada por outros gêneros da Literatura 

Popular, como as cantigas, por exemplo, com algumas diferenças peculiares. A oralidade 

impõe-lhe uma enunciação coletiva, bosquejada pelas vozes sociais, as quais se camuflam 

na tessitura linguística do texto. Sem “autoria” definida, dissolve-se na subjetividade dos 

sujeitos que se presentificam em seu itinerário temporal. Numa perspectiva estrutural, 

apresenta uma narratologia digressiva que imprime uma dramaticidade alheia à fenofísica 

do mundo.  

Historicamente, os textos romanescos se prestavam a grandes representações. 

Como artefatos teatrais, admitiam uma voz estruturante que prescrevia e anunciava a 

performance dramática do ator “real”. Este retratava os conflitos segundo as técnicas 

cênicas que dominava. Na hodiernidade, restaram apenas os vestígios formais desse 

grande aparato enunciativo. A memória livrou-os da extinção, porém foi incapaz de 

restituir todos os seus traços. No seio discursivo, os personagens raramente são 

apresentados e os diálogos não comportam anotações didascálicas. É o intracontexto que 

indica a personagem que fala. Algumas peças, inclusive, dispensam mesmo qualquer 
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anotação narrativa, apresentando-se como monólogos, cujos intervenientes terão de ser 

identificados e caracterizados pelo enunciatário da mensagem.  

Em termos conceptuais, a narrativa, em questão, sustenta uma axiologia 

puramente tradicional, decorrente dos valores culturais preservados pelos grupos que dela 

fazem uso. Comporta, em seu cerne, os princípios ordenadores de uma sociedade pautada 

em posições, radicalmente, religiosas e morais. Recupera-se o estereótipo feminino de 

esposa/mãe subserviente ao homem e dedicada às obrigações familiares. A religiosidade, 

de natureza estritamente católica, se faz presente através do providencialismo, ou seja, a 

crença de que tudo o que acomete o homem provém de Deus e que só a este cabe o 

julgamento. É assim que a resignação de uma filha pecadora recebe uma sanção positiva 

e a crueldade de um pai honroso, contrária aos preceitos divinos, aufere uma pena 

negativa.  
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32. REFLEXÕES ACERCA DA RELAÇÃO COLONIZADOR-COLONIZADO EM 

THE GRASS IS SINGING 

 

Isabela Christina do Nascimento Sousa  

 

 

O trabalhador negro na Rodésia 

O Romance The Grass is Singing (2008), da escritora Doris Lessing, retrata a vida na Rodésia 

do Sul que foi colônia inglesa antes de concretizar seu processo de independência e se tornar o 

Zimbábue. O romance trata da história de uma mulher chamada Mary Turner que, casada com o 

fazendeiro Dick Turner, entra em conflito com os empregados da fazenda. Podemos atentar que a 

personagem ao relacionar-se com os negros que surgem durante o desenrolar da narrativa os trata 

mal, e o faz por compreendê-los não somente como objetos, mas como objetos que a pertencem, lhe 

fornecendo assim o direito de maltratá-los sem ser afligida por qualquer sentimento de culpa. 

Notemos no trecho seguinte que, embora Mary tenha nascido e crescido na Rodésia, ela nunca esteve 

em contato com seus conterrâneos negros: 

 

She had never come into contact with natives before as an employer on her 

own account. Her mother’s servants, she had been forbidden to talk to; in 

the club she had been kind to the waiters, but the ‘native problem’ meant for 

her other women’s complaint of their servants at tea parties47. (LESSING, 

2008, p. 90) 

 

Tendo convivido com eles somente à distância, ou através das palavras de outros, Mary 

os via apenas como parte da paisagem, ou como máquinas que serviam aos seus donos, e é 

dessa maneira que, após se acostumar com a ideia desagradável de ter que lidar com nativos, 

ela passa a tratar Samson, o primeiro nativo com do qual ela se encarrega. Frantz Fanon aborda 

esse tipo de relação ao afirmar que o negro não é homem, pois este se situa em uma “(...) zona 

                                                           
47 Ela nunca esteve em contato com nativos antes como empregados por sua conta. Com 

os servos de sua mãe ela era proibida de conversar; no clube ela havia sido gentil com os 

garçons, mas o “problema dos nativos” significava para ela outras mulheres reclamando dos 

seus empregados em festas de chá. (Tradução nossa) 
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de não-ser, uma  região extraordinariamente estéril e árida (...)” (FANON, 2008, p. 26). 

Embora ela tenha se acostumado rápido com a fazenda, não conseguia se acostumar com a 

presença de Samson, nem o homem com a dela que estava sempre de mau humor e o seguia 

conferindo tudo o tempo todo para certifica-se de que o empregado não havia roubado nada. 

Samson acostumado com um tratamento diferente por parte do patrão Dick, pede demissão, 

usando o pretexto o seu kraal que estaria precisando de seus serviços, embora Dick soubesse 

que era uma mentira, a contragosto da mulher o deixou partir. Mary ficou perplexa com a 

mesura com a qual o marido tratara o velho nativo: “She could not understand any white person 

feeling anything personal about a native; it made Dick seem really horrible to her48” 

(LESSING, 2008, p. 102). A personagem não admitia pensar que alguém pudesse sentir 

qualquer coisa pessoal pelo senhor negro, porque para ela ele não era uma pessoa, ela o 

coisifica. 

Mary Turner também é nativa, nasceu e cresceu naquele lugar, mas a cor da sua pele 

lhe confere o poder que ela precisa para se apropriar daqueles de pele negra e utiliza-los como 

sua propriedade. Esse comportamento retrata a relação entre colonizador e colonizado, os 

negros da Rodésia não eram somente colonizados pelos brancos, eram colonizados em suas 

próprias terras. O colonizado não é alguém, é um Outro. Homi K. Bhabha (1998, p. 98) sugere 

que esse tipo de relação de soberania social e subjetividade humana só se torna compreensível 

na ordem da alteridade, e afirma ainda que “[n]ão é o Eu colonialista nem o Outro colonizado, 

mas a perturbadora distância entre os dois que constitui a figura da alteridade colonial – o 

artifício do homem branco inscrito no corpo do homem negro .” (BHABHA, 1998, p. 76). O 

desejo colonial articula-se sempre em relação ao lugar do Outro, e sua existência é diretamente 

relacionada a uma alteridade. 

Ao relacionar-se com o segundo empregado que viera a tentar ocupa o cargo que 

Samson deixara vazio a personagem continuou com o comportamento anterior, agindo como 

se apenas um aparelho doméstico tivesse sido substituído por outro, “She never thought of 

natives as people who had to eat or sleep: they were either there, or they were not, and what 

                                                           
48 Ela não conseguia compreender qualquer pessoa branca sentindo qualquer coisa 

pessoal sobre um nativo; fez com que Dick parecesse realmente alguém horrível pra ela. 

(Tradução nossa) 
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their lives were when they were out of her sight she had never paused to think.49” (LESSING, 

2008, p. 116). Logo após fazer o rapaz passar o dia inteiro esfregando o banheiro, sem dar -lhe 

folga para comer, ela esboçou um leve sentimento de culpa, pois o marido chamara sua 

atenção, sentimento que desaparece no mesmo instante, quando sua consciência conseguiu 

justificar seus atos: “Then she smothered her guilt, thinking, ‘It's his fault for not keeping it 

properly clean in the first place’50” (LESSING, 2008, p. 116).  

O terceiro empregado cansado do trabalho árduo vem avisar que não vai mais trabalhar 

para os Turners e então Mary explode em fúria, mas é contida pelo marido que levando o rapaz 

para cozinha se desculpa e promete que não acontecerá novamente. Quando a mulher vai tomar 

satisfações com o marido por ter ficado do lado do nativo ele responde: “He’s a human being, 

isn’t he? He’s got to eat. Why must everything be done all at once? (…) ‘It’s my house’, said 

Mary. ‘He’s my boy, not yours. Don’t interfere.’51” (LESSING, 2008, p. 124). A fala da 

personagem reflete esse caráter coisificado que ela atribui àqueles que são identificados como 

nativos. 

(...) a questão da identificação nunca é a afirmação de uma identidade pré-

dada, nunca uma profecia autocumpridora – é sempre a produção de uma 

imagem de identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela 

imagem. A demanda da identificação – isto é, ser para um Outro – implica 

a representação do sujeito na ordem diferenciadora da alteridade. A 

identificação (...) é sempre o retorno de uma imagem de identidade que traz 

a marca da fissura no lugar do Outro de onde ela vem (BHABHA, 1998, p. 

76-77). 

 

O corpo e o olhar  

 Dick Turner ficou doente por um longo período, o que obrigou Mary a tomar conta não 

só da casa, mas também da plantação. Ela foi extremamente dura com os empregados, que 

                                                           
49 Ela nunca pensou em nativos como pessoas que tinham que comer ou dormir: eles 

estavam lá, ou não estavam, e o que suas vidas eram quando eles estavam fora de vista ela 

nunca parou pra pensar. (Tradução nossa) 
50 Então ela abafou sua culpa, pensando, “É culpa dele em não ter limpado 

adequadamente em primeiro lugar”. (Tradução nossa) 
51 “Ele é um ser humano, não é? Ele tem que comer. Por que tudo tem que ser feito de 

uma vez?” (...) “É a minha casa”, Mary diz, “Ele é o meu garoto, não seu, não interfira.” 

(Tradução nossa) 
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estavam acostumados com um tratamento melhor por parte do patrão, o que resultou 

rapidamente na reciprocidade do ódio, ela os odiava, mesmo sem saber muito sobre eles, e eles 

a odiavam por causa dos maus tratos que recebiam. Ela os operava como se fossem animais, 

sempre com o chicote à cintura. A mulher sentia-se poderosa enquanto os dominava. Quando 

um dos nativos pede para beber água Mary se irrita, pois ele usa a sua língua nativa a qual ela 

não entende. Falar com ela naquele dialeto era coloca-la no mesmo nível que ele, e isso a 

mulher não poderia permitir, “Don't talk that gibberish to me52”, ela protesta. E então ele falou 

em inglês, o que suscitou o seguinte comportamento:  

 

But most white people think it is `cheek' if a native speaks English. She said, 

breathless with anger, 'Don't speak English to me,' and then stopped. This 

man was shrugging and smiling and turning his eyes up to heaven as if 

protesting that she had forbidden him to speak his own language, and then 

hers - so what was he to speak?53 (LESSING, 2008, p. 196). 

 

A língua pode ser vista como um meio de subverter uma estrutura, se antes falar na 

língua nativa a forçava a se posicionar no mesmo lugar que ele, falar inglês seria uma maneira 

de elevá-lo ao nível dela. Retamar chama atenção para a língua como forma de resistência: 

“Son las linguas francas capaces de ir más allá de las fronteras que no logran atravesar las 

lenguas aborígenes ni los créoles. Ahora mismo, que estoy discutiendo con estos 

colonizadores, ¿de qué otra manera puedo hacerlo, sino en una de sus lenguas (…)? 54” 

(FERNÁNDEZ R., 2004, p. 22). Fanon também examina o fenômeno da linguagem atribuindo-

lhe uma importância fundamental, constituindo-se um dos elementos a auxiliar a compreensão 

da dimensão para-o-outro do homem negro: “Falar é estar em condições de empregar uma 

certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, 

                                                           
52 Não fale essa algaravia comigo. (Tradução nossa)  

53 Mas a maioria das pessoas brancas acha ‘descaramento’ se um nativo fala inglês. Ela 

disse, ofegante de raiva, ‘Não fale inglês comigo,’ e então parou. Aquele homem encolheu os 

ombros e sorrindo levou os olhos ao céu em forma de protesto, ela o havia proibido de falar 

sua própria língua, e a dela – então o que falaria? (Tradução nossa) 
54 As línguas francas são capazes de ir além das fronteiras que a língua aborígene e a 

Créole não consegue atravessar. Agora mesmo, que estou discutindo com estes colonizadores, 

de que outra forma poderia fazê-lo, se não em uma de suas línguas (...)? (Tradução nossa)  
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suportar o peso de uma civilização.” (FANON, 2008, p. 33). Segundo o psiquiatra possuir uma 

linguagem é também possuir o mundo que essa linguagem expressa e lhe é implícito. 

Considerando a ação uma infração gravíssima, Mary tomada pela raiva o bateu com o chicote 

fazendo descer sangue no rosto de Moses, em seguida foi invadida por medo que aquele 

homem enorme e forte revidasse. Porém, Moses limitou-se a lhe lançar olhares e voltou a 

trabalhar. 

Dois anos após o ocorrido, Dick trouxe Moses para casa para trabalhar como criado, e 

de início Mary se assustou ao reconhecer nele a cicatriz infligida por ela no passado, mas como 

não havia dito nada ao marido resolveu manter o segredo. Sempre que a senhora Turner o via 

lhe vinha à mente o momento em que o havia batido e o olhar de Moses que a amedrontava 

desde então, isto fez com que ela tratasse Moses cautelosamente, pelo menos de início. Ao se 

acostumar com a presença dele passou a se impor e maltrata-lo tanto quanto os outros que já 

haviam passado por suas mãos. Contudo, uma tarde ela esqueceu que era o horário do banho 

de seu criado e por acidente o viu nu, e por um instante ficou imóvel fitando o homem que se 

banhava, ao perceber sua presença, Moses a fitou de modo a transparecer que espera a partida 

dela para continuar, e o fato de que ele talvez pudesse pensar que ela havia o espiado de 

propósito encheu a mulher de fúria. 

 

A white person may look at a native, who is no better than a dog. Therefore 

she was annoyed when he stopped and stood upright, waiting for her to go, 

his body expressing his resentment of her presence there. She was furious 

that perhaps he believed she was there on purpose (…).55 (LESSING, 2008, 

p. 237) 

 

A primeira coisa a se notar na cena é a descoberta do corpo de Moses pela personagem, 

que embora fosse sempre descrito pelo narrador como um corpo grande, musculoso e 

“magnificently built56” (LESSING, 2008, p. 195), indicando assim que Moses possuía um 

                                                           
55 Uma pessoa branca pode olhar para um nativo, que não é melhor que um cachorro. 

Logo ela ficou irritada quando ele parou ereto, aguardando que ela se fosse, sua expressão 

corporal expressava o ressentimento pela presença dela lá. Ela estava furiosa em pensar que 

talvez ele acreditasse que ela estava ali de propósito. (Tradução nossa) 

56 Magnificamente construído. (Tradução nossa)  
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físico de chamar atenção, a senhora Turner jamais o havia olhado como algo que não um objeto 

ou um animal. Neste momento ela se deu conta de que o corpo dele é um corpo de homem, 

como pode um animal ter corpo de homem? Em segundo lugar, porém não menos importante, 

este é o primeiro momento em que seus olhares se cruzam sem que ela estivesse vestindo o 

traje de guerra, o olhar dele a pegou desprevenida e a forçou a enxergar coisas que ela esteve 

negando até então, como sua humanidade. Sua primeira reação é ser tomada por uma fúria que 

não sabia explicar, mas que o narrador evidencia para o leitor:  

 

And she was beyond reflecting that her anger, her hysteria, was over nothing, 

nothing that she could explain. What had happened was that the formal 

pattern of black-and-white, mistress-and-servant, had been broken by the 

personal relation; and when a white man in Africa by accident looks into the 

eyes of a native and sees the human being (which it is his chief 

preoccupation to avoid), his sense of guilt, which he denies, fumes up in 

resentment and he brings down the whip57 (LESSING, 2008, p. 240). 

 

As identidades antes tão bem edificadas parecem suspensas em um momento de 

instabilidade, deixando a personagem cheia de dúvidas e temores. Segundo Bhabha (1998) o 

processo de identificação através da reivindicação do lugar do outro se torna visível através 

da troca de olhares entre o colonizador e o colonizado, onde o colonizador consegue enxergar 

o desejo latente do nativo em trocar de posição com ele. Mary viu um pouco mais, ela viu que 

a partir de então teria duas alternativas: ser assolada pelo sentimento de culpa; ou ainda admitir 

para si mesma o desejo de possuir Moses não só como um criado, mas como homem, enquanto 

ela não entendeu isso, pôs-se a despejar ódio e injúrias sobre o criado, até que esse resolveu 

pedir para partir. 

 

Negociações de poder 

                                                           
57 Estava além de ela refletir que sua raiva, sua histeria, era por nada, nada que ela 

pudesse explicar. O que aconteceu foi que o padrão formal entre negro-branco, senhor-servo, 

havia sido quebrado pela relação pessoal; e quando um homem branco na África olha por 

acidente nos olhos de um nativo e vê o ser humano (evita-lo é sua preocupação primordial), 

seu sentimento de culpa, o qual ele nega, se torna ressentimento e ele desce o chicote. 

(Tradução nossa) 
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 Mary Turner não conseguia falar naturalmente com Moses depois do incidente, a 

mulher havia perdido o controle e passou a persegui-lo ainda mais. Dick falou firmemente com 

ela: ela deveria manter Moses, pois ele prestava bons serviços e a fama da mulher havia se 

espalhado de forma que seria muito difícil encontrar outro rapaz disposto a trabalhar para eles. 

Moses resolve comunicar a sua senhora que ficaria somente até o fim do mês, ela então 

desmoronou e se pôs a chorar pedindo que ele ficasse, ao mesmo tempo mortificada por 

permitir que aquele nativo a visse chorar. Moses lhe trouxe um copo de água, a fez tomar e a 

pediu que se deitasse. Põe a mão no ombro dela e gentilmente a guia até o quarto.  Mary que 

nunca antes havia sentido o tocar de pele de um nativo, sente-se nauseada, porém sem poderes 

para esboçar qualquer forma de resistência, o episódio mostra o primeiro indício que a relação 

entre Mary e Moses está em conflito, ou ainda está instável e propensa a mudanças.  

 No dia seguinte o criado agiu como se nada tivesse acontecido, algum tempo depois 

Mary Turner voltou ficar irritadiça então Moses avisa que iria embora caso ela não mudasse o 

comportamento. A ameaça feita pelo criado mostra como as relações de poder antes 

estabelecidas estão transformando-se, pois a atitude denota um poder que antes não estava nas 

mãos daquele homem, enquanto a anteriormente imponente Mary Turner se vê forçada a ceder, 

algo perturbador, especialmente em uma sociedade em que um homem negro não passava de 

um animal a serviço do homem branco. Sobre isso: 

 

Cada vez que o encontro com a identidade ocorre no ponto em que algo 

extrapola o enquadramento da imagem, ele escapa à vista, esvazia o eu como 

lugar da identidade e da autonomia e – o que é mais importante – deixa um 

rastro resistente, uma mancha do sujeito, um signo de resistência. Já não 

estamos diante de um problema ontológico do ser, mas de uma estratégia 

discursiva do momento da interrogação, um momento em que a demanda 

pela identificação torna-se, primariamente, uma reação a outras questões de 

significação e desejo, cultura e política. (BHABHA, 1998, p. 83-84) 

Moses passou a trabalhar de maneira que forçasse a mulher a enxergá-lo como um ser 

humano, sua principal estratégia era tratá-la bem, está sempre à disposição e mostrar que se 

importava com ela.  

 

There was now a new relation between them. For she felt helplessly in his 

power. Yet there was no reason why she should. Never ceasing for one 

moment to be conscious of his presence about the house, or standing silently 
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at the back against the wall in the sun, her feeling was one of a strong and 

irrational fear, a deep uneasiness, and even – though this she did not know, 

would have died rather than acknowledge – of some dark attraction58 

(LESSING, 2008, p. 256), 

 

Ele forçava o contato sem nunca ser desrespeitoso com ela, que agora nunca deixava 

de estar ciente da presença dele e embora sentisse algum tipo de ameaça, não saberia 

reconhece-la. Mary Turner já não poderia mais tratá-lo como aos outros, ele assumira agora 

uma nova identidade, ele não era somente um Outro, estava além disso, sem que carregasse a 

imagem do outro negro que ainda estava inscrita em sua pele. Ele era alguém, e esse alguém 

estava sempre a invadir seus sonhos, a lhe vigiar, a cuidar dela. A personagem então assume 

um comportamento paranoico, passa noites em claro para evitar os sonhos que lhe afligem, ela 

não poderia de forma nenhuma, a sagrada mulher branca, admitir que sentia algo pelo seu 

criado negro. 

Fanon (2008) explica que tanto o homem negro está preso em sua negrura, quanto o 

branco em sua brancura, as personagens expõem esta dualidade na relação colonizador-

colonizado, não só Moses está preso à identidade que lhe é imposta pelo mundo colonial no 

qual vive, e que lhe nega direitos básicos e poderes sobre si, mas Mary está presa de maneira 

que quando seus desejos cruzam as barreiras que são delineadas pela identidade de mulher 

branca, a personagem os nega tão assiduamente ao ponto de ser atacada por delírios e outros 

tormentos psicológicos. O fim de Mary é trágico, acaba sendo assassinada por Moses que o 

faz em resposta a uma cena que lhe causa ciúmes. O homem se entrega e não mostra nenhuma 

resistência em aceitar a punição pelos seus atos. O mundo colonial escreve suas marcas nos 

corpos dos indivíduos que passam pelo processo de identificação através do olhar do outro, 

dentro daquilo em que seu sangue ou a cor de sua pele lhes dita. É importante que a literatura 

possa nos mostrar isso, e assim nos fazer refletir sobre essas relações que ultrapassam as 

barreiras da ficção. 

                                                           
58 Havia agora uma nova relação entre eles. Ela se sentia indefesa em seu poder. Mesmo 

sem haver razão para isso. Nunca nem por um instante deixando de ser consciente de sua 

presença na casa, ou em pé silenciosamente com as costas contra a parede ao sol, seu 

sentimento era de um medo forte e irracional, uma inquietação profunda, e até mesmo – 

embora isso ela não soubesse, preferia morrer a reconhecer – de uma atração sombria. 

(Tradução nossa) 
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33. I, (GOOD OR BAD) ROBOT?: A INCIDÊNCIA DO COMPLEXO DE 

FRANKENSTEIN NA VERSÃO LITERÁRIA E CINEMATOGRÁFICA DO 

CLÁSSICO ASIMOVIANO. 

 

Jucélia de Oliveira Martins  

 

 

A maravilhosa máquina do tempo chamada cinema 

O Cinema é popularmente conhecido como sendo a sétima entre as grandes artes. Esta 

designação lhe foi atribuída pelo crítico de cinema italiano Ricciotto Canudo em um documento, 

publicado em 1923, denominado "Manifesto das Sete Artes" (Manifeste des Sept Arts).  A arte 

cinematográfica possui em sua história uma trajetória bem humilde, se comparada a outras artes 

pertencentes à chamada Cultura Erudita (como a literatura clássica e manifestações teatrais como 

óperas, concertos e balés).  

Embora não se conheça ao certo a “origem” do Cinema, há atualmente diversas suposições. 

Segundo o crítico Arlindo Machado, membro do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da 

ECA/USP, os estudiosos do Paleolítico Superior a atribui às pinturas rupestres do período 

magdalenense.  

 

Por que o homem pré-histórico se aventurava nos fundos mais inóspitos e 

perigosos de cavernas escuras quando pretendiam pintar? Por que seus 

desenhos apresentam características de superposição de formas, que os 

tornam tão estranhos e confusos? Hoje, os cientistas que se dedicam ao 

estudo da cultura do período magdalenense não têm dúvidas: nossos 

antepassados iam às cavernas para fazer sessões de “cinema” e assistir a elas. 

Muitas imagens encontradas nas paredes das cavernas de Altamira, Lascaux 

ou Font-de-Gaume, foram gravadas em relevo na rocha e os sulcos pintados 

com cores variadas. À medida que o observador se locomove nas trevas da 

caverna, a luz de sua tênue lanterna ilumina e obscurece parte dos desenhos: 

algumas linhas se sobressaem, suas cores são realçadas pela luz, ao passo 

que outras desaparecem nas sombras. [...] “O que se está tentando 

demonstrar é que os artistas do Paleolítico tinham os instrumentos do pintor, 

mas os olhos e a mente do cineasta. Nas entranhas da terra, eles construíram 

imagens que parecem se mover, imagens que ‘cortavam’ para outras 

imagens ou dissolviam-se em outras imagens, ou ainda podiam desaparecer 
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e reaparecer. Numa palavra, eles já faziam cinema underground59” 

(MACHADO, 2007, p. 13 e 14). 

 

Com todos os seus relevos, formas e cores, as pinturas rupestres claramente possuem a 

capacidade de contar uma história (como as de caçadas). Portanto, não é absurdo encontrar coerência 

na tese de que fazer um passeio pelas cavernas, usando uma tocha para iluminar as ilustrações, seria 

como ir assistir uma das primeiras sessões de Cinema. Afinal, dependendo dos ângulos em que são 

iluminadas, essas imagens ganham novas nuances, adquirindo assim movimento.  

Seguindo a linha de raciocínio dos professores Jacques Aumont e Michel Marie, Autores do 

“Dicionário teórico e crítico de cinema”, é ainda possível supor que o Cinema possua raízes míticas, 

tendo como inspiração inicial a “Alegoria da Caverna”, do filósofo grego Platão. Este mito faz uma 

reflexão sobre a noção de realidade, ao contar a estória de alguns prisioneiros que só conhecem o 

mundo exterior através das imagens que veem refletidas nas paredes das cavernas. Ele pode ter 

influído a ideia de se projetar sombras a um público, sendo, supostamente, o primeiro relato escrito 

daquilo que futuramente seria uma sessão de cinema: “A caverna de Platão foi também comparada 

com a própria sala de cinema, os espectadores sendo os prisioneiros acorrentados e as imagens na 

tela, as sombras projetadas sobre os muros da gruta” (AUMONT; MARIE, 2010, p.44).   

Pode-se também concluir a partir da “Alegoria da Caverna” dois fatos importantes: Cinema 

é ficção, por mais verossimilhança que apresente com a realidade. Conforme entende Aumont, um 

filme somente exibe aquilo que, embora seja semelhante com algo que existe no nosso mundo físico, 

na verdade não é real dentro da sala de cinema (tendo em vista que está ausente). O que se vê é 

apenas a projeção imagética de um ser ou objeto que se encontrava em um lugar diverso num tempo 

passado: “No cinema, representante e representado são ambos fictícios. Neste sentido, qualquer 

filme é um filme de ficção” (AUMONT, 2007, p.100). 

 E, que embora assistir a um “filme” seja uma experiência individual, “estar” no Cinema é 

uma atividade que deve ser compartilhada, logo coletiva. 

                                                           
59 Cinema underground, também conhecido como independente ou alternativo, é uma designação surgida na 

década de 1950 para se referir aos filmes que possuíam um caráter mais experimental e que não seguiam os padrões 
(principalmente comerciais) exigidos pelos grandes estúdios. 
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Todavia, independente de sua origem, o que verdadeiramente importa é que o cinema, com 

sua vocação para entreter e seu baixo custo, acabou tornando-se um dos expoentes da chamada 

“Cultura de massa”. 

Quando surgiu, enquanto espetáculo, o cinema não tinha um papel de destaque, sendo 

apresentado durante o intervalo de outras atrações em companhias itinerantes, como feiras e circos. 

Essa primeira fase do cinema,  situada no final do século 19, ficou conhecida como “Cinema de 

atrações” (denominação atribuída pelo historiador norte-americano Tom Gunning), tendo em vista 

que as produções da época tinha como único objetivo entreter o público, conforme enfatiza Fernando 

Mascarello, membro do Conselho Executivo da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema: 

 

Para o historiador Tom Gunning, o cinema da primeira década tem uma 

maneira particular de se dirigir ao espectador, que configura o que ele 

chamou de "cinema de atrações". Inspirado no trabalho teatral de Sergei 

Eisenstein nos anos 1920, Gunning propôs que o gesto essencial do primeiro 

cinema não era a habilidade imperfeita de contar histórias, mas, sim, chamar 

a atenção do espectador de forma direta e agressiva, deixando clara sua 

intenção exibicionista. Nesse cinema de atrações, o objetivo é, como nas 

feiras e parques de diversões, espantar e maravilhar o espectador; contar 

histórias não é primordial (MASCARELLO, 2006, p.24). 

 

O cinema, durante este período, servia apenas como uma espécie de “chamariz” destinado a 

distrair os espectadores enquanto as atrações principais organizavam suas apresentações. Razão pela 

qual, no “Cinema de atrações”, o enredo ser algo dispensável, afinal, o que realmente importava era 

a capacidade de encantar ou aterrorizar o público com as imagens que estavam sendo projetadas. 

Algum tempo depois, já nos grandes centros industriais, os filmes passam a ganhar 

notoriedade e popularidade em casas de espetáculos conhecidas como “Vaudevilles”. Segundo 

afirma Machado, essas casas de espetáculo contavam com uma péssima reputação, mas eram 

populares justamente por ter as mais variadas opções de entretenimento (de espetáculos de dança a 

atrações circenses) a um baixo custo:  

 

(...) foi nas casas de espetáculos (que, para efeito de simplificação, vamos 

chamar genericamente de vaudevilles), em pleno apogeu da virada do 

século, que o cinema floresceu com maior vigor. Eram locais bastante 

populares e também um tanto mal-afamados por causa da atmosfera plebeia 
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e do “baixo nível” dos espetáculos burlescos ali encenados (MACHADO, 

2007, p. 78). 

 

É importante ainda ressaltar que seus principais frequentadores eram homens, em sua 

maioria, operários e imigrantes. Para estes últimos, o fato dos filmes serem compostos por imagens 

em movimento (linguagem não verbal) era algo benéfico, tendo em vista que a maioria deles não 

dominava o idioma local.   

 

O público de todas essas casas era constituído principalmente pelas camadas 

proletárias dos cinturões industriais. Era uma clientela predominantemente 

masculina, recrutada nos segmentos mais pobres e mais classificados 

culturalmente da população. Nos Estados Unidos, particularmente, os 

imigrantes constituíam o público principal das salas de exibição, pois o 

desconhecimento da língua inglesa interditava o teatro e outras formas de 

espetáculos baseadas predominantemente na palavra a essas multidões 

originárias a maior parte delas da Europa Central (MACHADO, 2007, p.79). 

 

Ver-se que é justamente por visar este público não alfabetizado (que constituía a maior parte 

dos seus espectadores), que os primeiros filmes não exigiam o conhecimento da língua falada ou 

escrita para sua compreensão. Mesmo que houvesse algum tipo de legenda, que era algo comum nos 

filmes mudos que compõem a chamada “Era silenciosa do cinema”, a sua leitura era dispensável, 

tendo em vista que as imagens falavam por si mesmas. 

O cinema, nos moldes que conhecemos hoje, só surgiu em meados do século 20. Nos Estados 

Unidos, a partir desta época, os movimentos religiosos e os políticos conservadores passaram a 

encarar os “Vaudevilles” como locais que somente serviam para corromper valores e abrigar 

criminosos. Razão pela qual, em decorrência da publicação e vigência da lei seca (Emenda 

Constitucional nº18) e da criação do órgão regulador Motion Pictures Patents Company (MPPC), 

muitos filmes foram censurados e licenças de funcionamento dos “Vaudevilles” foram revogadas.   

Diante de tal situação, aqueles que viviam da exploração comercial dos filmes (tais como 

roteiristas, cineastas e fotógrafos) concluíram que era preciso mudar para se manter no ramo, e por 

isso começaram a mirar a alta classe média e a burguesia como público. 

 

Sair desse gueto relativo exigia que o cinema se colocasse sob os auspícios 

das “artes nobres”, que eram, na passagem do século XIX para o século XX, 
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o teatro e o romance; que passasse, de certo modo, pela prova de que poderia 

também contar histórias “dignas de interesse”. Não que os espetáculos de 

Méliès já não fossem historietas, mas eles não possuíam as formas 

desenvolvidas e complexas de uma peça de teatro ou de um romance 

(AUMONT, 2007, p.91). 

 

O modo como o Cinema alcançou o seu objetivo foi se tornando em um ambiente mais 

familiar, além de ter recorrido a uma das formas de arte mais prestigiosas da época, a literatura, com 

o intuito de se enobrecer e de enriquecer sua narrativa. 

Mas por que recorrer à literatura? A força da tradição literária pode ser considerada a 

razão pela qual a sexta arte se tornou uma fonte de inspiração para o cinema, conforme será 

verificado a seguir. 

 

A literatura como guardiã da memória cultural 

A literatura é considerada uma arte maior desde a Antiguidade, justamente por sua 

característica de se moldar a cada circunstância histórica, perpetuando na memória os traços 

característicos de cada geração, e conseguindo assim sobreviver ao decurso do tempo.  

O crítico literário Anthony Burgess, neste sentido, afirma que as ciências e as artes (como a 

literatura) possuem a capacidade de estabelecer um legado duradouro, não “caindo no 

esquecimento” como acontece com os feitos de alguns generais e políticos: 

 

A Grécia antiga é lembrada por causa de matemáticos como Euclides e 

Pitágoras, por causa de poetas como Homero e de dramaturgos como 

Sófocles. Em dois mil anos, todos os nossos generais e políticos podem vir 

a ser esquecidos, mas Einstein e Madame Curie e Bernard Shaw e Stravinsky 

manterão viva a memória de nossa época (BURGESS,1996, p.8). 

 

Portanto, podemos dizer que a literatura utiliza a palavra escrita para dar voz a uma geração, 

revelando para o leitor acontecimentos do passado ou apresentando-lhe projeções para o futuro. E 

ainda, expõe sentimentos que embora, aparentemente, sejam apresentados como individuais, 

representam um sentir inerente ao coletivo. 

Ao longo das décadas, vários estudiosos vêm tentando formular um conceito do que seria a 

literatura, mas ainda não há de se falar em um consenso. Conforme entendimento extraído do 
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discurso do crítico literário Terry Eagleton na sua obra “Teoria da literatura: uma introdução”, a 

grande dificuldade em se definir o que é literatura encontra-se justamente no fato de que até mesmo 

classificar o que é literário e o que não é, baseia-se nos juízos de valor (provenientes das ideologias 

sociais) da classe economicamente dominante de determinada época.  

São justamente as classes economicamente dominantes que estão encarregadas de separar o 

“joio do trigo”, de dizer o que é literatura e o que não é: “E essa é uma das razões pelas quais o ato 

de se classificar algo como literatura é extremamente instável.”(EAGLETON, 2003, p. 17). 

Portanto, é perfeitamente possível que um livro, hoje, não seja considerado literário, mas passe a sê-

lo para uma sociedade futura.  

Na literatura brasileira, por exemplo, várias obras foram lançadas de forma fragmentada em 

folhetins, sendo posteriormente compactadas e publicadas como livros. Um famoso exemplo é “A 

moreninha” de Joaquim Manuel de Macedo.  

Já na literatura americana, podemos pegar as publicações de histórias em “Pulp fiction”60. 

Muitas foram posteriormente publicadas em formato de coletânea, como é o caso do livro objeto de 

nosso estudo “Eu, robô”, sobre o qual discorreremos mais adiante. Por hora, retornemos a nossa 

busca por um conceito para a literatura. 

Segundo o escritor Maurice-Jean Lefebve, a concepção clássica da literatura a apresenta 

como uma reprodução da realidade, podendo esta ter algumas considerações pessoais do escritor: 

 

Nessa perspectiva, a obra não é mais, em suma, que a transmissão, a 

comunicação de certos factos, de certo dado de ordem exterior ou 

psicológica; a linguagem só intervém em segundo lugar, como simples meio 

dessa transmissão. A ‘beleza’ da obra resulta, neste caso, da originalidade 

da visão, por um lado, e da adequação de sua linguagem às coisas expressas, 

por outro (LEFEBVE, 1980, p.17).  

 

Já os românticos acrescem ao conceito clássico a importância de se valorizar a subjetividade 

apresentada no discurso do autor: “Não existe uma “gramática normativa” para o texto literário. Seu 

único espaço de criação é o da liberdade.” (PROENÇA FILHO, 2007, p.46).  

                                                           
60 Revistas que reuniam histórias cujas temáticas variavam entre o noir, a ficção cientifica e o fantástico. Por 

serem confeccionadas em papel de baixa qualidade, elas eram vendidas por preços acessíveis. 

http://www.invaluable.com/artist/lefebvre-maurice-jean-4xu3256sop
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Para os formalistas russos, cujas ideias tiveram maior repercussão durante a década de 1920, 

a literatura tem como diferencial o uso elegante que esta faz das palavras. Sendo, portanto, a escrita 

que utiliza as palavras de forma divergente daquela usada pela linguagem tida como coloquial, ou 

seja, rebuscando-as.  

 

Talvez a literatura seja definível não pelo fato de ser ficcional ou 

“imaginativa”, mas porque emprega a linguagem de forma peculiar. 

Segundo essa teoria, a literatura é a escrita que, nas palavras do crítico russo 

Roman Jakobson, representa uma “violência organizada contra a fala 

comum”. A literatura transforma e intensifica a linguagem comum, 

afastando-se sistematicamente da fala cotidiana (EAGLETON, 2003, p. 2). 

 

Há outros, como Burgess, que consideram como sendo literatura aqueles textos que 

conseguem atingir o leitor de uma forma mais íntima e emocional. Textos nos quais os escritores 

objetivam bem mais do que informar ou discorrer sobre algum assunto, nos quais eles criam 

verdadeiras obras de pensamento capazes de gerar comoção em seus leitores. 

 

O escritor de um livro científico, os criadores de uma nova constituição para 

um país – esses não desejam dirigir-se às emoções do leitor, mas apenas a 

seu cérebro, à sua compreensão. Não estão escrevendo literatura. O escritor 

de literatura está muito mais preocupado com as conotações, as maneiras 

pelas quais ele pode fazer com que suas palavras nos comovam ou excitem, 

as maneiras pelas quais pode sugerir cor ou movimento ou caráter 

(BURGESS, 1996, p.14). 

 

Adotando como base a última colocação, que é a que nos parece mais adequada, podemos 

ousar traçar a diferença entre os “clássicos” (literatura culta) e os “best-sellers” (literatura de massa 

ou de mercado) da seguinte forma: Os primeiros conseguem despertar emoções, sensações e 

sentimentos tão intensos e complexos, que acabam influenciando seus interlocutores, que de meros 

leitores, passam a ser pensadores. Enquanto que os segundos, podem até comover, mas a emoção 

acaba se revelando efêmera, não sendo capaz de gerar mudanças ideológicas.  

Neste sentido, o escritor e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Muniz Sodré, em seu livro “Best-sellers: a literatura de mercado” observa que dificilmente uma obra 
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pertencente à literatura de massa receberá críticas mais elaboradas (tendo em conta a simplicidade 

das suas intenções), sendo normalmente classificada por meio de adjetivos: 

 

Dificilmente se formulará a respeito de um texto da literatura de massa um 

juízo critico dessa ordem: “O tema desse escritor não é só a decadência; é, 

talvez acima de tudo, o temor da dissolução, da perda de identidade, o horror 

ao vazio ontológico, a angústia de uma consciência a ponto de extinguir”. 

Este discurso é típico de crítico literário e costuma-se dirigir-se apenas a 

obras em circulação numa esfera socialmente reconhecida como culta, que 

pode ser a escola, o salão, a academia, o círculo de leitura, etc. Do produto 

da literatura de massa, costuma-se dizer que é “envolvente”, “emocionante”, 

etc. São juízos que partem diretamente do mercado consumidor (SODRÉ, 

1985, p.6).  

 

É, portanto, possível afirmar que os clássicos literários exigem do seu leitor certo nível de 

amadurecimento intelectual para uma compreensão mais adequada do que está sendo dito, ou 

daquilo, que embora não seja aparente, encontra-se nas entrelinhas. Enquanto os best-sellers são 

mais literais, não exigindo, na maioria dos casos, conhecimentos prévios para sua compreensão, 

além de utilizar a linguagem da sua forma mais funcional possível.  

Os primeiros filmes adaptados de obras literárias recorriam a “literatura culta” em detrimento 

da “literatura de massa”, sendo a razão deste favoritismo um dos temas que serão discorridos em 

seguida. 

 

Adaptações fílmicas de obras literárias: CTRL C + CTRL V? 

Tendo por base as considerações realizadas até então, é evidente que no momento de se 

realizar uma adaptação fílmica de uma obra literária, a opção por um livro pertencente à “literatura 

de massa” seria a escolha mais adequada. Porém, é necessário recordar que até os primeiros anos do 

século XX, o cinema era considerado uma novidade, e ainda, não o reconheciam como uma forma 

de entretenimento respeitável o bastante para ser frequentado pela burguesia. 

A complexidade das obras clássicas certamente é um fator que dificulta o processo de 

adaptação, sendo uma verdadeira “dor de cabeça” para roteiristas e diretores presos ao ideal de 

fidelidade. Porém, devemos nos atentar para o fato de que naquela época a “literatura culta” gozava 

de imensa popularidade entre os membros das altas classes sociais, classes estas que possuíam um 

maior nível intelectual, já que tinham os recursos financeiros necessários para frequentar as escolas 
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e universidades mais prestigiosas da época, e que era justamente o novo público que o Cinema 

almejava alcançar. 

Razão essa, mais do que suficiente, para justificar o fato dos livros considerados clássicos 

da literatura terem sidos os primeiros alvos de adaptações cinematográficas (o que, vale ressaltar, 

não significa que estas adaptações foram bem-sucedidas). 

Realizar uma adaptação cinematográfica a partir de uma obra literária não é uma tarefa fácil, 

ainda mais se o livro é considerado um “clássico” dentro do gênero, que, como já discorremos, é 

marcado por sua complexidade. Por isso, mesmo atualmente, não é incomum se encontrar relatos de 

autores insatisfeitos com as adaptações. Um dos casos mais famosos de repúdio as adaptações foi o 

da autora Virginia Woolf, que em artigo intitulado “O Cinema”, publicado na primavera de 1926, 

enfatizou que aliança entre a Literatura e o Cinema não é natural, sendo na realidade desastrosa para 

ambos. 

So many arts seemed to stand by ready to offer their help. For example, there 

was literature. All the famous novels of the world, with their well-known 

characters and their famous scenes, only asked, it seemed, to be put on the 

films. What could be easier and simpler? The cinema fell upon its prey with 

immense rapacity, and to the moment largely subsists upon the body of its 

unfortunate victim. But the results are disastrous to both. The alliance is 

unnatural61 (WOOLF apud POPOVA, 2014, não paginado). 

 

Analisando a opinião de Virginia Woolf, esta na realidade parece-nos muito radical, afinal, 

não se pode afirmar que todas as adaptações são péssimas. Um roteirista que saiba utilizar o grau 

adequado de fidelidade tem grandes chances de ser bem-sucedido em seu trabalho. 

Segundo discorre o romancista e roteirista de televisão e cinema Marcos Rey, se um roteiro 

é totalmente fiel ao livro, corre o risco de resultar em um filme que teve sua qualidade enquanto 

cinema comprometido. 

                                                           
61 [Tradução nossa] “Muitas artes pareciam prontas para oferecer sua ajuda. Por exemplo, havia a literatura. 

Todos os famosos romances do mundo, com seus renomados personagens e suas cenas famosas, estavam pedindo, 
ao que parece poderia ser mais fácil e mais simples? O cinema caiu sobre sua presa com imensa voracidade, e até o 
momento, em grande parte subsiste sobre o corpo de sua infeliz vítima. Mas os resultados são desastrosos para 
ambos. A aliança não é natural.” 

61 [Redação original] “Here it is assumed that the task of adaptation is the reproduction in cinema of 
something essential about an original text.”, para serem colocados nos filmes. O que poderia ser mais fácil e mais 
simples? O cinema caiu sobre sua presa com imensa voracidade, e até o momento, em grande parte subsiste sobre o 
corpo de sua infeliz vítima. Mas os resultados são desastrosos para ambos. A aliança não é natural.” 

http://www.brainpickings.org/index.php/author/mpopova/
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A verdade é que certas adaptações ao pé da letra, fidelíssimas, são péssimas. 

Como o escritor escreveu um livro e não um roteiro de cinema ou tevê, 

precisa haver adaptação, isto é, uma forma de contar para a tela, na 

linguagem, ritmo e especificidade que ela determina. Isso implica mudar 

ordem de cenas, acelerar certas sequências, resumir diálogos, valorizar ou 

não personagens, eliminar excessos e acentuar as linhas de convergência 

para o final. Repito: fidelidade é apenas uma das virtudes exigidas numa 

adaptação. Ela, sozinha, resulta em desastre (REY, 2003, p.60). 

 

 Tal afirmação se deve ao fato de que o Cinema e a literatura possuem diferenças que 

devem ser consideradas no momento da adaptação. Adaptação essa, que segundo o teórico James 

Naremore tem como tarefa “a reprodução no cinema de algo essencial sobre o texto original” (2000, 

p.31, tradução nossa)62. Com base nesta informação, podemos concluir que nem sempre a adaptação 

será feita tendo como fonte um livro, podendo ser realizada a partir de uma peça teatral ou mesmo 

de uma canção.  

E ainda, que a adaptação não precisa necessariamente trazer para a tela tudo o que está 

descrito na obra original, e sim, somente aquilo que é indispensável para a compreensão da 

mensagem ou dos fatos que aquela almejava transmitir/narrar ao seu leitor. Neste sentido, em uma 

evidente concordância de ideias com Naremore, Rey reitera que: “A adaptação boa é aquela que 

concentra, impactua e afunila a carga de atrativos dum livro.” (REY, 2003, p.59), ou seja, a boa 

adaptação é aquela que cumpre sua tarefa de forma eficaz, justamente ao trazer para as telas aquilo 

que a obra original tem de melhor. Aquilo que é essencial para despertar o interesse do espectador, 

mas que ao mesmo tempo possibilite que este identifique aspectos que liguem a produção fílmica à 

obra adaptada. 

Acerca das diferenças entre Literatura e Cinema, é primordial enfatizarmos a questão da 

linguagem. A esse respeito, o especialista em literatura brasileira Felipe Crespo de Lima enfatiza 

que a literatura se constrói unicamente através do uso das palavras, enquanto o Cinema só consegue 

se comunicar, de forma efetiva, por meio de uma infinidade de recursos que devem trabalhar em 

conjunto, tais como imagens, sons e palavras: 

                                                           

62 [Redação original] “Here it is assumed that the task of adaptation is the reproduction in cinema of 
something essential about an original text.” 
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Apesar das influências mútuas, é inegável que literatura e cinema são 

linguagens diferentes. A primeira sustenta-se, principalmente, no verbo, na 

palavra, enquanto a segunda utiliza-se de diversas outras linguagens para 

enriquecer-se. Além da própria linguagem verbal, utilizada nos títulos, 

créditos, legendas e diálogos, são utilizados também, pelo cinema, outros 

instrumentos que ampliam a significação fílmica, como a música (trilha 

sonora) e a imagem propriamente dita, sendo esta última o elemento central 

e unificador dos demais (LIMA, 2011, p.3). 

 

Quando se realiza uma adaptação de um livro, busca-se modificar/ajustar uma história que 

se encontra numa linguagem gráfica de forma que ela possa ser repassada para a linguagem 

audiovisual, já que nos filmes, a base de transmissão da mensagem é a imagem e o som. Em outras 

palavras, ocorrerá a transposição do texto literário (linguagem gráfica) em roteiro cinematográfico 

(linguagem audiovisual), e consequentemente, sua filmagem e utilização dos recursos (tais quais: 

montagem, edição de som e etc.) que farão deste cinema.  

No meio literário, receber boas críticas e alcançar sucesso entre os leitores depende 

principalmente do Autor. Se este conseguir escrever uma história que possua certa dose de 

originalidade e a linguagem adequada para o seu público alvo, há grandes chances de sua obra lograr 

o reconhecimento almejado. 

Já no meio cinematográfico, um bom roteiro não é garantia de êxito, afinal, há vários outros 

fatores que influenciam no processo de criação fílmica: O cenário e a caracterização dos personagens 

condizem com a história a ser apresentada? Os atores escolhidos desempenharam bem os seus 

papéis? Os efeitos especiais foram bem utilizados? O sucesso depende da qualidade do trabalho 

apresentado por toda a equipe. 

Neste sentido, o professor doutor em Literatura Brasileira Joel Cardoso (2011, p. 8) explica 

que: “A diferença primordial é que, enquanto a literatura lida com recursos imagéticos subjetivos, 

dependendo do potencial do autor ou leitor, o cinema, no imediatismo que lhe é peculiar, traduz 

essas palavras em imagens”. Ou seja, enquanto a literatura nos permite fazer uso da imaginação para 

criar um “universo” mental sobre aquilo que lemos; no cinema, cabe ao diretor tomar decisões que 

possibilitem transformar as palavras em algo visualizável. Não basta o diretor saber, por exemplo, 

que o enredo exige a presença de um robô, ele precisa solicitar que a direção de arte monte um robô, 

com características físicas preestabelecidas. 

Ver-se que a realização de uma adaptação de uma obra literária para o meio cinematográfico 

não é fácil, pois necessita de peculiar atenção às diferenças entre as características que compõem 
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cada um destes veículos de comunicação. O processo de adaptação requer ainda, muitas leituras da 

obra original para que se possa extrair a essência da mesma, afinal, adaptar não é criar uma mera 

cópia (em outro formato) daquela. 

O capítulo a seguir apresentará a dificuldade que constitui produzir um filme baseado em 

uma obra de ficção científica, além de explicar o que é o “Complexo de Frankenstein”. 

 

Sci-fi, robôs e o Complexo de Frankenstein 

O escritor Muniz Sodré, em seu livro “teoria da literatura de massa” ao discorrer sobre 

a suposta a origem da ficção científica traz o pensamento do francês Pierre Versins, importante 

estudioso da área: 

É o caso de Pierre Versins que situa suas origens na Epopéia de Gilgamesh 

(epopéia babilônica cujas versões sucessivas vão do 3.º ao 1.º milênio a. C), 

onde o herói Gilgamesh e seu companheiro Enkidu, ao enfrentarem os 

inimigos, lidam com elementos conjeturais – “uma viagem extraordinária, 

uma utopia pastoral e a entrega a Gilgamesh, pelo sábio Unapishtim, de uma 

erva da imortalidade.” (VERSINS apud SODRÉ, 1978, p.118). 

 

Segundo Sodré, é comum se atribuir origens remotas a ficção científica, como a da citada 

epopeia, que é constituída por uma série de poemas escritos na época da civilização suméria arcaica 

(possivelmente no ano 2100 a.C.). Nestes poemas vemos a saga do poderoso rei Gilgamesh, que 

após ser desafiado por Enkidu (Guerreiro criado pela deusa-mãe Aruru para acabar com a crueldade 

e arrogância com que o rei tratava o seu povo) acaba se tornando um grande amigo do mesmo e 

vivendo ao seu lado várias aventuras.  

Todavia, no decorrer da história, algumas de suas ações acabam enfurecendo os Deuses que 

fazem com que Enkidu contraia uma grave doença, que lhe conduz a morte. Abalado com o 

acontecimento, Gilgamesh começa a buscar uma resposta ao enigma da morte, mas não obtém a 

resposta que deseja, mas sim, o conselho do último sobrevivente do dilúvio, Utnapishtim, de não a 

temer e para que colha uma planta que lhe concederia a eterna juventude. Planta esta que 

posteriormente lhe será furtada por uma serpente. A história termina com o retorno do rei à Uruk e 

sua morte: “Oh, Gilgamesh, era este o significado de teu sonho. Foi-te dado um trono, reinar era teu 

destino; a vida eterna não era teu destino.” (Anônimo, 1992, p.109).  
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Porém, embora haja posicionamentos como o de Pierre Versins, na qual a origem da ficção 

científica acompanhe a de alguns mitos e lendas; para outros pensadores, como o escritor russo 

naturalizado americano Isaac Asimov, a verdadeira ficção científica somente surgiu no começo do 

século XIX, após a revolução industrial: 

 

Isso ocorreu de maneira clara com o advento da revolução industrial. Deste 

modo, faz sentido supor-se que a ficção científica deveria nascer pouco 

tempo depois de 1800, mais provavelmente na Grã-Bretanha e, também, que 

seu surgimento haja ocorrido como resposta literária àquele fato (ASIMOV, 

1984, p.17). 

 

A partir desta colocação, podemos concluir que diferentemente do que acredita Versins, para 

Asimov a Epopéia de Gilgamesh não pertenceria ao gênero ficção científica, principalmente pela 

presença das várias divindades que manipulam o destino do herói: ”Em sentido rigoroso, somente a 

ficção científica é válida nos dias de hoje, portanto, na medida em que sabemos, o Universo obedece 

às imposições das leis da natureza e não está à mercê de deuses e demônios.” (ASIMOV, 1984, 

p.120). 

 E, que para Asimov o “gênero” ficção científica somente poderia ter surgido a partir do ano 

de 1800, pois esse gênero exige uma narrativa pautada em mudanças sociais gerados pelos avanços 

científicos e tecnológicos: “O importante em matéria de ficção científica, até mesmo fundamental, 

é aquilo que efetivamente a fez surgir, ou seja, a percepção das mudanças produzidas pela 

tecnologia.” (ASIMOV, 1984, p.18). 

Ele lembra que antes da Revolução Industrial, estas mudanças eram imperceptíveis pelo 

homem dentro do seu tempo de vida, quase estáticas. Somente com a industrialização, os avanços 

gerados pela ciência e utilização da tecnologia ocasionaram em mudanças sociais mais céleres, 

tornando-as assim, perceptíveis (por exemplo, a substituição do homem pela máquina nas fábricas 

aumentou a produtividade visivelmente) pelos indivíduos. 

Sobre a origem da expressão “ficção científica”, Sodré observa que embora o famoso escritor 

britânico Herbert George Wells, desde o século 20, fizesse uso da expressão “scientific-romance63” 

para classificar as suas obras, foi Hugo Gernsback, escritor e editor da primeira revista dedicada 

                                                           
63 Romance científico. 
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exclusivamente à ficção cientifica (Amazing stories64), quem idealizou o termo tal qual o 

conhecemos hoje: “O termo (Science-fiction) é forjado em 1927 pelo engenheiro norte-americano 

Hugo Gernsback." (SODRÉ, 1978, p.122).´ 

Em seu livro “No mundo da ficção científica”, Asimov apresenta a seguinte afirmação: 

“Brian Aldiss considera Frankenstein, publicado na Grã-Bretanha em 1818, como a primeira 

verdadeira história de ficção científica. Sinto-me bastante inclinado a concordar com ele.” 

(ASIMOV, 1984, p.17). Conclui-se que tal concordância se deve ao fato de Asimov entender que 

Mary Shelley foi a primeira a fazer uso de uma descoberta científica, neste caso os estudos do 

anatomista italiano Luigi Galvani acerca da “bioeletrogênese65", para infundir lógica à criação do 

monstro de Victor Frankenstein, tornando sua criação plausível. 

Porém, embora Asimov acredite que o primeiro romance de ficção científica foi 

Frankenstein, este igualmente defende que Mary Shelley não deve ser considerada a primeira 

escritora deste gênero. Seu pioneiro seria Júlio Verne, tendo em vista que ele foi o primeiro escritor 

a se especializar na área e a obter o seu sustento escrevendo ficção científica. 

Mas afinal, o que é ficção científica? Muniz Sodré tenta responder a este questionamento ao 

apresentar a seguinte definição: 

 

O romance de ficção científica (FC) é um tipo de narrativa que desenvolve 

uma suposição ou uma conjetura, comandadas pela razão tecno-científica. É 

uma espécie de fantasia racional e, da mesma forma que o romance policial, 

zona de confluência dos legados das narrativas de Cavalaria, do romance 

barroco e do Romantismo Europeu (SODRÉ, 1978, p.117 e 118). 

 

Pelo discurso de Sodré, nota-se que ele concede a ficção científica como sendo uma espécie 

dentro do gênero fantástico. Para ele, a ficção científica é uma fantasia dotada de racionalidade, ou 

seja, cujas suposições teriam como fundamento as descobertas de cunho científico e tecnológico.  

Tal conceito, de certo modo, nos recorda o posicionamento do ensaísta, doutor em Literatura 

e significação, Tzvetan Todorov. No seu livro “Introdução à Literatura Fantástica”, Todorov 

                                                           
64 Histórias incríveis. 
65 Em linhas gerais, seria um estudo que implicava na utilização de impulsos elétricos na medula espinhal de 

sapos mortos, resultando assim, em contrações involuntárias dos músculos e nervos de suas pernas, como se esses 
anfíbios ainda estivessem vivos.  
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apresenta três grandes gêneros: O fantástico (caracterizado pelo momento de hesitação/indecisão 

do(s) personagem(ns) e do leitor sobre a existência ou inexistência do sobrenatural), o maravilhoso 

(é o sobrenatural aceito) e o estranho (é o sobrenatural explicado). Ele ainda revela que a partir da 

existência dos gêneros citados, pode-se realizar quatro subdivisões: Fantástico-estranho, fantástico-

maravilhoso, estranho puro e maravilhoso puro. Sendo o maravilhoso puro dividido, ainda, em 

maravilhoso hiperbólico, maravilhoso exótico, maravilhoso instrumental e maravilhoso científico 

(ou ficção científica). 

 

O maravilhoso instrumental nos conduziu para muito perto daquilo que se 

chamava na França, no século XIX, o maravilhoso científico, e que hoje se 

denomina science-fiction. Aqui, o sobrenatural é explicado de uma maneira 

racional mas a partir de leis que a ciência contemporânea não reconhece. Na 

época da narrativa fantástica, são as histórias em que intervém o magnetismo 

que pertencem ao científico maravilhoso. O magnetismo explica 

“cientificamente” acontecimentos sobrenaturais, porém, o próprio 

magnetismo pertence ao sobrenatural. (TODOROV, 1975. p. 63).  

 

 Todorov apresenta a ficção científica como uma subespécie, só que desta vez daquilo que 

ele denomina como “maravilhoso puro”. Ele, diferente de Sodré que pensa na ficção científica como 

uma fantasia racional, a concebe como pertencente ao maravilhoso, justamente por acreditar que os 

eventos ocorridos neste tipo de narrativa dependem do sobrenatural, de acontecimentos que, embora 

inicialmente, sejam aparentemente inexplicáveis, na realidade são cientificamente aceitáveis. 

Em sentido completamente inverso, Isaac Asimov apresenta a ficção científica não como 

espécie ou subespécie, mas sim como um gênero ficcional surrealista.  

Segundo Asimov as obras literárias podem se encaixar em um de dois grandes grupos: ficção 

realista “(...) trata de fatos que se desenrolam em meios sociais não significativamente diversos dos 

que hoje existem ou tenham existido em alguma época no passado.” (ASIMOV, 1984, p.15) e ficção 

surrealista “(...) referem-se, por outro lado, a fatos que se verificam em ambientes sociais não 

existentes na atualidade e que jamais existiram em épocas anteriores.” (ASIMOV, 1984, p.16). 

Como se pode observar, a ficção realista baseia-se em fatos que ocorrem na sociedade atual 

ou que ocorreram em sociedades anteriores a esta, sendo facilmente reconhecíveis pelo leitor em 

detrimento da sua verossimilhança com a realidade. Enquanto a ficção surrealista refere-se a fatos 
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que presumivelmente ocorrerão (ou não) e desencadearão em mudanças sociais não reconhecíveis 

pelo leitor, justamente por se situarem fora do que este entende como real. 

Dentro deste contexto, a ficção científica e a fantasia podem ser consideradas como gêneros 

que compõem a ficção surrealista: 

 

Para distinguir entre as duas variedades principais de ficção surrealista, eu 

diria que os acontecimentos supra-reais da história, na ficção científica, 

podem ser concebivelmente derivados do nosso próprio meio social, 

mediante adequadas mudanças ao nível da ciência e da tecnologia.  

[...] 

A fantasia, por outro lado, retrata ambientes surrealistas que não podemos 

razoavelmente conceber como derivados de nossa experiência obtida através 

de qualquer mudança ocorrida ao nível da ciência e tecnologia. (ASIMOV, 

1984, p.16) 

 

Com base no exposto acima, vemos que a diferença primordial entre a ficção cientifica e a 

fantasia baseia-se no fato da primeira ter uma narrativa alicerçada pela presença da cientificidade e 

da tecnologia, e a segunda não. Razão esta pela qual Isaac Asimov elaborou a seguinte definição: 

“A ficção científica é o ramo da literatura que trata das respostas do homem às mudanças ocorridas 

ao nível da ciência e da tecnologia” (ASIMOV, 1984, p.20). Por crer que a classificação e conceito 

defendidos por Asimov são os mais coerentes, este serão os adotados para guiar o presente trabalho. 

Asimov acreditava também que a ficção científica possuía como meta descrever aspectos da 

vida sobre o qual não temos conhecimento, possibilitando ao Homem realizar uma projeção do 

futuro, ou ainda, como observa Sodré, idealizar um presente alternativo ou um passado suposto. 

Deve-se ainda ressaltar que, utilizando-se de argumentos lógicos e racionais além de 

suposições dotadas de cientificidade, ao passar dos anos muitos autores deram asas a sua 

imaginação. Tornando plausível a criação de um mundo ficcional, no qual, a ciência e a tecnologia 

tornam possível: se construir uma máquina capaz de viajar no tempo, em que há guerras 

interplanetárias; onde um monstro formado por partes de corpos humanos ganha vida, no qual a 

ciência se tornou um agente de desumanização e dominação; onde seres humanos artificiais 

extinguem a vida na terra, ou mesmo, em que robôs visam acima de tudo o bem da humanidade, 

protegendo os seres humanos inclusive de sua própria natureza destrutiva.  

Este último exemplo é fruto da imaginação de Asimov em sua obra “Eu, robô”. Livro que é 

considerado um clássico da literatura de ficção científica por ter apresentado ao mundo a palavra 
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“robótica” e por expor no seu enredo a capacidade do autor de projetar um futuro no qual os homens 

e as máquinas coexistem pacificamente. 

O livro “Eu, robô” é constituído por série de nove contos, precedidos por uma breve 

introdução. Os contos, escritos entre os anos de 1938 e 1949, somente foram publicados enquanto 

coletânea no ano de 1950.  

Na introdução, o arcabouço para a história principal é construída. O ano de 2057, e a 

robopsicóloga Susan Calvin (principal personagem da série, embora não protagonize todos os 

contos) já se encontra em idade avançada. Ela, que é mundialmente famosa por sua contribuição 

para o desenvolvimento da robótica, está concedendo uma entrevista ao jornal Imprensa 

Interplanetária. Durante a entrevista, a Drª66 Calvin narra suas memórias e as desventuras que 

permearam os primeiros anos após a invenção da robótica (termo este inventado por Asimov) e 

apresenta as suas três leis67, demonstrando em cada uma das histórias que os robôs, com seus 

cérebros positrônicos, sempre visam o bem da humanidade. 

Durante todo o livro é constatável que, por não serem seres humanos, os robôs não julgam 

conforme as crenças daqueles, mas sim, com racionalidade e com base nas leis que regem sua 

existência. 

E é justamente na forma de ver os robôs, ou seja, como máquinas que surgiram para ajudar 

os homens e não para suplantá-los, que se apresenta o grande ponto de divergência entre a obra 

literária e o filme de mesmo nome lançado no ano 2004. Pois, diferentemente do livro que tem como 

diretriz a obediência absoluta dos robôs às três leis da robótica (mesmo que de forma ampliativa), o 

filme possui um enredo construído com base no “Complexo de Frankenstein”, sendo este que guiará 

o desenvolvimento da trama e as ações dos personagens (principalmente a do protagonista, o 

Detetive Del Spooner, personagem criado exclusivamente para o filme). 

                                                           
66 Drª. – Doutora. 
67 As Três Leis da robótica são:  

1ª Lei: Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra 

algum mal.  

2ª Lei: Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos 

casos em que tais ordens entrem em conflito com a Primeira Lei.  

3ª Lei: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito 
com a Primeira e/ou a Segunda Lei. 
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No filme, que se passa no ano de 2035 na cidade de Chicago, o detetive Spooner apresenta-

se como um homem amargurado, que vê toda a tecnologia que o cerca como um grande perigo para 

a humanidade. Para ele, os robôs não são criaturas confiáveis, razão pela qual ele vive procurando 

um modo de provar que as suas desconfianças são verídicas. A oportunidade surge quando este é 

convocado para assumir o caso do suposto suicídio do Dr. Alfred Lanning, um brilhante cientista e 

cofundador da empresa U.S.Robotics.  Durante a investigação, Spooner é surpreendido por um robô 

modelo NS5 que acaba fugindo da cena do crime, o que somente colabora em aumentar a 

desconfiança que o policial tem pelas máquinas. 

 Nesta mesma oportunidade, Spooner conhece Lawrence Robertson (presidente da U.S. 

Robotics) e a robopsicóloga Susan Calvin, que a partir de então estará acompanhando o desenrolar 

dos acontecimentos junto ao detetive; contudo, diferentemente de Spooner, esta acredita firmemente 

que os robôs são inofensivos e que a obediência às três leis é absoluta, sendo estas impossíveis de 

serem burladas. Spooner e Susan, depois de um pequeno jogo de pique esconde, também descobrem 

a identidade do NS5 fugitivo, se trata do último robô feito por Lanning, Sonny. Este robô, 

diferentemente dos demais tem algumas capacidades especiais, como a habilidade de sonhar, razão 

pela qual ele é considerado problemático e fica sobre a custódia da U.S. Robotics para ser 

desativado. 

Neste primeiro arco da história, as diferenças entre o longa-metragem e a obra literária já são 

claras. O roteiro do filme (que é bem “tech-noir68”) contém poucas similaridades com o livro, não 

seguindo nenhum conto de forma específica, mas sim, apresentando uma nova história inspirada na 

obra literária “Eu, robô”. 

Os personagens Alfred Lanning, Robertson e Susan Calvin existem no livro, porém, com 

características bem diversas daquela apresentada no longa-metragem. Dr. Lanning, por exemplo, no 

livro viveu por muito e muitos anos, morrendo só quando a vida assim o decidiu. Enquanto no filme, 

ele teria cometido suicídio. Suicídio este que no livro teria sido bastante inverossímil, tendo em 

conta, a natureza da personalidade do Dr. Alfred Lanning. Deve se levar em consideração que na 

obra literária, foi necessário chegar a uma idade muito avançada para que Lanning abrisse mão do 

                                                           
68 “Tech-noir”, também conhecido como “Ficção científica noir”, é um termo utilizado para referir-se aos 

filmes que combinam elementos do romance policial e da ficção científica. Serve ainda para designar filmes 
ambientados em sociedades distópicas, cuja vida das pessoas é diretamente influenciada e dominada pelos avanços 
tecnocientíficos.   
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seu cargo de “diretor de pesquisa” (sendo que ele continuou a ir diariamente a U.S. Robôs mesmo 

assim). Tal atitude é típica de um homem que não costuma “abrir mão” de nada, muito menos da 

própria vida.  

Outra personagem que aparece bastante descaracterizada é a Dr.ª. Calvin. Enquanto no filme 

ela é uma mulher bela e jovem, no livro, mesmo aos vinte anos de idade, ela já era tida como uma 

fria, comum e sem atrativos. Além disso, deve-se ainda levar em consideração que a história do 

filme se passa no ano de 2035, sendo que no conto “Evidência” (datado em 2032, ou seja, três anos 

antes da história do filme ocorrer), Susan já era uma senhora idosa.  

É valido ressaltar também que o robô fugitivo, que na versão fílmica foi chamado de Sonny, 

é um modelo NS-5, sendo, portanto, uma versão mais avançada do Nestor (NS-2) apresentado no 

conto “Pequeno robô perdido”. Sonny, semelhante ao seu antepassado, também dificulta a vida da 

Dr.ª Susan ao se esconder em meio a outros idênticos a si, porém o método para localiza-lo na versão 

fílmica é bem diferente daquele empregado no livro. O livro sempre recorre a ciência (Susan elabora 

uma armadilha na qual ela troca raios gama por infravermelhos), enquanto o filme recorre a violência 

(Quando Spooner atira em um dos robôs e ameaça fazer o mesmo com os demais).  

  Quanto à personalidade, a de Sonny lembra a do personagem Stephen Byerley do conto 

“Evidência”. Mas isso, somente se adotarmos a posição de que Stephen era de fato um robô. Pois 

neste caso, tanto ele como Sonny expõem reações bastante humanas, como comer uma maçã ou 

piscar. 

Voltando ao filme, após a captura de Sonny, Robertson inaugura sua política de troca de 

robôs (as pessoas podem agora substituir seus robôs antigos pelo novo modelo NS5), fato que gera 

grande expectativa por parte da população. Todavia, o que as pessoas não sabem é que esses robôs 

claramente ignoram as três leis da robótica (Eis aqui outra clara referência ao “Pequeno robô 

perdido”, com a ressalva de que no conto o Nestor 10 não ignorava as três leis, mas tão somente, 

não era obrigado a impedir que um ser humano se ferisse). 

 A partir de então o filme começa a mostrar várias cenas com perseguições e ataques 

realizados por robôs contra Spooner, que por sua vez está juntando as peças do quebra-cabeça que 

envolve o falso suicídio de Lanning. 

Descobrimos também a razão do detetive Spooner temer e odiar tanto os robôs: um deles 

salvou sua vida em detrimento da vida de uma garota de 12 anos chamada Sarah. Houve um acidente 
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de carro e ambos caíram em um lago, conforme o carro afundava um NS4 passou pelo local e viu a 

cena. Sendo um ser movido pela lógica, o robô chegou à conclusão que Spooner teria maiores 

probabilidades de sobrevivência, escolhendo-o ao invés da criança, que acabou se afogando. Tal 

ocorrência marcou a vida do policial que se tornou amargurado em virtude da culpa. 

Outro fato que também é revelado é o de que Spooner é um ciborgue. Segundo o 

entendimento da criadora da Ciborgologia, a professora Donna J. Haraway (2009, p. 36): 

 

A ficção científica contemporânea está cheia de ciborgues – criaturas que 

são simultaneamente animal e máquina, que habitam mundos que são, de 

forma ambígua, tanto naturais quanto fabricados. A medicina moderna 

também está cheia de ciborgues, de junções entre organismo e máquina, 

cada qual concebido como um dispositivo codificado, em uma intimidade e 

com um poder que nunca, antes, existiu na história da sexualidade.  

 

Logo, um animal (mesmo que racional como um ser humano) ao possuir em si uma parte 

máquina, se torna um ciborgue; é da junção destes elementos em um mesmo ser que este nasce. 

Spooner o é, pois teve seu braço arrancado durante o acidente de carro que fora mencionado, sendo-

lhe então implantado um braço mecânico pelo Dr. Lanning. Porém, uma pessoa que utiliza um 

marcapasso cardíaco ou “vive” com o celular na mão, teoricamente também o são. 

Vale lembrar que na obra literária não há nenhuma menção a ciborgues, tendo em vista que 

esta foi escrita durante a década de 40, e que o conceito de ciborgue, enquanto sujeito híbrido surgido 

da fusão homem-máquina, somente  ganhou notoriedade à partir do século XXI, por ser fruto dos 

avanços tecnológicos da modernidade tardia. 

Com a vantagem de possuir um braço mecânico, o detetive consegue lutar contra os robôs, 

que neste momento estão sendo controlados pelo robô central, VIKY, que é o cérebro (referência ao 

supercomputador do conto “Fuga!”) da US Robotics. VIKY, usando seu avançado cérebro 

positrônico, chegou à conclusão de que os seres humanos têm tendências autodestrutivas, devendo, 

portanto, serem protegidos de si mesmos; motivo pelo qual ela amplia as leis da robóticas e planeja 

restringir a liberdade das pessoas para protegê-las neste sentido. 

 Essa ampliação, embora lembre aquela realizada no último conto da coletânea, “O conflito 

evitável”, não possui a mesma finalidade. Enquanto no livro, as máquinas transformam (de forma 

discreta) a primeira lei em “Nenhuma Máquina pode prejudicar a humanidade, ou, por inação, 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciborgologia&action=edit&redlink=1
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permitir que a humanidade seja prejudicada”, no filme, VIKY quer pelo uso da força, obrigar as 

pessoas a aceitarem o controle dos robôs, gerando assim um “conflito inevitável” entre os seres 

humanos e as máquinas. 

Com tal giro nos acontecimentos, o longa então se torna uma espécie de guerra urbana entre 

seres humanos e robôs, que agora se viraram contra seus protegidos, se tornando agressivos e maus, 

o que, como veremos a seguir, é a principal característica do “Complexo de Frankenstein”.  

O longa-metragem se encerra com a união de forças entre Spooner e Sonny (que não fora 

destruído pela Drª. Calvin) contra VIKY. Sonny, por ser diferente dos demais robôs, não pode ser 

controlado, por isso, opta por ignorar a lógica da interpretação ampliativa das leis da robótica 

realizada por Viky e ajudar o detetive a destruí-la. Enquanto Spooner, acreditando existir um senso 

de humanidade em Sonny, decide acreditar nele e aceitar a sua ajuda. 

Esta parte é a que mantém maior compatibilidade com a obra literária, ao mostrar que as 

máquinas e os seres humanos podem trabalhar juntos, e de forma mais eficaz, pelo bem comum. 

Porém, infelizmente, no desfecho do filme essa ideia se perde quando aparece uma imagem, deveras 

intrigante, na qual, os robôs (liderados por Sonny) aparecem segregados da sociedade (o que 

definitivamente, não ocorre no livro). 

Para entendermos melhor a razão dessa separação ocorrida no final da narrativa fílmica, 

devemos saber o que seria o “Complexo de Frankenstein”. Sendo que, para compreender o que seria 

o citado complexo, primeiramente é necessário entender o contexto que deu origem ao surgimento 

de tal designação. Antes de “Eu, robô” ser publicado, em 1950, havia a tendência de se retratar, seja 

na literatura, teatro ou outras formas de arte, todos os “seres humanos artificiais” (seja ele de qual 

tipo for) como sendo essencialmente maus. Essa maldade, que tem raízes míticas, normalmente era 

associada às seguintes razões: Por esses seres não possuírem uma alma, como nós; ou por sua própria 

criação utilizar um conhecimento que deveria ser proibido e, portanto, não acessível aos simples 

mortais. 

A capacidade de criar vida, mesmo que artificialmente, sempre foi vista como tabu, e como 

uma prerrogativa dos Deuses. O Deus da mitologia grega Hefaísto (também chamado de Hefesto), 

por exemplo, podia fazer uso deste dom ao seu bel prazer sem sofrer quaisquer consequências: 

“Hefaísto, o deus grego das forjas, é representado na Ilíada como dono de mulheres mecânicas, feitas 

de ouro, tão capazes de mover-se e tão inteligentes como mulheres de carne e osso, que o serviam 
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em seu palácio.” (ASIMOV, 1984, p.189). Além das mulheres mecânicas supramencionadas, 

Hefesto, com o aval de Zeus, também teria criado Pandora, a primeira mulher. 

 Porém, o ato de criar vida, se intentado por seres humanos, era considerado um grande 

atrevimento, digno de punição. Geralmente esta punição se dá por meio de um ato de rebelião da 

criatura, que se volta contra seu criador. 

Uma história que exemplifica bem este tipo de situação é a “Lenda do Golem”. Segundo 

Asimov, um Golem seria uma espécie de robô espiritual: “A palavra cognata árabe, ghulam quer 

dizer servidor e, nesse sentido, aproxima-se do termo robô. Acredito que um golem seria um robô 

no qual fosse instilada vida através de palavras mágicas, religiosas, e não mediante aplicação de 

princípios científicos” (ASIMOV, 1984, p.85). 

A versão mais conhecida desta lenda (pertencente ao folclore judaico) discorre sobre a 

criação de um ser artificial (feito de barro, mas cuja aparência era humana) mudo e desprovido de 

consciência, supostamente fabricado pelo rabino Judah Loew ben Betzalel.  

 

No que respeita à componente folclórica, conta-se que certo dia o Rabbi Low 

(Praga, séc. XVI) se propôs criar um servo a partir do barro, o terá "animado" 

por fórmulas mágicas através do nome de Deus, mas que mais tarde o teve 

de destruir, porque ele tinha entrado num descontrole total. Apesar de o 

Rabbi ser considerado sábio e santo, a criação do Golem foi vista como um 

ato melindroso e problemático, cuja ambivalência se manifesta na dupla 

natureza do Golem: por um lado possui um corpo dotado de forças naturais, 

por outro, é mudo e não tem alma, não devendo ser considerado um ser 

humano na verdadeira acepção da palavra: é insensível, mas obediente; um 

ser sem passado nem futuro, sem duração e sem memória (MOSER, 2013, 

p. 323 e 324). 

 

O Rabino Loew teria criado o Golem com uma boa intenção: proteger os judeus que 

moravam em Praga contra ataques antissemitas. Porém, apesar de no início servir o seu criador de 

forma inquestionável, com o tempo o Golem foi se tornando violento e acabou por se voltar contra 

aqueles que ele deveria proteger. A justificativa para tal atitude seria justamente o fato da criatura 

não possuir uma alma (já que foi criado por um ser humano), e, portanto, ser desprovido de 

consciência sobre o bem e o mal.  

Outro grande exemplo seria o de Victor Frankenstein, que teve sua vida destruída por uma 

série de eventos trágicos após brincar de Deus, e ter infundido vida em um monstro construído a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A1_Loew_ben_Betzalel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-semitismo
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partir de partes de cadáveres. Frankenstein foi punido (assim como o titã Prometeu, que provocou a 

ira de Zeus ao conceder aos homens o segredo de como obter o fogo) com a morte de entes queridos 

como a do seu irmão William e de sua esposa Elizabeth, por utilizar-se de um conhecimento cujo 

acesso deveria ser proibido à humanidade: O segredo da vida.  

 

Um cientista poderá ter a ousadia de perscrutar o desconhecido e, talvez, 

elevar-se a altura ou mergulhar em profundezas que estejam acima de suas 

forças ou de sua compreensão. Essa noção é bastante antiquada se assumida 

a posição segundo a qual “há coisas que não se destinam a ser conhecidas 

pelo homem, isso porque, presumivelmente, estão reservadas somente para 

Deus. O protótipo de vilão desse tipo é, sem dúvida, Victor Frankenstein, 

que teve a audácia de usurpar o que se considera prerrogativa divina, ou seja, 

criar a vida. Pagou muito caro em consequência disso. (ASIMOV, 1984, 

p.77). 

 

Devido ao sucesso da novela “Frankenstein: ou o Moderno Prometeu” (publicada em 1818) 

escrita por Mary Shelley, e por sentir que esta exemplificava de forma satisfatória essa antiga crença 

da criatura se voltando contra o seu criador, Asimov adotou a expressão “Complexo de 

Frankenstein”, sendo esta mencionada pela primeira vez no conto “Pequeno robô perdido” 

(publicado em 1947). 

A partir de então, a expressão “Complexo de Frankenstein” tornou-se uma referência ao 

medo que o homem tem do “outro” que é diferente dele, ou seja, robôs, androides, autômatos ou 

ainda quaisquer outros tipos de “seres dotados de vida artificial”, sejam estes criados através da 

utilização de magia ou a partir de avanços científicos e tecnológicos. 

 

À medida em que se reduz o controle do homem sobre a máquina, esta se 

torna aterrorizante, em grau exatamente proporcional à diminuição desse 

controle. Mesmo quando o domínio do homem sobre a máquina não se reduz 

de maneira visível, ou tal acontece a um ritmo excessivamente lento, é 

simples tarefa para o espírito inventivo do homem pensar num futuro no qual 

a máquina sairá totalmente do seu controle. E o temor de que isso irá ocorrer 

é sentido antecipadamente. (ASIMOV, 1984, p.190). 

 

 

De acordo com o que observou Asimov, o “Complexo de Frankenstein” é um temor sem 

fundamento real, sendo um medo criado pela mente humana em antecipação a algo que talvez nunca 
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venha a acontecer. A preocupação do Homem se funda na probabilidade de que ele possa perder o 

“controle” sobre algo que antes lhe era subserviente.  

E a dimensão deste temor é tamanho, que influenciou várias obras artísticas. No teatro, a 

peça “R.U.R.” (cujas iniciais, em português significam: “Robôs Universais de Rossum”), escrita em 

1920 pelo teatrólogo tcheco Karel Capek, demonstra claramente ser regida pelo “Complexo de 

Frankenstein”: 

 

[...] As iniciais R.U.R. significam Rossum’s Universal Robots. Rossum é o 

nome do inglês que, na peça, produziu em massa uma série de seres humanos 

mecânicos, que deveriam trabalhar para este novo mundo. Por que robô? 

Trata-se da palavra tcheca robota, que significa alguém que trabalha em 

regime de escravidão. (ASIMOV, 1984, p. 83). 

 

A autoria da palavra “robô” foi atribuída a Capek, graças a esta peça, na qual, o jovem 

Rossum (com base na descoberta de seu tio e impulsionado pelo desejo de fazer fortuna) inicia o 

audacioso plano de produzir milhares de robôs para servirem como escravos dos humanos. O plano 

dá certo, e, anos depois, os robôs se tornaram “produtos”, sendo utilizados para realizarem as tarefas 

desagradáveis e enfadonhas que seres humanos não querem realizar.  

A exploração do trabalho dos robôs se justificaria no fato destes serem seres sem alma, 

criados unicamente para serem funcionais: “Mechanically they are more perfect than we are, they 

have an enormously developed intelligence, but they have no soul.”69(CAPEK, 2013, p. 9). Todavia, 

no fim, revoltados com a sua condição, os robôs armam um motim e se voltam contra os seres 

humanos, exterminando-os. 

Asimov acreditava que o “Complexo de Frankenstein” era um temor infundado. Na 

realidade, os contos que formam a série “Eu, robô” foram escritos como uma ação de repúdio ao 

citado complexo: “A partir de 1938, escrevi uma série de contos sobre robôs, que exerceu alguma 

influência. Tal série combateu de maneira um tanto constrangida o “complexo de Frankenstein”, 

fazendo dos robôs servidores amigos e aliados da humanidade.” (ASIMOV, 1984, p.198). 

Todavia, o mencionado Autor expôs que mesmo ele tentando combatê-lo (com a publicação 

do livro “Eu, robô”), o pessimismo acabou triunfando por dois motivos:  

                                                           
69 [Nossa tradução] “Mecanicamente eles são mais perfeitos do que nós, eles têm uma inteligência 

extremamente desenvolvida, mas eles não têm alma." 
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 O fato de muitos jovens escritores, nos anos 60 e 70, se arriscarem a escrever uma obra de 

ficção científica sem possuir qualquer noção de ciência, sendo a ela, na realidade, bastante hostis.  

E também, o fato das máquinas estarem se tornando a cada dia mais assustadoras; tanto por 

seu poder de destruição (devemos nos lembrar de que a coletânea foi publicada em 1950, para uma 

geração que ainda recordava com extrema clareza os horrores da segunda grande guerra e da 

tecnologia que a apoiava, capaz de criar bombas nucleares com poder de destruição em massa); 

como por seu poder de tornar os seres humanos dependentes de sua praticidade, tais quais os 

automóveis e computadores.  

O crítico, Heitor Capuzzo, apresenta uma opinião semelhante à de Asimov em relação à 

predominância do referido pessimismo. No seu livro “O cinema além da imaginação”, ao discorrer 

sobre os filmes B de ficção cientifica nos anos 50, Capuzzo deixa clara a aversão que os cineastas 

da época (que terminou por influenciar as gerações posteriores) sentiam pelos “resultados” dos 

avanços científicos e tecnológicos, e ainda, em como estas produções influenciavam na opinião 

popular: 

 

A ficção científica B, nestes casos, aproxima-se do filme catástrofe. E é 

justamente na desinformação que estes filmes conseguem florescer. A 

transição pela qual o mundo passa neste período, quando avanços científicos 

e sociais alteram valores, é vista com hostilidade por esse ciclo de produções 

que, através do sensacionalismo e do pânico, constrói um referencial moral 

que encontra eco numa população ainda desinformada dos avanços da 

ciência (CAPUZZO, 1990, p.36). 

 

A influência a cada dia maior que as máquinas exerciam sobre o futuro da humanidade, 

juntamente com a campanha negativa realizada pelos meios de comunicação de massa, enraizava o 

“Complexo de Frankenstein” na mente das pessoas, revivendo o antigo temor de ser suplantado, que 

segundo Asimov é ainda maior do que o de ser destruído.  

 

Há em outras culturas, mitos de substituição, inclusive em nossa própria, a 

exemplo do mito no qual Satanás tenta suplantar Deus, não conseguindo. 

Esse mito alcançou sua mais alta expressão literária em O paraíso Perdido, 

de Jonh Milton. [...] Em resultado disso, a ficção científica contemporânea 

nos oferece, com muito maior frequência, e reiteradamente, o mito do filho 

que suplanta o pai. Zeus suplanta Cronos, satanás suplanta Deus, a máquina 

triunfa sobre o homem. (ASIMOV, 1984, p.195 e 198). 
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O Complexo de Frankenstein é um temor que influenciou e influencia gerações de escritores, 

roteiristas e teatrólogos até os dias atuais; razão pela qual, pode-se perceber que o roteiro do filme 

(escrito por Jeff Vintar e Akiva Goldsman) baseado no livro “Eu, robô” desvia-se completamente 

do foco do livro, desvirtuando a intenção original do Autor.  

Seria, no entanto, uma inverdade afirmar que o “Complexo de Frankenstein” não está 

presente na obra literária “Eu, robô”, pois ela está. Não como arcabouço da história, mas sim, no 

papel de vilão. No livro, este complexo é aquele que deve ser combatido e extinto. 

Já o filme buscou agradar aos espectadores que estavam ávidos por assistir um combate entre 

os seres humanos e os robôs “malvados”, que insistem em usurpar um lugar que não lhes pertence. 

Razão pela qual, o “Complexo de Frankenstein” se tornou a matéria-prima do enredo.  

Devemos ainda nos atentar para o fato de que, no final do filme, apesar do aparente temor 

que Spooner sente pelos robôs ser “curado” pela amizade que este desenvolveu por Sonny; porém, 

ainda assim, na última cena se torna evidente o quão predominante é a força do “Complexo de 

Frankenstein” na versão fílmica, afinal, no fim, todos os robôs são exilados do convívio com os 

seres humanos, passando então a viver entre seus iguais e comandados por Sonny. Enquanto isto, os 

seres humanos, conforme o que foi dado a entender, voltarão a utilizar as suas antigas máquinas com 

controle manual, o que representa uma clara regressão tecnológica.  

Enfim, vemos que o filme exibe mais um pouco da velha tendência, ao apresentar uma 

regressão gerada pelo temor, que é justamente o que a coletânea de contos escrita por Asimov 

objetivava desmitificar. 

 

A utopia da fidelidade e o desafio da originalidade 

Uma pergunta que não devemos deixar de fazer é: o fato de um filme seguir uma linha de 

pensamento contraditória a do livro é algo digno de reprovação? Os roteiristas e o diretor 

cinematográfico não possuem o direito de criar uma história nova baseada em uma obra já existente? 

 O primeiro fato que devemos observar é que o leitor, ao entrar em uma sala de cinema, 

deixa de sê-lo, passando então a assumir o papel de espectador. Nesse papel, ele está ciente das 

limitações do cinema em relação à literatura, como a impossibilidade de se construir em algumas 

horas de projeção uma relação com a mesma profundidade daquela que um livro é capaz de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Akiva_Goldsman
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estabelecer. Afinal, o tempo de convivência de um indivíduo com uma obra literária pode durar dias, 

semanas ou meses, dependendo do ritmo de leitura estabelecido. 

 

A verdade, porém, é que não se pode adaptar um romance selecionado pela 

importância literária. Há obras quase impossíveis de adaptação, como À 

procura do tempo perdido, de Proust, embora já tentada, Ulysses, de Joyce, 

os romances de Virginia Woolf, quase tudo que Clarice Lispector escreveu, 

e milhares de outros. A câmera não possui a sutileza das palavras. É capaz 

de criar clima, mas sua profundidade não vai além da pele. Ela pode revelar 

o sentido de uma obra literária, suas intenções, mas não o recheio nem a 

beleza ou singularidade do estilo (REY, 2003, p.59). 

 

De acordo com o que Rey enfatiza na citação acima, deve-se sempre ter um cuidado especial 

no momento de se escolher o material que será alvo de adaptação, pois existem obras literárias (como 

os grandes clássicos) cuja reprodução é dificílima, devido a sua complexidade e singularidade, 

fatores estes que a tornam irretratáveis. 

E mesmo dentre aquelas obras cuja adaptação é possível, o roteirista deve estar ciente de que 

adaptar não é fazer uma reprodução da obra original, mas sim, é ser capaz de reunir no filme o que 

a obra original possui de mais atraente, aquilo nela que é capaz de atrair o público, independente da 

plataforma utilizada.  

O critico Julio Jeha também ressalva que é importante não comparar a obra literária com a 

sua adaptação fílmica: “Dizer que gostamos do filme, mas que o livro é melhor (ou pelo menos é o 

que achamos) pouco difere de afirmar que preferimos maças a torta de maça. Eles não devem ser 

comparados, pois um é o que o outro se tornou.” (JEHA, 2004, p.123). Neste sentido, podemos 

afirmar que comparar o filme com livro que lhe originou seria o mesmo que dizer que todo 

substantivo derivado deve possuir o mesmo significado atribuído ao seu primitivo, o que seria 

absolutamente irrazoável, tendo em conta que o processo de derivação resulta no surgimento de uma 

nova palavra com o seu próprio sentido. 

Portanto, podemos concluir que na realidade toda adaptação cinematográfica acaba por ser 

uma releitura da obra original, e não uma cópia exata desta, até mesmo porque tal feito é deveras 

impossível. Afinal, sustentar semelhante pensamento, seria o mesmo que afirmar que qualquer 

tradução pode ser uma reprodução perfeita do original, mesmo sabendo que há termos em uma 

determinada língua que não existem ou fazem qualquer sentido em alguma outra. 
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Por esta razão, acreditamos que não há indignidade alguma em se criar algo novo a partir do 

preexistente. Tal prática não desvaloriza a riqueza do livro, afinal a literatura já possui um lugar 

consolidado entre as grandes artes, sendo desde os primórdios a guardiã da memória cultural da 

humanidade. 

 O Cinema também já tem seu valor enquanto arte reconhecido, embora sua principal função 

seja, tal como era no “cinema de atrações”, oferecer entretenimento ao “conectado”, porém solitário, 

homem pós-moderno. Sujeito este, que a cada dia mais entediado e fragmentado (aquele mesmo que 

ontem se manifestou contra a Copa do Mundo no Brasil, hoje pode se revelar um torcedor 

apaixonado nas redes sociais), busca nos filmes desde orientações acerca de comportamento, como 

um modo de escapar da realidade. 

Logo, ver-se que a adaptação é um meio que torna possível a troca de experiências entre as 

artes, enriquecendo o acervo de ambas. E que na criação desta, o importante não é que o Cineasta 

realize um trabalho pautado na fidelidade, mas sim, que ele seja produza uma releitura criativa e 

inovadora da obra original.  

Peguemos o caso do filme objeto de nosso estudo: “Eu, robô”. É evidente que o enredo do 

filme não segue a ordem dos acontecimentos ocorridos no livro ou mesmo busca apresentar de modo 

geral as ideias levantadas no mesmo. Este tampouco reproduz de forma inteiriça algum dos contos 

que compõem o livro, sendo na realidade uma história completamente nova, baseada na obra de 

Asimov.  

O filme se limita a utilizar referências do livro, tais quais nomes de personagens e locais, ou 

ainda, acontecimentos com certa similitude aos que constam nos contos: “Pequeno robô perdido”, 

“Fuga!” e “Evidência”. Portanto, é notório que a questão da ilusória completa fidelidade foi ignorada 

e, mesmo assim, o filme foi um sucesso nas bilheterias, satisfazendo os produtores e o estúdio que 

encomendaram um “blockbuster”, não uma obra de arte. 

Embora durante a Segunda Guerra Mundial, o termo “Blockbuster” fosse utilizado para 

referir-se a bomba demolidora “arrasa-quarteirão” (que possuía um alcance equivalente a 40.000 

m²), hoje em dia, esta expressão é utilizada para designar os filmes que alcançaram um grande 

sucesso comercial. Os “blockbusters”, embora amplamente acolhidos pelos espectadores, ainda são 

tidos como filmes que recorrem a temas notoriamente apreciados pela população, sendo assim um 

produto com público certo e sucesso garantido. 
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Até agora, os filmes que circulam nos cinemas encontram-se quase 

inteiramente nas mãos de alguns poucos homens, cujo interesse primordial 

é o de fazer por meio deles dinheiro. Eles chamam o filme “produto”. Não é 

com muita frequência que estão interessados em qualquer propósito 

construtivo no terreno cinematográfico. Contudo a sua plateia se eleva a 

milhões e milhões de pessoas – realmente a cerca da metade da população 

mundial (Robert Flaherty apud ROSENFELD, 2009, p.46). 

 

Tanto as produções de grande porte (patrocinadas pelos estúdios), como as produções 

independentes, possuem limitações orçamentárias. Porém, mesmo dispondo de uma verba baixa, os 

cineastas verdadeiramente talentosos conseguem realizar trabalhos dotados de originalidade, que 

conforme será visto, é um fator essencial para delimitar o que é cinema arte e o que é cinema 

indústria. 

A realidade é que nenhuma produção é verdadeiramente nova, pois assim como o cinema 

recorre à literatura, a música ou ao teatro para criar filmes adaptados, a literatura também se apoia 

em outras fontes (como mitos e lendas) que fomentam a sua criatividade. 

 

Tanto o diretor como o escritor dependem de obras que os antecederam para 

criarem, ou seja, se o cinema submete-se à literatura, esta última também é 

submissa a si mesma e a outras artes. Percebe-se, então, que não existe uma 

obra original (geradora), pura, mas sim obras dotadas de originalidade. A 

adaptação, então, pode mostrar-se tão ou mais original que a obra adaptada, 

mesmo sendo cronologicamente posterior; para isso dependerá apenas da 

criatividade e qualidade do cineasta (LIMA, 2011, p. 7 e 8). 

 

 Por isso, apesar dos leitores mais ávidos cobrarem fidelidade na adaptação de seus 

romances favoritos nas telas, os diretores consagrados pela crítica especializada são aqueles que 

apresentam as produções mais originais, palavra neste contexto não para designar inediticidade, mas 

sim, o dom de fazer da adaptação cinematográfica um hipertexto com ares de novidade.  

 No cinema indústria, ao realizar uma adaptação o cineasta tende a idealizar uma 

reprodução mais fiel da obra original, alcançando assim um maior número de consumidores para 

aquela história, de preferência, aquele público que se interessou pelo produto na linguagem gráfica, 

ou seja, os fãs. Este cinema comercial normalmente prefere patrocinar a adaptação de bestsellers, 

pois o cinema enquanto indústria é espetáculo, ação e emoção, sendo a complexidade dos clássicos 
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algo malvisto e entediante para a maioria dos telespectadores: “As grandes empresas não supõem 

que as massas sejam capazes de entreter-se com obras mais profundas, e como a maioria do público 

compõe-se de adolescentes (ao menos espiritualmente adolescentes), estabelece-se um círculo 

vicioso (...).” (ROSENFELD, 2009, p.43). 

Ratificando este pensamento, Sodré expõe que a adaptação de obras pertencentes à literatura 

de massa (best-sellers) são bem mais viáveis do que a das que integram a literatura culta (clássicos).  

 

A passagem para outros meios implica outros códigos (regras de 

organização dos conteúdos), mas não muda a estrutura básica da literatura 

de massa. No cinema ou no livro, uma história permanece 

fundamentalmente a mesma, porque o mais importante são os conteúdos 

(mito e informações). Com a literatura culta, é diferente: a transposição do 

livro para um outro meio altera a natureza da obra original, porque esta se 

acha comprometida com a língua escrita (SODRÉ, 1985, p 17). 

 

A literatura de massa possui conteúdos recorrentes (como amor, sexo e violência) em 

histórias que comprovadamente despertam o interesse do seu público-alvo, enquanto a literatura 

culta toca no âmago do ser humano, revelando seus vícios, virtudes, excentricidades e paranoias; o 

que geralmente não envolve ações, mas tão somente embates mentais que na prática são impossíveis 

(ou quase) de roteirizar ao pé da letra. 

Retornando a questão da fidelidade, o cinema arte segue uma vertente inversa (se comparado 

ao cinema indústria), na qual, se aquela ocorre é bem-vinda, porém caso não ocorra, é dispensável 

em favor da originalidade do diretor, não estará mais realizando uma adaptação cinematográfica, 

mas sim, uma nova obra de arte pura e genuína.  

 

Por isso, o filme, quando simplesmente reproduz uma peça teatral de valor 

estético, não é obra de arte – é apenas veículo de comunicação e reprodução, 

que fixa, multiplica e divulga uma obra de arte por meios mecânicos. 

Todavia, quando se apodera da mesma peça, refundindo-a e recriando-a 

segundo os seus próprios meios de expressão, deixa de ser veículo e 

transforma-se, eventualmente, em arte genuína (ROSENFELD, 2009, p.43). 

 

Com base no exposto, constata-se que o filme “Eu, robô”, apesar de contar com uma história 

completamente nova, dispensando ser completamente fiel ao clássico de Asimov, ainda assim, é 
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considerado cinema indústria. Afinal, além de ser um “blockbuster”, visando prioritariamente o 

lucro, esta adaptação fílmica definitivamente não pode ser considerada original. 

A falta de originalidade do filme “Eu, robô” não se pauta somente no fato deste construir sua 

narrativa inteira pautada no “Complexo de Frankenstein” (um antiquíssimo temor que o homem 

nutre de ser substituído por suas criações), tema esse já tão explorado pela literatura, cinema e outras 

artes, mas, principalmente, pelo fato do cineasta não trazer aspectos da modernidade tardia (época 

que ele vivência) para o seu filme. Aspectos estes que poderiam ter se tornado um diferencial para 

o gênero. 

Se o diretor tivesse explorado melhor a figura do ciborgue, explorando a relação homem e 

máquina como um único organismo, ao invés de mostrar Spooner sempre lutando contra tudo que 

fosse fruto da tecnologia (até mesmo escondendo essa parte da sua natureza), e ainda, não tivesse 

optado pelo caminho mais óbvio, o da segregação entre humanos e robôs, o filme mesmo não sendo 

fiel ao livro, certamente seria tão criativo e original quanto. 
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34. ALTO! CUIDADOS COM OS FAPES: SE DIZEM AMIGÁVEIS, MAS SÓ QUE 

NÃO SÃO70 

 

Lorena Angin Yannina Camusso Ortiz 

 

 

Eu não falo portugués 

A diferencia de la mayoría de las personas - que entienden idiomas pero no los hablan- a mi 

me sucede con el portugués, que no lo hablo pero lo entiendo. Es decir aprendí la música pero me 

falta la letra. Y como saben que adoro Brasil mis amigos me aconsejaron recibir unas clases como 

Dios manda. Yo pensé que era una tontería pues el español y el portugués se parecen tanto que no 

era necesario, pero para salir de dudas decidí preguntarle a Norma, una amiga brasileña con la 

que me encontré cierto día en que almorzamos en una churrasquería Rodizio. 

 ─ Norma, dime la verdad. Siendo el portugués un dialecto derivado del español, ¿tú 

crees que necesito tomar unas clases de portugués? – le pregunté con el mejor portugués que fui 

capaz.  

─ Al fondo a la derecha me contesto Norma, y siguió comiendo. Fue una experiencia 

terrible. Allí mismo decidí que no solo iba a tomar clases de portugués son que Norma tenía que 

ser mi profesora. Ella –que es puro corazón y mechas rubias- aceptó con resignación 

misericordiosa. Y como yo le insistí que me que me hablase en portugués todo el tiempo, me dijo 

que desde el lunes nos sentaríamos a estudiar dentro de su escritorio. Me pareció bastante estrecho 

el lugar, pero llegué ese lunes decidido a todo.  

Yo creía que el portugués era el idioma más fácil del mundo, pero entendí en mi primera 

lección que es peligrosísimo justamente porque uno cree que se trata de un español deshuesado. 

Escritorio no quiere decir escritorio, sino oficina; en cambio oficina quiere decir taller y talher 

significa cubiertos de mesa. No me atrevía a preguntar como se dice escritorio (nuestro escritorio 

tradicional de cajones que sirve para escribir), pero ella es tan inteligente, lo adivinó en mis ojos 

                                                           
70 Trabalho apresentado à disciplina Laboratório de Produção Textual. Entregue em 

29.07.2013. 
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aterrados. “Escritorio se dice escrivaninha”- comentó Norma.- ¿Escriba niña? – comenté 

desconcertado. “Así le decimos a las secretarias”. Norma sonrió con benevolencia.  

 Le pedí que decidiéramos un rato de descanso. “Un rato en portugués es un ratón”, 

respondió. “fíjate lo que pasa por hablar como un loro” tratando de disculparme. “un louro en 

portugués es un rubio”, dijo ella. “Y rubio seguramente se dirá papagayo” – comente tratando de 

hacer un chiste. Norma declaró: “Ruivo es pelirrojo y papagaioes loro”  

─ Perdóname, Norma es que yo hablo como una basura. Dije tratando de disculparme 

nuevamente.  

─ Vassoura, no – dijo ella.  Lixo. Vassouraquiere decir escoba. Y escobasignifica cepillo.  

 Era suficiente para el primer día. Así que para la siguiente lección regresé dispuesto a 

cometer la menor cantidad de errores. Le pedí a Norma que me regalara un café, a fin de comenzar 

con la cabeza despejada. Me lo trajo. Quise ser amable  y le dije que estaba exquisito. 

 ─ No veo porque te desagrada- contesto ella.  

 ─ Al contrario, lo encuentro exquisito, insistí yo, sin saber que había cometido el primer 

error del día.  

 ─ “Esquisito quiere decir, en portugués, desagradable, extraño”, suspiro Norma.  

 

 Assim como aconteceu com nosso amigo isto poderia acontecer com você. É difícil 

acreditar que duas línguas tão semelhantes podem ter tantas diferenças. Pois é. Por isso, este artigo 

nem tem a finalidade de dar aulas de português, nem (muito menos) de espanhol. Simplesmente tem 

o objetivo de apresentar uma realidade que, dia-a-dia, é enfrentada por milhões de pessoas desde o 

estudante da escola até o profissional no mercado laboral. Problema que passa despercebido ante o 

olho da comunicação. 

Como o exemplo acima apresentado revela, existem notáveis diferenças entre estas línguas 

românicas, por isso o ponto central deste artigo científico é alertar ao leitor sobre esta carga 

semântica e a variação sob contexto de cada uma destas palavras, as quais ora a luz do olho ou 

ouvido podem ser semelhantes; porém os heterossemânticos ou FAPES (falsos amigos do português 

e do espanhol) como diz o título podem fazer-nos escorregar no processo comunicativo tanto oral 

como escrito. 

 O primeiro capítulo tratará da origem destas duas línguas, levando-nos uma 
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contextualização histórica, que mais tarde, seria primordial para o seu trabalho como comunicador 

e porta voz. 

O segundo capítulo, com um maior aprofundamento se explicará os conceitos de falsos 

amigos falsos cognatos e heterossemânticos, citando diversos autores entendidos no tema. 

Já no terceiro, e último capítulo, discorrerá a classificação dos principais cognatos os quais 

nortearam e posicionaram ao leitor os pontos fracos da língua. 

Em síntese, se apresentará um quadro finamente selecionado pela autora e categorizado em 

falsos cognatos comuns, admissíveis e divergentes. 

 

É bom saber 

Muitas pessoas ignoram que o espanhol e o português são línguas essencialmente vocálicas 

e diferença de outras que são consonânticas, como o alemão. Ou por exemplo, o espanhol e o 

português não nasceram do latim clássico, senão da transformação latim vulgar. 

Em algum lugar da península do século II A.C o romance começou e com ele a luta entre os 

grandes, fortes e barbudos versus os modernos, estilizados e ordenados guerreiros. O contato com o 

latim vulgar (trazido pelos soldados, colonos e romanos) fez que as línguas locais sumissem, 

surgindo assim o período de bilinguismo, levando ao aparecimento de novos dialetos. Assume-se 

que a língua iniciou um processo de diferenciação das línguas ibéricas como primeira fase. Seguida 

da conquista do império romano nasce a segunda fase, diferenciação das línguas românicas. E, 

finalmente, após da queda do império romano durante a época das invasões dos bárbaros, nasceram 

as primeiras alterações fonéticas refletidas no léxico e na semântica. Fato que enriqueceu a literatura 

de ambas as línguas. 

Com a síntese explicitada acima de que existiu todo um processo de transformação na língua 

colocamos um quadro onde podemos visualizar essa variação, primeiro léxica e logo semântica, a 

qual seria o tema central deste artigo. 
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Falsos amigos 

Palavras que pelo significado se parecem às palavras de outras línguas, mas diferem no 

significado. (GARCIA YEBRA, 1994, p. 347). 

 Um tema polêmico sem dúvida, não só na área de ensino do espanhol como língua 

estrangeira para brasileiros – E/LE, mas também no pensamento tradutológico. Grandes entendidos 

no assunto utilizam os termos falsos amigos, falsos cognatos ou heterossemânticos. Esta mistura, 

algumas vezes, pode trazer confusão de se estas nomenclaturas são sinônimas. 

Segundo Sabino, “geralmente as expressões falsos cognatos e falsos amigos são consideradas 

sinônimas e por isso são utilizadas para designarem um mesmo fenômeno linguístico” (SABINO, 

2006, p. 251). Então, seguindo o critério de Garcia Yebra estas seriam palavras de ortografia similar 

ou idêntica, mas com significados diferentes nas duas línguas. Em alguns casos estas palavras falsas 

conservam significação idêntica no espanhol; porém têm outras acepções completamente distintas 

tanto na linguagem acadêmica como linguagem cotidiana- isto inclui algumas vezes as gírias. 

Incluso em uma língua românica como o português, é maior o número de palavras de origem latino 

ou grego. Isto poderia, por uma parte, ajudar a pessoa de fala espanhola a adquirir um conhecimento 

de vocabulário, no entanto ao mesmo tempo essa semelhança “aparente” se converte com frequência 

em uma contínua fonte de erros e más interpretações. 

É importante destacar que, alguns desses termos latinos e gregos, incorporados por diversas 

razões à língua portuguesa em distintas épocas da sua história, têm mudado o significado 

equivalente em ambas as línguas. O fato de traduzir um falso cognato ao português mediante um 

calco1 ao espanhol, muitas vezes infere que o texto fique sem sentido algum; e este problema 

acontece muito, lembremos a história da professora Norma e seu aluno. Isso explica claramente que 

o receptor tem a ideia de ter compreendido a informação certa, quando realmente o emissor 

expressou uma ideia totalmente diferente. “Observemos o caso da palavra “a gente”cuja tradução 

literal deveria ser “la gente”(espanhol) porém, sabemos que: A gente é nós e que la gente é as 

pessoas. De acordo com o exemplo podemos evidenciar que as palavras parecem próximas entre si, 

mas o diferem em significado. 

Nas palavras de Ceolin, “um dos fatores mais decisivos é a afinidade entre elas é uma maior 
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ou menorafinidade pode determinar o seu número/percentagem: como é o caso do português e do 

espanhol que além de serem línguas românicas são línguas ibero-românicas” (CEOLIN, 2003, p. 

39). É fato que o problema dos falsos cognatos não surgiram só no âmbito acadêmico, ou de línguas 

tão próximas como este caso que apresentamos, senão também com o inglês e no processo 

tradutológico. 

Por último, e não por isso menos importante, uma definição básica dos heterossemânticos é 

sustentada por Alves: “Os Heterossêmanticos são vocábulos que apresentam formas gráficas e/ou 

fônicas idênticas ou semelhantes, mas que divergem em relação a seu significado. Podem ter 

radicais etimológicos idênticos ou não” (ALVES, 2005). 

 

Portunhol 

Aquele que não conhece uma língua estrangeira, não conhece a sua própria. (Goethe, 1821) 

 

Está atado por esposas. 

Si algo sé hacer, es un buen estofado. 

mmmm….. ¡Que rico! 

 

A semelhança natural entre o português e o espanhol leva, muitas vezes, ao falante nativo 

dessas línguas a fazer transferências inadequadas, tanto na área lexical, gramatical ou fonológica, 

que em diversas ocasiões podem comprometer à comunicação. Por isso alentamos a nossos leitores 

a tentar traduzir as frases apresentadas. 

Conseguiu? Fácil? Acha que a tradução que fez é adequada? 

Vejamos as respectivas equivalências: Está preso com algemas (esposas); O que eu sei fazer 

é um cozidão (estofado); Humm... Que gostoso! (rico) 

Como podemos perceber, isto atrapalha o processo comunicativo, por esta razão, a seguir 

apresentamos um quadro com apenas alguns falsos cognatos para posicionar ao leitor: 
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Português 

Equivalente 

espanhol 

Esp

anhol 

Equivalente 

português 

    

Aula Clase Aula Sala 

    

Bilhete Boleto, ticket 

Bille

te Nota (banco) 

    

Bilheteira Taquilla 

Bille

tera Carteira (notas) 

    

 Cartera, bolso,   

Bolsa monedero 

Bols

a Sacola plástica, saco 

    

Bolso Bolsillo 

Bols

o Carteira (mulher) 

    

Cachorro Perro, can 

Cac

horro Filhote, cachorrinho 

    

Conserto (v. 

consertar) Arregló 

Con

cierto Show 

    

Escritório Oficina 

Escr

itorio Escrivaninha 
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Loiro Rubia Loro Papagaio 

    

Polvo Pulpo 

Polv

o Pó 

    

Ruivo Pelirrojo 

Rubi

o Loiro 

    

Sobremesa Postre 

Sobr

emesa Jogo americano 

    

Sorvete Helado 

Sorb

ete Canudo 

    

Surdo Sordo 

Zurd

o Canhoto 

    

Taça Copa (beber) Taza Xícara 

    

Talher Cubiertos de mesa 

Tall

er Oficina 

    

Trago (v. Trazer) Traigo (v. Traer) 

Trag

o Gole, bebida alcoólica 

    

Vaso Maceta 

Vas

o Copo 
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Zona 

Desorden, 

confusión 

Zon

a Terreiro 

    

 

Conclusão 

Para finalizar o tema, e como foi proposto na introdução colocamos três categorias 

elaboradas por esta servidora para poder ampliar o vocabulário daqueles amantes da aprendizagem 

do espanhol como língua estrangeira - A/LE, para nossos tradutores imersos neste universo tão rico 

como é a semântica e, obviamente, para todos aqueles comunicadores que procuram um 

aprendizado a mais neste mercado laboral tão concorrente. 

 

MAIS COMUNS 

Portuguê

s Equivalente Espanhol Espanhol 

Equivalente 

Português 

    

Acordar Despertar Acordar Lembrar 

    

Apelido Sobrenombre, apodo Apellido Sobrenome 

    

Balcão Área de recepción Balcón Varanda 

    

Borracha Borrador Borracha Ébria, bêbada 

    

Chato Fastidioso, molestoso Chato Baixo 

    

Copo Vaso Copa Taca 
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Férias Vacaciones Ferias Feiras 

    

Lentes Lentes de contacto Lentes Óculos 

    

Mala Maleta Mala Má 

    

Marmelad

a Dulce de membrillo 

Mermelad

a Geléia 

    

Mas Pero Más Mais 

    

Salada Ensalada 

Salada 

(adj.) Salgado 

    

 

 

PERMISSÍVEIS 

Português 

Equivalente 

Espanhol Espanhol 

Equivalente 

Português 

Andar 

Piso (edificio), 

caminar Andar Caminhar 

Assinar Firmar Asignar Atribuir 

Bala 

Caramelo, 

proyectil Bala Projétil 

Cadeira Silla Cadera 

Quadril, 

cadeira (des.) 
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Câmbio 

Cambiar 

divisas Cambiar Mudar, trocar 

Combinar 

Concretar, 

acordar, mezclar, 

juntar Combinar 

Misturar, 

juntar 

Doce Dulce Doce Doze 

Encerrar 

Clausurar, 

cerrar Encerrar 

Fechar, em 

clausura 

Firma 

Empresa, 

firma, rúbrica Firma Assinatura 

Jornal 
Periódico, 

remuneración salarial 
Jornal 

Diária, 

remuneração 

salarial (des.) 

Legenda Subtítulos 

(película) 

Leyenda Lenda, legenda 

(mapa ou figuras) 

Sono 
Sueño (acto de 

dormir) 
Sueño Sono, sonho 

 

 

DIVERGENTES 

Português 

Equivalente 

Espanhol Espanhol 

Equivalente 

Português 

Almeja (v.) Desea Almeja 

Espécie de 

molusco 

Azar Mala suerte Azar Casualidade 

Bazófia 
Jactancia, 

soberbia, vanidad 
Bazofia Porcaria, fezes 

Bengala Bastón Bengala Foguete 
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luminoso, pirotécnico 

Botequim Bar Botiquín 
Caixa de 

pronto socorro 

Comício Mitín Comicios Eleições 

Peru Pavo Perú Peru 

Pipa Cometa Pipa Cachimbo 

Pois não! 
¡Claro de sí!, 

¡por supuesto! 
¡Pues no! 

De jeito 

nenhum! 

Polvo Pulpo Polvo Poeira 

Queixo 

Quijada, 

mentón Queso Queijo 

Tocaia Emboscada Tocaya Xará 

 

 

 Os quadros foram feitos mediante enquetes aos alunos da Universidade Federal do 

Maranhão - Faculdade de Comunicação Social- e, também, com o apoio dos textos do professor 

Julián Rodríguez García da Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Curtam, pratiquem e divulguem este artigo, lembrem que os FAPES podem nos fazer pagar 

mico! 
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35.  ENFOQUE DISCURSIVO DA EAD FACE À ORALIDADE  

 

Luciana Rocha Cavalcante 

 

 

Introdução 

O desenvolvimento da comunicação humana até os dias de hoje, da era digital, 

possibilita reflexões acerca de novos paradigmas na educação, mais especificamente, no 

ensino de línguas estrangeiras esse movimento tem ensejado novas ideias sobre a relação 

entre os suportes tecnológicos e o ensino de línguas estrangeiras, e, mais precisamente neste 

estudo, analisar o lugar da oralidade nos cursos de Letras a distância, com formação em 

língua estrangeira. 

Como subsídio teórico acerca da oralidade, recorre-se inicialmente a Marcuschi 

(2007), por dar destaque à ênfase do desenvolvimento da linguagem falada 

institucionalmente aceita, como forma de desenvolver no aluno a competência comunicativa, 

que proporcione um conhecimento teórico e uma efetiva participação social.  

Desse modo, é preciso que o professor esteja sempre disposto a realizar atividades 

que envolvam a relação entre a língua falada e a escrita, ao invés de promover um ensino que 

faça emergir a concepção de que a oralidade e a escrita são opostas. 

Nesse sentido, vários trabalhos têm sido desenvolvidos no intuito de avaliar as 

características da oralidade. Especificamente, nessa questão, Marcuschi (2007) é um dos que 

se inserem na distinção entre oralidade e fala. Para ele, a oralidade é uma prática social 

interativa que tem como objetivo a comunicação, que se fundem na realidade sonora, 

variando desde uma realização mais informal a mais formal, nos mais diversos contextos de 

uso.  
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A fala, segundo o autor, é uma forma de produção textual-discursiva que não exige 

nenhuma tecnologia além do aparelho fonador humano para proporcionar a comunicação na 

modalidade oral, o que a mantém situada estritamente no plano da oralidade. 

 No entanto, há autores que não fazem essa distinção mencionada por Marcuschi. 

Mas, neste artigo, considera-se que oralidade e fala são palavras usadas indiscriminadamente 

para discutir o que está subjacente nos entornos dos dizeres sobre a educação a distância e o 

lugar da oralidade na aprendizagem de língua estrangeira na modalidade de ensino a 

distância. 

 Quando se recorre à história, observa-se que o homem foi buscando, de maneira 

processual e progressiva, novas adequações de técnicas, para a realização de uma 

comunicação que permita o desenvolvimento da linguagem como prática social interativa, 

materializada em variadas formas e gêneros textuais, com fins comunicativos. 

Ong (1998), afirma que a língua se manifesta oralmente, no que ele chama de 

“oralização primária”, em sua fase inicial, e depois, determinada pelo desenvolvimento da 

grande tecnologia, chega-se à escrita. Nessa situação, a retenção e a recuperação de 

informação dependem diretamente da forma como o pensamento foi articulado, mas, para 

isso, é necessário exercê-lo segundo padrões mnemônicos, conforme pontua ONG (1998, p. 

45): 

 

Numa cultura oral primária, para resolver efetivamente o problema 

da retenção e da recuperação do pensamento cuidadosamente 

articulado, é preciso exercê-lo segundo padrões mnemônicos, 

moldados para uma pronta repetição oral. O pensamento deve surgir 

em padrões fortemente rítmicos, equilibrados, em repetições ou 

antíteses, em aliterações e assonâncias, em expressões epitéticas ou 

outras expressões formulares, em conjunto temáticos padronizados 

[...], em provérbios que são constantemente ouvidos por todos, de 

forma a vir prontamente ao espírito, e que são eles próprios 

modelados para a retenção e a rápida recordação – ou em outra forma 

mnemônica. 

. 
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Esse sistema, entretanto, não dá conta de pôr em evidência o caráter sócio-histórico e 

ideológico que se faz presente no momento da enunciação pelo sujeito do discurso.  Como, 

afirma Gregolin (2003), a linguagem não pode ser limitada a um sistema reducionista. 

A língua, como uma das faces da linguagem, é entendida como sistema gramatical, 

logo, ela pertence a indivíduos de uma instituição social que, para Saussure (2000), é um 

conjunto de convenções necessárias, seguidas por um corpo social para possibilitar o 

exercício da linguagem. 

Nesta perspectiva, não há como negar a importância de ser trabalhado o componente 

da oralidade em sala de aula. Entretanto, quando a fala passa a ser foco de discussões em 

relação ao ensino de línguas, surgem conflitos, pois para alguns teóricos a fala era 

considerada superior, enquanto que a escrita era derivada desta. Alguns autores, por outro 

lado, afirmam que a superioridade da escrita estava associada à sua noção de normativo, de 

língua padrão, chegando a alcançar um status mais alto por simbolizar poder e 

desenvolvimento.  

Na verdade, segundo Marcuschi (2007, p.17), a oralidade e a escrita “são práticas e 

usos da língua com características próprias, mas não suficientemente opostas para 

caracterizar dois sistemas linguísticos nem uma dicotomia”. Trata-se apenas de perceber que 

a oralidade tem uma primazia cronológica sobre a escrita, em decorrência da tradição oral 

inerente aos povos, de um modo geral. 

No momento em que a escrita passa a dar os primeiros passos, inicia-se o período em 

que o conhecido e o conhecedor estão separados. Desse modo, a objetividade da linguagem 

surge como uma nova exigência, uma vez que o texto vai estar isolado das suas condições 

particulares e imediatas de sua criação e recepção. 

Nas sociedades orais primárias os discursos são contextualizados no espaço e no 

tempo em que se emite a mensagem, nas sociedades onde a escrita é o canal de informação 

há uma distância entre o emissor e receptor, separando, assim, os discursos das circunstâncias 

particulares em que foram produzidos.  

Na visão de Levy (2006), esse distanciamento dos leitores do tempo e do lugar no 

qual a mensagem escrita foi produzida pode comprometer a comunicação, uma vez que há 



 

450 

 

riscos de mal-entendidos, de perdas e erros na mensagem, pois a rigidez da mensagem escrita 

corre o risco de tornar-se obscura para o leitor. 

Atualmente, o discurso ganha um enfoque novo, uma vez que é apresentado como 

algo dinâmico, fruto da manifestação individual de cada falante. Para Brandão (2004, p.11) 

ele é “o ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos linguísticos”. Há de 

se considerar, no entanto, que no discurso existem os gêneros, sem os quais a interação não 

seria possível. 

Na questão gênero, Faraco (2003) diz que eles são importantes porque revelam modos 

sociais cuja diversidade pode se constituir desde um simples diálogo, até uma produção 

científica, por exemplo. Logo, a heterogeneidade de uso da língua favorece a constituição de 

gêneros múltiplos, incluindo desde o diálogo cotidiano às produções científicas.  

 (BAKHTIN, 2002) propõe, então, o conceito gênero do discurso, que se vincula a 

uma situação social de interação, dentro de um contexto social com finalidade discursiva, 

concepção de autor e de destinatário específicos. 

Todavia, a consolidação de formas de comunicação audiovisuais, como o cinema, o 

rádio e, por fim, a televisão geraram meios que, segundo Castells (2008, p. 413) superam “a 

influência da comunicação escrita nos corações e nas almas das pessoas”. Os meios 

audiovisuais reorganizam novamente a relação entre emissor-receptor, uma vez que através 

desses instrumentos é possível falar com muitas pessoas de uma só vez, solidificando o 

fenômeno de comunicação de massa atribuído a essas mídias. 

Neste artigo, cuja temática é o enfoque discursivo da EAD face à oralidade, o corpus 

aqui apresentado é composto de discursos oficiais como a: LDB, Decretos, Pareceres, 

Projetos Políticos Pedagógicos, Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância. Acrescente-se que os discursos das respostas dos questionários direcionados aos 

Coordenadores do Curso de Letras e os Tutores de línguas estrangeiras também fazem parte 

do corpus. 

No caso da Educação a Distância (EaD) com habilitação em LE, busca-se valorizar 

princípios de autonomia e colaboração com outros colegas. Portanto, ao abordar um método, 

uma técnica para a efetivação da aprendizagem, o professor deve respaldar-se na melhor 
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conduta de seu fazer pedagógico. Daí por que a noção de método de ensino e aprendizagem 

de línguas vincula-se às explicações e compreensões do processo de aquisição da linguagem 

que, por sua vez, está fortemente ligada à própria definição de língua(gem). 

Quando se analisa os corpora no âmbito jurídico do ponto de vista linguístico-

discursivo, há de se destacar o (BRASIL, PARECER nº492/01, 2001 p.30), uma vez que este 

documento é um dos que mais destacam a necessidade de o profissional dominar as línguas 

que optou estudar. Por se tratar de um texto heterogeneamente constitutivo, ele apresenta 

princípios propostos pela linguística e também reforça a tese de Lévi Strauss, que nos anos 

60 afirmou não existir cultura melhor ou pior, mas culturas diferentes. 

O PPP2 do Curso de Letras, habilitação em língua Inglesa traz, em seu enunciado, 

que o objetivo do ensino da língua está atrelado à concepção de formação profissional do 

professor. E atenta para a seguinte sentença: “Por se tratar de profissionais da área de 

educação, mister se faz que a qualidade seja a preocupação principal, devendo estar presente 

em todo desenvolvimento do curso.“ O documento, portanto, propõe no item perfil dos 

formandos, que estes devem ser interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma 

crítica, com as linguagens, com destaque para as linguagens verbais. 

Desta forma, percebe-se que o enunciado acima está articulado com outros dizeres, 

pois, para Foucault (2008, p.114) não há 

 

[...] 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, nele se apoiando e 

deles se distinguindo [...] não há enunciado que não se suponha 

outros. 

 

Tal enunciado, de certa forma refere à concepção de formação profissional do 

capitalismo, uma vez que este se volta para a produção em grandes escalas, com qualidade e 

flexibilidade para atuar nas variadas situações que o atual mundo globalizado impõe. 

Há de se ressaltar que nos Cursos de LE, de acordo com o Parecer nº 492/01 tanto na 

modalidade presencial quanto na modalidade a distância, há, sim, o compromisso de oferecer 

subsídios para que os alunos possam ter domínio da língua estudada nas duas manifestações 
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– oral e escrita – sem priorizar uma em detrimento da outra. Todavia, essa ordem, na maioria 

das vezes, é inversa em termos de prioridade no processo de ensino-aprendizagem de línguas, 

conforme declaram pesquisadores do assunto, dentre eles Travaglia (2002), Paiva (2006) e 

Marcuschi (2007). 

Desse modo, os documentos oficiais, como a LDB, Resoluções, Projetos Políticos 

Pedagógicos, referenciais de Qualidade para Educação Superior a distância e aplicação de 

questionários estão em sintonia com o que rezam os Referenciais de Qualidade do MEC, ao 

proporem uma educação a distância que visa principalmente à construção de sujeitos aptos a 

exercerem sua autonomia.  

Mas, conforme os resultados da pesquisa no âmbito jurídico, tais documentos estão 

mais comprometidos com a legitimidade do processo do que com as questões pedagógicas 

em si, uma vez que esta tem uma natureza composicional. Como se pode perceber nas poucas 

linhas direcionadas às especificidades do ensino de uma LE, no caso específico, a oralidade. 

No que diz respeito ao âmbito pedagógico, os resultados da pesquisa demonstram que 

os Projetos Políticos Pedagógicos selecionados abordam de modo aligeirado a existência da 

oralidade no processo ensino-aprendizagem de uma LE a distância, por defenderem, de modo 

geral, o domínio de todas as formas de linguagem verbal e não verbal, em contextos oral e 

escrito 

Neste estudo, a participação dos Coordenadores e Tutores no processo de captura de 

dados de análise é imprescindível, uma vez que estes sujeitos assumem diferentes papéis no 

contexto de ensino-aprendizagem. No caso dos Coordenadores, por eles atuarem como 

gestores em educação a distância, são, por isso mesmo, os responsáveis pela transposição de 

todo o material desenvolvido para a linguagem em EaD. 

Também cabe aos Coordenadores a orientação dos tutores e professores formadores 

no processo de aprendizagem, bem como gerenciar, de modo pedagógico, o ambiente virtual 

e de todas as ferramentas tecnológicas utilizadas no curso. Cabendo-lhes o papel de unificar 

a linguagem em EaD do curso, à luz do projeto político pedagógico, do público alvo e dos 

recursos humanos disponíveis. São pessoas que atuam diretamente com os alunos, 

professores formadores, tutores e técnicos, observando os obstáculos no processo de 
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aprendizagem, propondo novas estratégias e realizando avaliações constantes durante o 

processo. 

Por outro lado, a participação dos Tutores, na condição de sujeitos da pesquisa, 

efetivou-se em razão de estes serem as figuras mais próximas dos alunos com um grau de 

afetividade bastante considerável. Em todos os estudos sobre EaD é consenso a importância 

do papel da tutoria no sucesso da aprendizagem e na  manutenção dos alunos no processo. 

Em alguns casos, verifica-se que a função do tutor é mais importante do que o material 

utilizado ou as plataformas de aprendizagem disponíveis. 

No entanto, quando se analisa os resultados do estudo considerando o ponto de vista 

dos Coordenadores de Cursos, observa-se que eles destacam necessidade de maior dedicação, 

interesse e autonomia por parte dos alunos. Quanto ao aspecto da infraestrutura tecnológica, 

os resultados mostram que há uma carência na manutenção de contato com o aluno, o que 

impossibilita a aquisição de uma prática oral constante e mais expressiva. 

A análise dos resultados sob o ponto de vista dos Tutores destaca que a conexão nem 

sempre é fácil, pois o sinal ofertado pelo provedor não apresenta regularidade, o que 

prejudica o desempenho das tarefas, imagens congeladas, demora no retorno das falas o que 

dificulta o entendimento das características peculiares do falar da LE que, por sua vez, 

provoca a falta de lugar para a oralidade, comprometendo a oportunidade de o aluno pôr em 

prática o que está sendo ensinado a ele sem chance de ser corrigido pelo tutor. E ainda a baixa 

aplicação de recursos financeiros, por parte das instituições promotoras dos cursos.  

 

Considerações Finais 

Constata-se, finalmente, que a existência dos recursos disponibilizados pelas 

tecnologias de informação e comunicação tem como finalidade facilitar e proporcionar a 

aprendizagem, mas, na prática, o que se percebe é que a aplicabilidade de tais recursos fica 

comprometida por fatores como a irregularidade do sinal oferecido pelo provedor; ausência 

de confiabilidade de dados; presença de ruídos; imagens congeladas; demora do retorno das 

falas, entre outros problemas. 
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Infere-se, portanto, que a oralidade sofre prejuízos decorrentes da conjunção  de 

problemas causados com a conexão, mas também, com o tempo disponibilizado, isto é, a 

carga horária do curso para a aplicação das ferramentas que viabilizam as condições de 

realização de práticas a serviço do desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, 

capaz de efetivar sua habilidade de compreender e ser compreendido nas mais variadas 

situações de uso de uma LE.  

Tal secundarização do desenvolvimento da habilidade oral traz como consequência 

um comprometimento no desenvolvimento da habilidade de ouvir, de entender e de falar a 

língua estrangeira alvo em suas múltiplas formas de uso, difícil de ser revertido. 

É necessário, portanto, que os responsáveis pela EaD, em suas diferentes instâncias, 

se conscientizem de que ela precisa de ajustes não só no quesito infraestrutura, mas também 

na didático-pedagógica. Somente assim pode se obter resultado satisfatório, principalmente, 

quanto ao desenvolvimento da habilidade oral em LE de um graduando em Letras. Admite-

se que a oralidade na EaD é uma tarefa que demanda empenho e atenção máximas de todos 

que estão envolvidos no contexto de sua realização: professores, tutores e alunos. Ressalta-

se aqui que ela não é uma prática impossível de ser efetivada, contudo precisa passar no crivo 

das adequações para poder ocupar o seu devido lugar no contexto da educação a distância. 
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36. A METÁFORA DO SUICÍDIO NO CONTO INTERNAÇÃO 

VOLUNTÁRIA, DE JOE HILL 

 

Pedro da Silva Pontes Neto 

 

 

A teoria e a crítica literárias permitem que uma obra literária seja observada de várias 

maneiras diferentes. As conclusões obtidas a partir dessa observação irão elucidar diversas 

dúvidas que surgirão no decorrer da leitura. Mas o fato de haver diversas correntes teóricas 

faz com que um mesmo fato tenha interpretações diferenciadas. Sendo assim, para que não 

haja maiores confusões, usaremos para a análise do conto de Joe Hill, “Internação 

Voluntaria”, a teoria pós-colonial e as reflexões sobre o exilio de Edward Said. 

A colonização, período correspondente aos anos de 1492 a 1945, quando alguns 

países europeus, em busca de uma expansão territorial, econômica e política, ocuparam a 

maior parte do mundo, é um processo que, segundo Robert Young (2001), foi tanto 

problemático quanto específico. Problemático pois seus efeitos negativos são sentidos até os 

dias de hoje e específico porque em nenhum momento da história do homem houve um 

processo parecido com esse, que determinou o caráter político e cultural do mundo como o 

conhecemos.   

Dúvidas podem surgir em relação à quando foi o pós-colonial e, sem negar a 

referência, esse foi o título do livro escrito por Stuart Hall (1996) – When was the post 

colonial? –, que deseja em seu bojo responder a questão acima. A pertinência dessa dúvida 

se dá devido ao fato de que a maioria das colônias alcançou sua independência em momentos 

diferentes da história. Temos relatos antigos, como nos Estados Unidos da América, assim 

como existem relatos recentes, como o Caribe, que deixou de ser explorado recentemente. 

Portanto, nas palavras de Alisson Rudd (2010, p. 1), “através de um implacável, 

porém compreensível, avanço global os poderes imperiais do oeste obrigaram civilizações 

com culturas, tradições econômicas e sistemas políticos diferentes a seguir o mesmo sistema 

econômico desenvolvido e controlado pelo oeste” avanço esse que, na maioria dos seus casos, 
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não se dava de maneira pacífica, o que causou o extermínio, por exemplo, de muitas 

civilizações aborígenes, apesar de se mostrar compreensível pois, naquele momento 

especifico da história, havia a necessidade de se expandir.    

Dessa sorte, assim que um dado país deixa de ser explorado, no momento em que 

alcança sua independência, começa o pós-colonial.  

Ainda assim, mesmo que algo tenha sido produzido após a libertação de um país 

especifico não significa que aquela obra terá um caráter pós-colonial, ou poderá ser analisada 

através desse prisma, pois são necessários alguns elementos para que seja possível o ajuste 

daquela obra à teoria pós-colonial.  

Uma das grandes características do processo de exploração foi o “silenciamento” 

daqueles povos colonizados, pois se encontravam, na maioria dos casos, sob um rígido 

regime de imposição cultural, o que os impedia de se expressar. Hall (1996) argumenta que 

a quebra do paradigma colonial iria libertar todo tipo de monstros e demônios (consequentes 

do opressivo e desgastante processo silenciador) e que estes viriam acompanhados de todo 

tipo de material subterrâneo. 

Porém, o processo de colonização ocorre de maneira dupla, pois essa experiência não 

irá afetar somente o local colonizado, mas também o colonizador, criando assim uma fenda 

onde nem aqueles que possuem o título de colonizador nem os ditos colonizados serão os 

mesmos depois de todo o processo. É o que Bhahba (1994) chama de o local da cultura. Dessa 

maneira, as culturas envolvidas nesse processo influenciam-se mutuamente, embora de 

maneiras particulares e diferenciadas. 

Em sentido parecido, Gadamer (2010) aduz que quando dois horizontes se fundem o 

significado não deve ser buscado em um dos extremos (nas partes que estão se unindo) mas, 

mais precisamente, no exato local onde tais horizontes se conectam, o que para o autor será 

chamado de “local do significado”. 

O gótico como modo de escrever fornece a esses sujeitos os elementos necessários 

para subverter o passado, seus regimes intermitentes de poder e contínua exploração, além 

de dar meios para que seja possível reescrever a história, pois agora, possuidores de uma voz 
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que por tantos anos não foi escutada ou sequer produzida, poderia, por aqueles sujeitos pós-

coloniais, ser recontada. 

Eve Kosofsky Sedgwick, em seu livro “The coherence of gothic conventions”, 

estabelece temas que são abordados pelos escritores góticos, são eles: sonambulismo, 

espaços subterrâneos, enterros de pessoas vivas, duplicação, a descoberta de laços de família 

que há muito foram perdidos, relação sexual entre parentes, escritas impossíveis de serem 

lidas, “the Unspeakable”‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡, os efeitos da culpa, além de sonhos e aparições do 

passado, fantasmas e seres considerados imortais como vampiros, por exemplo. 

Não por acaso, acima citamos alguns temas que tem pertinência na escrita pós- 

colonial. Esses mesmos temas, e alguns outros que serão mencionados, se sintonizam com o 

que é proposto pelo modo de escrita gótico, uma vez que propícia ao sujeito pós-colonial 

tratar de temas que o afligiam através de tropos do terror, como por exemplo o fantasma e o 

doppelganger§§§§§§§§§§§§§§§§§§, que expõe o caráter dúbio do sujeito supracitado. 

Um exemplo de autor que utiliza o modo gótico de escrever para expressar esses 

anseios é Joe Hill. Ele tem uma vasta experiência com contos góticos, e é vencedor do prêmio 

Bram Stoker, que é dado aos melhores escritores de estórias de terror. Entretanto, uma 

característica marcante em seus contos e romances é a maneira com a qual essas estórias são 

contadas, pois são sutis, carregadas de lirismo, recheadas de sentimentos genuínos e reações 

verdadeiras, dignas dos melhores dramas.  

Em “Internação Voluntaria”, que faz parte da coletânea “Fantasmas Do Século XX” 

Hill dá início a seu conto apresentando o protagonista, e narrador, que naquele momento se 

encontra apreensivo por conta de uma memória que voltou a inquieta-lo. Memória essa 

resultada de um recente fato. A lembrança era a do dia do desaparecimento de seu melhor 

amigo de adolescência, Edward Prior, e o fato foi o desaparecimento de seu irmão Morris. 

                                                           
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Convém colocar o termo “unspeakable” em inglês, pois sua tradução 

para o português ira acarretar numa perca do sentido original, entretanto, destrinchando-a é 

possível entender esse termo como “algo que não se pode ou não se deve falar”. 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Réplica (cópia) paranormal de uma pessoa viva. Essa réplica é 

frequentemente percebida como algo sinistro uma vez que ele personaliza o lado mal da 

pessoa que copia.  
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Ambos sumiram através de meios parecidos, entretanto, o que os diferencia, é a motivação 

desse sumiço.  

Nolan Lerner é professor de língua inglesa em uma universidade, no qual é 

especialista em contos de terror, algo que não é incomum nas obras de Hill, pois a 

metalinguagem é constante em sua obra e ele se aproveita disso para criar as mais inusitadas 

situações.  

Assim, Lerner, após o sumiço de seu amigo durante a adolescência, criou o hábito de 

evitar pensar nisso, tanto que de certa forma, esse mesmo fato ficou enterrado em sua 

memória. Porém essa lembrança estava enterrada à sete palmos da areia mais fina possível, 

pois segundo o próprio Nolan: “desde que meu irmão mais novo, Morris, sumiu, tenho 

pensado cada vez mais em Ed Prior”. (HILL, 2006, p 238).  

Esse silenciamento (ou o unspeakable), característico do sujeito pós colonial (Bhabha, 

2004), o impede de expressar qualquer sentimento relativo ao acontecimento do passado, o 

súbito desaparecimento de seu amigo, e a consequência disso foi a criação de uma nova 

realidade na qual esse episódio se encontrava “por trás de uma parede mental”.  

Edward Said (2003), em suas reflexões sobre o exílio enumera características de um 

sujeito que foi banido de seu país e é impedido de voltar. Essas mesmas características 

podem, facilmente, ser relacionados àquele que se encontra exilado em si mesmo, o chamado 

exílio ontológico.  

Assim, para Said:  

 

Grande parte da vida do exilado é ocupada em compensar a perda 

desorientadora, ciando um novo mundo para governar. Não 

surpreende que tantos exilados sejam romancistas, jogadores e 

xadrez, ativistas políticos e intelectuais. Essas ocupações exigem um 

investimento mínimo em objetos e de grande valor à mobilidade e a 

perícia. O novo mundo do exilado é logicamente artificial e sua 

irrealidade se parece com a ficção (SAID, 2003, p.5). 

 

Como já foi dito anteriormente, Nolan é um professor de Literatura inglesa, e de fato, 

o mundo novo criado (mundo esse no qual desaparecimento de seu amigo inexiste) é 
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inconsistente, pois a frágil barreira que contém as memorias desse passado sombrio podem 

ser facilmente quebradas. Entretanto, é perceptível que sua estratégia para se “manter 

esquecido” chegava a ter um cunho quase infantil: 

 

Mais tarde, conseguia não pensar em eddie graças a um hábito 

cuidadosamente criado. Se porventura acontecesse algo que me 

fizesse pensar nele- seu eu visse um menino parecido com ele, ou 

lesse alguma coisa sobre algum adolescente desaparecido-, na mesma 

hora eu começava a pensar em outra coisa, quase sem perceber que o 

estava fazendo (HILL, 2006, p.238). 

 

De certa forma o evento do desvanecimento de seu irmão o libertou das amarras do 

passado, e, mesmo sem saber à quem estava escrevendo: “Não sei para quem estou 

escrevendo isso, não sei dizer quem espero que vá ler.” (HILL, 2006, p.238), relata a história 

da forma mais completa possível, transformando suas palavras em chaves para liberta-lo das 

correntes que o prendiam ao passado.  

O relacionamento dos dois irmãos durante a infância e a adolescência era, no mínimo, 

estranho, pois Morris, quatro anos mais novo que Nolan, parecia não ter um desenvolvimento 

mental completo. Somente parecia. Apesar de ser um pouco menor que os garotos de sua 

idade, não possuía nenhuma deformidade nem no corpo nem no cérebro, entretanto aos 

“quatro anos foi diagnosticado com esquizofrenia juvenil”, seguidos de diagnósticos um 

tanto diferentes como “depressão, transtorno-obsessivo-compulsivo, esquizofrenia 

depressiva aguda” (HILL, 2006, p.239). 

Contudo, o que se destacava na personalidade de Morris era o fato de ele ser 

introvertido e desprovido de afetividade, como se algo o inquietasse, mas que a pouca idade 

ou até mesmo a falta de habilidade o impossibilitavam de expressar.  Para Said (2003, p. 6) 

“[...] os exilados são sempre excêntricos que sentem sua diferença (ao mesmo tempo que, 

com frequência, a exploram) como um tipo de orfandade”. Morris era sim um garoto 

excêntrico, bem ao seu modo, mas excêntrico. E, em determinado ponto do conto, passa a 

expressar sua excentricidade numa atividade não tão incomum. A construção com objetos 

que o mesmo encontrava em casa.  
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De extrema importância para o conto, a habilidade do irmão menor de construir coisas 

com materiais caseiros é, para ele, uma espécie de válvula de escape, uma forma que o 

retraído garoto utilizava para se expressar. O enigmático trecho retirado do conto demonstra 

a reação do garoto após construir, com bastante minúcia, uma torre com copos de plástico:  

 

Quando os copos terminaram, Morris olhou em volta e riu, um som 

que eu acho que nunca tinha escutado até então – um ruído agudo, 

quase estridente, espontâneo, mais alarmante do que agradável. Ele 

riu e bateu palmas uma vez para si mesmo, só uma vez, do mesmo 

jeito que um marajá faria para mandar embora algum criado (HILL, 

2006, p.241). 

 

A indiferença presente nesse momento, por parte de Morris, é, para o narrador, de 

extremo desconforto, pois, para ele, qualquer criança, ou adolescente, teria vontade de chutar 

os copos quando o seu castelo de plástico fosse concluído, “quase como um Godzila mirim”, 

mas a reação do irmão mais novo foi tão excêntrica quanto o ruído, o qual era impossível 

discernir se era de satisfação ou não, feito por ele ao terminar sua “obra de arte”. Ele 

simplesmente se levantou e saiu, deixando para traz sua criação. 

Na concepção de Said, um exilado se expressa através do exagero pois para ele o “o 

exilado insiste ciosamente em seu direito de se recusar à pertencer a outro lugar” e isso tem 

como consequência “uma intransigência que não é facilmente ignorada com facilidade”, 

como podemos ver na reação de Nolan frente a indiferença de Morris. Por fim Said explica: 

“obstinação, exagero, tintas carregadas são características de um exilado, métodos para 

obrigar o mundo a aceitar sua visão – que ele torna mais inaceitável porque, na verdade, não 

está disposto a vê-la aceita” (SAID, 2003, p.5) 

Tão importante quanto os dois irmãos, Edward Prior é o causador da inquietação de 

Nolan, pois foi seu sumiço durante a infância que o fez, hoje, estar colocando seus 

pensamentos no papel. Prior era um garoto difícil. E sua principal justificativa era que sua 

mãe morava com um caminhoneiro que o batia e o abusava, e por isso, constantemente, vivia 

fora de casa. 
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Não cabe a nós julgar os motivos que determinadas pessoas têm para agir de alguma 

forma especifica. Entretanto, de acordo com o que se pode analisar, e ainda segundo a 

descrição feita pelo narrador, é possível perceber que Eddie se sentia à vontade consigo 

mesmo. O que é possível perceber no trecho abaixo: 

 

Parece-me que a característica que separa os populares dos rejeitados 

– a única e singular característica que Eddie Prior e Cameron Hodges 

tinham em comum – é a certeza de quem se é. Eddie sabia quem era. 

Ele aceitava a si mesmo. Seus defeitos haviam deixado de incomoda-

lo. Cada palavra era uma expressão espontânea e pura de sua 

verdadeira personalidade. Enquanto isso, eu não tinha nenhuma 

imagem clara de mim mesmo, estava sempre olhando para os outros, 

observando-os com atenção, esperando ao mesmo tempo temendo 

captar alguma pista daquilo que viam quando olhavam para mim. 

(HILL, 2006, p.248) 

 

É Importante frisar no trecho acima que, de fato, Prior se conhece, aceitando, 

consequentemente, todos os seus defeitos e não se importando mais com eles. Segundo o 

autor do conto, o fato de saber quem se é afasta, no ambiente escolar, os populares dos 

rejeitados e, por isso, Eddie, diferente de Nolan, era querido por todos.  

Contudo, a atitude do narrador, o ato de observar os outros, não nos causa espanto, 

uma vez que é somente na presença dos outros que somos capazes de entender a nós mesmos. 

Jacobina, personagem do conto “O Espelho”, de Machado de Assis, que também possui 

certos elementos góticos, como o doppelganger, citado anteriormente, percebe-se sozinho na 

fazenda de sua tia, pois os escravos lá presentes, notando a falta de vigilância, fugiram, 

levando todos os animais.  

Quando Jacobina se olha no espelho, ao invés de ver refletida nele sua imagem, vê 

apenas uma figura esfumaçada, sem características marcantes e nem traços delineados. 

Jacobina, naquele momento, não consegue ver a si mesmo. Assim, sozinho e sem nenhum 

ser vivo ao seu redor, Jacobina não era ninguém. Da mesma forma, Nolan presta atenção nas 

pessoas ao seu redor procurando entender o que as pessoas viam quando olhavam para ele. 

Como consequência desses sentimentos retraídos, Nolan Lerner se deixou levar pelos 

encantos de Eddie e o seguia por todos os cantos. 
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Hill, com sua sutileza, captura muito bem como é ser um adolescente no começo dos 

anos oitenta. Tão bem quanto Stephan King capturou essa mesma essência do jovem dos 

anos 60 em “The Body”, em que garotos ociosos saiam em busca de um possível corpo de 

um homem assassinado uns dias atrás. Sem TV, sem celulares ou vídeo games, as formas de 

recreação daquela época eram limitadas somente pela imaginação de quem tinha vontade de 

brincar. Os dois amigos tinham um gosto bastante peculiar para brincadeiras, assim uma de 

suas preferidas podia ser descrita da seguinte forma: 

 

(...) Eddie e eu pegávamos a trilha que atravessava a mata atrás de 

Christobel park até a passarela de pedestres em cima da rodovia 111. 

Eddie sempre levava um saco cheio de fraldas suja de coco e 

embalagens com resto de comida chinesa azeda. Atirava bombas de 

lixo nos caminhões que passavam lá embaixo, (...) (HILL, 2006, 

p.250). 

 

  

Um dia, após ser espancado por seu padrasto, Eddie chama Nolan, ambos vão à 

passarela da rodovia 111 e, lá de cima, jogam um tijolo que atinge o vidro de um carro, 

fazendo com que esse carro saísse da via. Logo em seguida uma mulher ensanguentada, 

chama, desesperadamente, por um nome, e enquanto isso ocorre os dois garotos fogem.  

O desdobramento dos acontecimentos desse dia leva ao fatídico desaparecimento de 

Prior, pois assustado com a possibilidade de alguém ter se ferido gravemente, Nolan sugere 

que ambos liguem para a polícia, sugestão essa rechaçada com a seguinte resposta de Eddie: 

“se você chamar a polícia em me mato” (Hill, 2006, p.258), demonstrando quão instável seu 

amigo era.  

É necessário mencionar que as habilidades de construção de Morris já eram 

espantosas, pois passou de copos de papel para caixas de papelão com as quais construía 

imensos fortes em formatos diversos no porão de casa. Entretanto, esses fortes tinham uma 

característica bem peculiar. A habilidade de Morris parecia transcender a realidade e, ao 

entrar nos tuneis formados pelos caixotes de papel, uma sensação de claustrofobia e um senso 

de falta de direção eram constantes em quem adentrava neles, apesar de se saber exatamente 
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onde era o começo e o fim, se é que havia um fim. Essa sensação é descrita da seguinte forma 

por Morris:  

 

- Eu entrei e não conseguia mais encontrar a saída. Parecia que nada 

estava no lugar certo. (...) – Lá onde eu me perdi não tinha nenhuma 

janela. Ouvi alguém falando e tentei sair seguindo a voz, mas ela 

estava muito distante, e eu não consegui distinguir de onde estava 

vindo. Não era você era? (Ao se dirigir a Nolan). Não parecia sua voz 

Nolan (HILL, 2006, p.247). 

 

Toda vez que Morris cria um desses fortes, ao mudar sua forma e adicionar alguns 

diferentes elementos à ele, o garoto consegue penetrar mais fundo nesse mundo 

desconhecido. Entretanto a cada vez que ele adentra nesse mundo obscuro feito de papelão 

ele sai de lá ofegante, como se, lá dentro, tivesse travado, e vencido, uma batalha. Essa 

vontade de ir cada vez mais adiante em sua jornada através dos misteriosos tuneis o perseguiu 

durante toda sua vida. 

Para Alisson Rudd (2010), no gótico pós colonial, o local mal assombrado não será, 

necessariamente, localizado no castelo ou na casa antiga, mas em qualquer local que é 

amedrontador, onde atos do passado continuem por muito tempo como locais enfeitiçados. 

Esses medos e ansiedades expressados através dessas novelas góticas pertencem tanto ao 

presente quanto ao passado, assim como as caixas de papelão e seus misteriosos caminhos 

nunca deixaram de assombrar os dois irmãos. 

Na tentativa de ajudar o irmão mais velho, Morris pede para que Eddie entre no 

labirinto de caixa de papelão, que agora tem o formato de uma teia de aranha.  Uma vez lá 

dentro, Eddie parece não conseguir encontrar a saída e, de fato, essa é a última vez que os 

irmãos o veem. Fato consubstanciado pela narração do protagonista: 

 

Olhei em volta e vi seu rosto por tras de uma janela em forma de 

estrela. Ele estava sorrindo de uma forma que exibia a falha entre 

seus dentes da frente. Fez um gesto obsceno com os dedos. A luz 

vermelha da luminária aumentava e diminuía à sua volta. Então ele 

seguiu engatinhando. Nunca mais o vi. (HILL, 2006, p.267).  
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A descrição do momento do desvanecimento do garoto Prior é aterrorizante, o que é 

proporcionada através das imagens criadas pela minucia dos detalhes e efeitos sonoros que 

reforçam o ambiente sombrio no qual os três garotos se encontravam.  

A influência de H.P. Lovercraft, autor norte americano conhecido por criar todo um 

universo que é tanto místico quanto tenebroso, é frequente nas obras de Joe Hill. Não raro 

reconhecemos alguns termos, figuras fantásticas e lugares emblemáticos lovercraftianos 

usados por Hill, em sua obra, com a intenção de dar um tom mais sombrio às suas ficções. 

Entretanto quando o autor aqui analisado utiliza tal referência, o que pode-se perceber é a 

exata distorção do seu uso. No conto aqui trabalhado, no momento anterior ao sumiço de 

Eddie, uma canção, que não se sabe de onde vem, é ouvida pelo protagonista da estória, e, 

ao prestar atenção a ela, podemos escutar: “[...]Cruzaram o platô de Leng [...]” (Joe Hill, 

2006, p. 268) 

Leng, segundo a mitologia de Lovercraft (2011), é um platô ficcional que aparece em 

vários contos deste autor. Tem sua localização desconhecida, entretanto imagina-se que ele 

se encontra em algum lugar da Ásia central. Nos romances em que o platô aparece ele é 

descrito como um local que é, na verdade, uma encruzilhada entre os mundos e permite a 

entrada física na “Terra dos Sonhos” de onde se entra e nunca mais volta. 

Assim Eddie entra no labirinto de caixas de papelão e, no exato momento em que a 

música de origem desconhecida entoa, “cruzaram o platô Leng”, nunca mais é visto e nem 

ouvido por ninguém. A breve referência do local assombrado comum nos contos de 

Lovercraft nos faz acreditar que Eddie foi levado ao mundo dos sonhos pelos seres que lá 

habitam. Assim a canção que antes dizia: “as formiguinhas vão marchando de duas em duas”; 

subitamente, após o desaparecimento do garoto, aumenta, e é possível escutar: “as 

formiguinhas estão marchando de nove em nove” (Hill, 2006, p.268). 

A partir desse momento os dois irmãos ficam cientes das consequências de se entrar 

no labirinto de caixas milimetricamente criado por Morris. Um fatídico fim espera quem 

adentra nos obscuros corredores feitos de caixa de papelão, que na verdade é um caminho 

para terra em que “se dorme e não se sonha” (LOVERCRAFT, 2011, p. 86). 
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Assim esse “trauma” em comum aos dois irmãos ira os perseguir até sua vida adulta. 

E embora ambos percorram seus caminhos de forma separada, durante a adolescência Morris 

se interna voluntariamente numa instituição para doentes mentais e Nolan vira professor 

universitário, nenhum deles esquece por completo o dia do desaparecimento de Eddie Prior. 

David Punter (2004) aduz que a relação do gótico com o pós-colonial existe na 

problemática visão da história como um melodrama de surgimento e queda, onde o terror e 

a pena são as forças motoras, e onde é impossível escapar da história que reaparecerá e 

extrairá o preço necessário.  

 Morris nunca deixou de aperfeiçoar sua grande obra. E agora com mais material e 

mais espaço cria outro grandioso labirinto de caixas de papelão e, por vontade própria, assim 

como Eddie nunca mais é visto.   

Antes de sumir, faz-se necessário frisar, Morris encontra uma última vez com Nolan 

e pergunta, algo que há muito tempo queria perguntar: “você acha que eu matei ele?” o irmão 

mais velho, que há muito não falava desse acontecimento perdeu a respiração e disse “Eddie 

Prior?”, demonstrando que de fato não se pode escapar do passado, e que ele volta para 

assombrar aqueles que fizeram a história.  

Após a esmiuçada análise do conto podemos afirmar que o poético e metafórico ato 

de Morris pode ser considerado um autocídio, tendo em vista a sua consciência de que uma 

vez que se penetra no ponto mais fundo do labirinto de caixa de papelão, nunca mais se volta 

e se some para sempre.  

Por fim, Nolan termina o conto com uma frase que entra em total ressonância com a 

reflexão feita pelo poeta George Perros (1971), quando diz que “Le suicide, ce n'est pas 

vouloir mourir, c'est vouloir disparaître”, pois se imagina morando no instituto mental que 

viveu seu irmão e conclui que caso as drogas, as sessões de terapia e o isolamento não 

conseguissem salva-lo do aparente estado de desespero em que se encontra, se nada disso 

pudesse salvá-lo de si mesmo: sempre existiria outra possibilidade. Se ainda não tivessem 

demolido o ultimo labirinto de papelão de Morris ele poderia entrar lá e fechar a cortina por 

trás dele. (HILL, 2006, p.281). Em outras palavras, a partir daquele momento deixaria de 

existir. 

http://www.linternaute.com/citation/14355/le-suicide--ce-n-est-pas-vouloir-mourir--c-est-vouloir-disparaitre---georges-perros/
http://www.linternaute.com/citation/14355/le-suicide--ce-n-est-pas-vouloir-mourir--c-est-vouloir-disparaitre---georges-perros/
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Contudo não é essa atitude de Nolan, ele, após o relato feito, prefere continuar 

evitando o labirinto de seu irmão, prefere continuar avançando pelo escuro, pelos espaços 

apertados de sua própria lembrança.  
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37. UM OLHAR SOBRE A DISCURSIVIDADE DO SUJEITO NO ATO 

DE NOMEAR   

 

                          Suzana Maria Lucas Santos  

 

 

Introdução                                    

Considerado um  campo do saber linguístico de grande relevância na atualidade, a  

antroponímia*******************, estudo dos nomes designativos,  tem se sido  foco de várias 

investigações de caráter sociolinguístico-discursivo nos últimos anos, a exemplo de Tesch 

(2010), Cunha (2006),  Guimarães (2005), Mexias-Simon (2008), entre outros.  

 O presente trabalho faz parte de uma pesquisa maior articulada em dois eixos 

linguísticos diferenciados: o sócio-histórico-discursivo e o estrutural.  Neste recorte, aborda-

se a designação de pessoas pelo viés discursivo  que permeia o processo.   

 Defende-se a ideia de que o evento de designação do nome está circundado por 

manifestações ideológicas de ordem sócio-histórico-cultural enunciadas pela sociedade. 

Assim, a atribuição de um nome a uma pessoa está associada a questões profundamente 

simbólicas, constituídas por convenções de diferentes ordens.   

Segundo Cunha (2006), o termo discursividade está relacionado aos vários discursos 

que integram a designação de pessoas e revela que   

 

o gesto discursivo de designar uma pessoa, longe de configurar uma 

instância de apropriação individual da linguagem pelo sujeito 

designador, em que pretensamente se manifestaria a sua liberdade, 

expressa, antes, o caráter impositivo do processo de designação de 

pessoas [...] (CUNHA 2006,pg.21). 

 

                                                           
******************* Constitui-se parte da ciência denominada Onomástica (CRYSTAL, 1997, p.112) 
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Na visão de Vampré (1935), o simples ato de ouvir ou pronunciar um determinado 

nome, produz um despertamento interior nos indivíduos a respeito da pessoa indicada no que 

se refere aos seus dotes físicos, jurídicos, morais, econômicos, etc.  

Entende-se que o nome que uma pessoa carrega pode produzir efeitos sobre ele 

próprio, como também pode influenciar suas relações interpessoais, trazendo-lhe, ao mesmo 

tempo,  benefícios e/ou prejuízos.   

Na esteira dos pressupostos teóricos de Bakhtin, esta pesquisa concebe os 

antropônimos (nomes próprios de pessoas) como signos e enunciados e busca identificar as 

relações sócio-históricas e ideológicas inerentes ao ato  de nomear. Discute-se, ainda, a 

figuração do eu e os processos de alteridade materializados em nomes estrangeiros, sobretudo 

aqueles advindos da língua inglesa e que evocam interdiscursos no âmbito do idioma. 

   

Breves reflexões sobre o ato de nomear 

É difícil definir com precisão, o momento exato em que os seres humanos passaram 

a atribuir nomes às coisas e aos seus semelhantes. Sabe-se que essa prática é inerente ao 

homem e que remonta à antiguidade, configurando-se como parte integrante da cultura de 

todos os povos. Atribuir apelidos ou nomes foi a forma encontrada pelos indivíduos para 

distinguir as pessoas da família e da comunidade, visando facilitar a identificação de cada 

membro. Foi por meio de identificação que as pessoas passaram a se distinguir e interagir 

socialmente, “dar nome é, assim, identificar um indivíduo biológico enquanto indivíduo para 

o Estado e para a sociedade, é torná-lo como sujeito, com todos os direitos e deveres.” 

(GUIMARÃES, 2005, p.36).  Ao surgirem por necessidade de apelo ou de descrição,  o nome 

próprio de pessoa faz lembrar ao sujeito sua condição de membro participante de um 

determinado grupo étnico ou ideológico.  

 Conforme Andrade (1994), os antropônimos surgiram em forma de apelidos, com o 

propósito de identificar cada membro de um grupo social. Observa a autora que, em uma 

espécie de metonímia, todas as coisas serviam de motivação para formar um nome de um 

indivíduo, como montanhas, rios, plantas, animais, pedras, cidades ou outras localidades, 

cores, etc.  
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Dick (1998) assevera que os antropônimos se apresentavam muito mais próximos de 

um processo de significação, de uma opção plenamente consciente e motivada. O nome não 

é simplesmente um mero rótulo, mas é parte integrante da personalidade de seu portador. 

Portanto, torna-se uma propriedade que deve ser preservada com todo cuidado e atenção.    

Pode-se dizer que a história e a índole de um povo revelam, de certo modo, os nomes 

que criaram, já que os antropônimos constituem-se registros de atitudes nas quais a 

ocorrência de grandes eventos e invasões deixam suas marcas impressas. 

Para Machado (2003), o nome não apenas concentra significado, como também 

classifica na medida em que 

 

marca também um aspecto da subjetividade ou da posição social 

daquele que nomeia, e que é significado pelo nome que escolhe. 

Portanto, o nome é sempre significativo. É sempre uma forma de 

classificação. Além disso, não é próprio por ser uma propriedade de 

seu portador, mas porque lhe é apropriado. Duplamente apropriado: 

marca de uma apropriação pelo outro, e escolhido segundo uma certa 

adequação àquele que é nomeado, para exprimir aquilo que lhe é 

próprio enquanto indivíduo, aquilo que não é comum a toda a 

espécie. E com essa operação, volta-se à classificação. Significação 

e classificação estão sempre estreitamente ligadas ao nome próprio. 

(MACHADO, 2003, p. 27-28).    

 

O sujeito designador está sempre imbuído de discursos que exercem  domínio em sua 

vida e que o impelem a fazer escolhas de determinados nomes por ocasião do nascimento de 

um filho. Nesse sentido, a adoção de um nome é direcionada por alternativas, tendências, 

características de uma determinada época, que recorta como memoráveis certos nomes. 

Desse ponto de vista, pois, a designação de pessoas é um processo enunciativo em que várias 

enunciações se inscrevem. 

 

Antropônimo: signo e enunciado 

Ao analisar o antropônimo do ponto de vista da enunciação, Guimarães (2005), 

propõe que pai/mãe ao nomearem seu(s) filho(s), situam-se em lugares sociais bem definidos 

pelo Estado. Não se trata propriamente de uma posição biológica, mas social, posto que a 
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paternidade pode ser apenas uma posição-sujeito. Na visão do Estado, o indivíduo biológico 

só se torna sujeito por meio de um nome legitimado pelo poder. Esse ato assim dimensionado 

passa a ser um mecanismo de controle criado pelo Estado para gerir a vida dos indivíduos.  

Essa prática, como se observa, é gerida por valores culturais que se modificam em 

diferentes épocas. Nessa dimensão, discutem-se, à luz do Círculo Bakhtiniano (BAKHTIN, 

2006), alguns traços de relações sociais e históricas que, do ponto de vista deste estudo, 

atravessam os antropônimos, considerando-se o conceito de signo e ideologia. 

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, pontua-se que a relação entre signo e 

ideologia é extremamente estreita, pois “sem signo não há ideologia” (BAKHTIN, 2006, 

p.31). Dessa maneira, qualquer instrumento pode ser configurado como um signo, 

entremeado de ideologia. Um antropônimo, por exemplo, pode ser pensado como um signo, 

porque não só tem a função de designar as pessoas, mas agrega em si representações da 

sociedade que o emprega, seus valores e princípios.  

Do ponto de vista enunciativo, o locutor serve-se da língua para suas necessidades 

enunciativas concretas (para o locutor, a construção da língua está no sentido de enunciação 

da fala). A escolha de uma palavra, (como um antropônimo) para nomear um ser está, pois, 

sempre atrelada a um contexto, a uma situação dada, recheada de valores, de sentidos sócio-

históricos.  

O antropônimo, como todo enunciado, surge do diálogo com muitos outros 

enunciados. Trata-se de um vocativo, da ação de nomear um filho projetado no imaginário 

dos pais. O nome escolhido do outro para um eu-filho, acontece em lugar de relações sociais 

atravessadas por relações ideológicas, imbricadas a partir da história de vida dos pais. O 

nome próprio relaciona-se, portanto, com acontecimentos registrados na história e, no caso 

do povo brasileiro, esse diálogo tem marcas que resultam das inúmeras influências que sofreu 

essa cultura. Não se pode deixar de ver esse diálogo a partir da constituição da própria 

identidade brasileira, formada por um mix de culturas, para o qual já alertava Darcy Ribeiro, 

em “O povo brasileiro”:  

“Quem somos nós, os brasileiros, feitos de tantos e tão variados contingentes 

humanos? A fusão deles todos em nós já se completou, está em curso, ou jamais se 

concluirá?” (RIBEIRO, 1995, p. 246).  



 

473 

 

Dessa forma, no contexto dos antropônimos, a seleção de nomes próprios é sempre 

constituída por elementos do imaginário brasileiro, marcada  por aspectos culturais que 

contornam a realidade dos pais, hoje, mais do que nunca, fortemente influenciada pelos 

estrangeirismos, sobretudo pelos anglicismos, dado o prestígio que o  inglês exerce como 

língua universal.  

 

A influência da língua Inglesa na designação de sujeitos brasileiros  

Com o advento da globalização e o lugar de destaque que os Estados Unidos passaram 

a ocupar no cenário internacional após a Segunda Guerra Mundial, a língua inglesa  firmou-

se como língua franca, como a língua de comunicação internacional,  possibilitando a 

aproximação de inúmeras culturas e países.   

No Brasil, o processo se tornou mais evidente a partir da década de 60, quando suas 

portas foram abertas para o comércio norte-americano, associado ao vertiginoso 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa.  Esses dois fatores configuram-se 

como importante referencial para o entendimento da presença da língua inglesa na esfera 

discursiva brasileira.   

A apreciação pela língua inglesa, com base em Carvalho (2009), se fortalece, 

particularmente, por meio da indústria cinematográfica, música, moda, televisão, e, 

atualmente, por meio da internet.   

 

O modo de vida brasileiro foi assimilando [,,,] elementos “made in USA”. O 

modo de vida americano (the American way of life), tomado como modelo 

pelo mundo ocidental, é imitado pelo cidadão/falante brasileiro com um 

mimetismo incomum. (CARVALHO, 2009, p. 69) 

 

Desse modo, não são raras as pessoas que escolhem nomes de atores de Hollywood, 

motivadas por um imaginário construído em torno da imagem do artista. A forma com que 

os prenomes estrangeiros são adotados por brasileiros em parte é construída por mecanismos 

midiáticos que projetam o desejo de o expectador ser esse outro, fabricado nas cenas 

hollywoodianas ou por meio de shows de artistas da música pop norte-americana. Doris Day 
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e Elvis Presley, por exemplo, são nomes escolhidos muitas vezes em função dos atores de 

cinema, da década de 50/60 do século XX e do grande ídolo do rock'n’roll, que inspiraram 

muitos pais a batizarem seus filhos. Mais recentemente, como revelam Mexias-Simon e 

Oliveira (2004), os prenomes femininos Pamella (de Dallas)††††††††††††††††††† e Lady Diana 

(com suas diversas formas de grafia) foram conferidos  a muitas meninas brasileiras. 

No corpus desta pesquisa vários nomes foram atribuídos às crianças em homenagem 

a celebridades internacionais da mídia, na época admiradas por seus genitores. Algumas 

ocorrências foram:  Brendon Herick, Thomas Jefferson,  James Dean, Emily Rose, Patrick 

Anderson, Michael Jordan, Michael Jackson, Grace Kelly, Thifany Mary, Johnleno, Leidy 

Daiana, Mayken Douglas,  (os três últimos adaptados ortograficamente).   

Os antropônimos estrangeiros estão carregados de valores que influenciam os 

brasileiros a os adotarem como forma de satisfazerem um desejo de sofisticação cultural. 

Alicerçados no imaginário, esses nomes exercem o poder de proporcionar ao indivíduo 

designado uma mudança de vida, em uma tentativa de cisão com a história de vida marcada 

pela pobreza, frustrações, privações, etc. A decisão pelo nome advindo da língua inglesa 

vislumbra a esperança de mudança do status quo, considerando-se que o idioma inglês está 

associado a um imaginário de superioridade e poder na sociedade brasileira (CUNHA, 2006, 

p. 95). 

O universo investigado foram 5 escolas da rede pública, situadas na periferia da 

cidade de São Luís, MA. A opção pela localização das escolas baseou-se em pesquisas 

anteriores (CUNHA, 2006; MEXIAS-SIMON, 2008) que apontam as pessoas pertencentes 

às classes sociais menos favorecidas, como aquelas que têm preferência pelos antropônimos 

estrangeiros. A coleta dos dados foi realizada por meio de listas de freqüência  referentes às 

turmas de 5ª a 8ª séries.  O corpus foi constituído por 323 prenomes, obedecendo aos 

seguintes critérios:  

 

38. Nomes de grafia idêntica nas línguas inglesa e portuguesa 

39. Nomes característicos da língua inglesa adaptados graficamente ao português; 

                                                           
††††††††††††††††††† Seriado norte-americano de televisão, exibido entre as décadas de setenta e noventa.    
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40. Nomes de escrita diferente da usual em nomes vernáculos: uso das letras k,y,w, 

grafemas duplicados, agrupamentos de p,t,d + h; 

41. Nomes criados a partir de combinações sonoras e/ou grafemáticas baseadas nos 

sons ou na escrita do inglês. 

42.  

Com o intuito de investigar as principais motivações para a escolha do nome 

estrangeiro, foram realizadas entrevistas com os sujeitos informantes, alunos das escolas 

contempladas. Os resultados indicaram que a maior  motivação remete à figura de algum 

famoso, quer na esfera artística, quer esportiva, política ou religiosa, em torno do qual é 

construído um imaginário permeado por valores positivos ligados a uma perspectiva de vida 

bem sucedida.  

 

Considerações finais 

    Ao centrar-se na discursividade presente nos sujeitos designadores no ato de nomear, 

o estudo apontou que os antropônimos são considerados como palavras que se configuram 

não apenas em estrutura, em unidade do sistema linguístico, mas em um signo, por 

natureza cultural (BAKHTIN, 2006).  Sob esse viés, constatou-se que o ato de nomeação 

é um processo enunciativo, pois está atrelado a um contexto sócio-histórico e ideológico, 

sempre atravessado por outros enunciados. Compreender o sentido de um nome exige, 

pois, um exercício de interpretação que envolve elementos de natureza linguística e 

extralinguística.  

Destacou-se o uso de estrangeirismos, particularmente, de anglicismos,  no ato de 

nomear, constatando-se que o fenômeno é resultado de demandas sócio-históricas e suas 

relações com a identidade linguística de um povo, fato decorrente  das constantes 

transformações por que passa uma sociedade. O universo investigado, escolas públicas da 

região periférica de São Luís, revelou grande quantidade de antropônimos marcados pela 

língua inglesa, confirmando pesquisas anteriores que, igualmente, demonstram que  a 

população de baixa renda é a que mais adota prenomes dessa natureza. Os pais  acreditam 

que, ao nomear um filho com um nome estrangeiro, que remeta a uma celebridade, por 
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exemplo, seu filho trilhará igualmente uma trajetória de fama e sucesso.            
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38. O LÉXICO SOLENE BARRETIANO EM GONZAGA DE SÁ 

 

Paulo Alves 

 

Para se compreender bem um homem não se 

procure saber como oficialmente viveu. É 

saber como ele morreu; como ele teve o doce 

prazer de abraçar a Morte e como Ela o 

abraçou. [...] Ao chegar ao jardim de sua 

casa, que olhava para a Lapa, para a Glória, 

para a Armação, para Niterói, contemplou o 

mar insondável, abaixou-se para colher uma 

flor que me oferecera, mas caiu e morreu. Foi 

assim. (Barreto, GS, 1956, p.37,43). 

 

Neste trabalho, buscamos analisar o léxico através da linguagem na obra Vida e morte 

de MJ Gonzaga de Sá, de Lima Barreto. Após algumas palavras introdutórias, abordaremos 

a questão da linguagem da representação social. No tópico seguinte, discutiremos a 

linguagem barretiana. Na terceira parte, investigaremos o intenso vocabulário utilizado nas 

outras obras deste autor, demonstrando-o através de várias citações. Na última parte, 

analisaremos especificamente a terminologia da obra escolhida, a partir de amostragem 

seguindo o método da teoria dos campos semânticos. 

Sempre evitei comparações entre Lima Barreto e o outro escritor carioca, Machado 

de Assis. Isso por várias razões: basicamente porque são de estilos diferentes e têm propostas 

diametralmente opostas. Como Machado, desde o início, frequentou o salão e a Garnier, 

enquanto Lima era expurgado para a calçada e as tascas, redutos dos não canônicos e ditos 

boêmios, seria uma injustiça agora pô-los frente a frente em concorrência; simplesmente 

porque o último, que sempre fora gouche na vida, sairia em desvantagem, como o expuseram 

os críticos reacionários do seu tempo e os de até os anos de 1970. E não nos enganemos que 

mesmo hoje, século XXI, muitos sãos os detratores de Lima Barreto de forma preconceituosa, 
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irrefletida e gratuita. Simplesmente por seu negro, pobre e criticar com veemência sarcástica 

a elite. Mas esse parece muito com o estilo machadiano, em tudo tem pontos de convergência. 

Supomos que este livro foi o seu primeiro a ser escrito ou pelo menos a ser elaborado, 

exato por essa configuração que é distinta de todos os outros escritos do autor. Em carta a 

Gonzaga Duque, dando notícia do envio do Isaías Caminha para o editor, informa que ambos 

estavam prontos. Optou pela publicação primeiro deste por motivos pessoais de efeito social. 

(CRI, 1956, p.169)‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. Em seu Diário Íntimo, em anotação sem data, contudo 

sabe-se que antes do mês de abril, já apresenta o primeiro esboço do livro Gonzaga de Sá; 

em abril apresenta o segundo esboço tal como fora escrito. Lima Barreto não seguia método 

único para reduzir seus livros: Numa e a Ninfa escreveu em pouco mais de um mês, já Clara 

dos Anjos já havia começado a escrevê-lo no primeiro semestre de 1905, vindo a terminá-lo 

em 1922, pouco antes de morrer (DI, 1956, p.99). 

 

Linguagem e representação social 

A linguagem é determinante na hominização do humano e também na humanização 

do homem. O reconhecimento, o entendimento, a expressão de afeto, a representação da 

realidade social, a criação de mundos através do artístico: tudo isso ocorre na linguagem e 

graças a ela.  Segundo Sevcenko, “Houve no nosso século um reconhecimento categórico de 

que a linguagem está no centro de toda a atividade humana” (1983, p.19). É por que o homem 

se comunica lançando suas ideias ao papel que ele consegue criar e conservar mundos, 

recriando ou sugerindo realidades. Claro que a linguagem não apresenta a realidade social tal 

qual, porquanto são naturezas ontológicas distintas: uma é o real fenomênico a outra se 

constitui uma mimesis ou representação; mas de modo convencional representa-a 

simbolicamente. “Maior pois, do que a afinidade que se supõe existir entre as palavras e o 

real, talvez seja a homologia que elas guardam com o ser social” (Idem, p.20). Assim sendo, 

                                                           
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ As obras de Lima Barreto, utilizadas neste trabalho, serão citadas por iniciais que a 

identificam, para não criar confusão pelo fato de a maioria ter o mesmo ano de publicação. Assim: GS=Vida e 

morte de MJ Gonzaga de Sá; CRI=Correspondência Vol. I; DI=Diário Íntimo; RJ=Coisas do Reino do Jambon; 

HS=História e Sonhos; CRII=Correspondência Vol. II; NN=Numa e a Ninfa; IC=Recordações do escrivão 

Isaías Caminha. As mesmas citações trarão o ano de publicação da obra apenas na primeira vez que forem 

citadas, a partir de então serão fornecido somente iniciais da obra e página. 
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dominar um grande vocabulário é trazer consigo um maior número possível de elementos da 

realidade, o que lhe permite um maior domínio sobre o ambiente em que vive e movimenta-

se. E na literatura, através do discurso mimetizado, é onde melhor se apresenta a realidade 

social por estar sob dupla máscara: a representação mimética e o pacto ficcional. Para 

Sevcenko, “Essa é a razão porque ela (a literatura especialmente a moderna) aparece como 

ângulo estratégico notável, para a avaliação das forças e dos níveis de tensão existentes no 

seio de uma determinada estrutura social” (Idem).   

Isso acontece pelo fato de a língua constituir-se um todo organizado, coeso através de 

elementos adaptáveis entre si e complementares que é o sistema de signos, composto de 

palavras. Estas de acordo com Birdeman: “Correspondem a um processo cognoscitivo e são, 

na verdade, modos de organização dos dados sensoriais da experiência de um grupo. Os 

signos lexicais têm a função de transmitir uma representação coletiva” (1978). Representação 

esta, recebida, acordada, convencionada em nome da comunicação com a sociedade de então 

e da garantia de transmissão do legado recebido às gerações futuras. Ainda segundo 

Biderman: “Desse modo, o universo conceptual de uma língua apresenta-se como um sistema 

ordenado e estruturado de categorias léxico-gramaticais, podendo ser compreendida como 

um sistema de percepção e apreciação da realidade”. E completa: “No universo dos estudos 

linguísticos, o léxico é considerado o elemento cultural que permeia a relação do homem com 

a sociedade” (Idem). 

Fato é que, tendo necessidade de comunicar-se e não se tendo outra forma mais 

eficiente que as palavras, o léxico é organizado ad hoc e por isso reflete todo um conjunto de 

aquisições culturais em torno das vivências de uma comunidade.  Assim, o léxico está 

intrinsecamente relacionado a tudo aquilo que os falantes criam, constroem e consideram 

como parte integrante do seu mundo, suas formas de vida, seus gostos, e suas ações. Em 

suma, o léxico de um sistema linguístico constitui e revela os sujeitos atores de determinada 

sociedade cultural, desde o minimamente de uso privado ao macrossocial que configura sua 

organização sócio-política. 

 

A Linguagem barretiana 
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 A linguagem barretiana é um capítulo à parte. Seu objetivo, enquanto escritor, era 

expressar-se de forma clara e precisa para ser compreendido por todos especialmente pela 

massa de deserdados e, como ficou claro acima, que a linguagem é o veículo da mensagem, 

ele tentou, experimentou e conseguiu criar uma linguagem específica nos seus romance e 

textos jornalísticos, de modo que se tornou seu estilo. Não lhe agradava em nada a nossa 

mania de fachada, como se diz até hoje: para inglês ver. Sua obra é pródiga em exemplos 

que demonstram essa sua ojeriza. Considerando a criação da Universidade do Rio de Janeiro 

ele escreve na crônica “A Universidade”, ironicamente, bem ao seu gosto: 

 

Não há dúvida alguma que o ensino público vai melhorar e 

aperfeiçoar-se de tal modo que é bem possível que, em breve, 

desapareça de todo o analfabetismo, [...]. O senhor Alfredo Pinto, 

que, além de cuidar de Justiça, trata de tapetes, demostrou ao chefe 

do Estado, a necessidade de se criar nesta cidade uma universidade. 

Que fez o presidente? Catou aqui e ali algumas escolas e faculdades; 

esqueceu a do senhor Afrânio; e – bumba – decretou a existência de 

uma universidade nesta muito leal e heroica cidade. A nova 

universidade tem, entretanto, uma cousa original. As outras têm uma 

faculdade de direito; a nossa tem duas. [...] As duas faculdades de 

direito, tacitamente oficializadas, amanhã, com tal duplicata, vão 

causar atrapalhações ao congresso para aquinhoar os respectivos 

lentes com os direitos e vantagens dos verdadeiramente oficiais [...] 

Essa universidade está parecendo com os prédios da avenida; é só 

fachada, e mais nada! Verdadeiramente o bom senso não é a nossa 

principal qualidade de povo! Enfim, era preciso que tivéssemos uma 

originalidade qualquer, e essa parece ser a mais frisante (RJ, 1956, 

p.137-8)§§§§§§§§§§§§§§§§§§§. 

 

 

                                                           
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Mais uma vez o autor conhecendo a cultura política e social do seu povo, não se 

enganou. Como sempre, demonstrou perspicácia em suas análises críticas. Esclarece-nos, neste particular, o 

historiador Heládio C. G. Antunha: “Sabe-se que a universidade do Rio de Janeiro foi criada, em 1920, em 

virtude da necessidade de ser outorgado o título de Doutor Honoris Causa ao Rei Aberto I, da Bélgica, como 

parte das homenagens que lhe deveriam ser prestadas, protocolarmente, por ocasião de sua visita oficial, dentro 

do quadro das comemorações do centenário da independência” (Apud Piletti, 1997, p.80). Essa informação 

aponta para duas grandes características da política deste país: primeira, que não lhe interessa a população 

nacional, o importante são os estrangeiros, via de regra, da Europa Ocidental e da América do Norte; segunda, 

que não tem o menor respeito nem interesse pela educação. Veja: quando resolveu engrolar uma universidade 

o fito era criar fachada diante da Europa, nunca a educação nacional. 
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Para Sevcenko, seu estilo de ficcionista, se é que se pode falar de estilo, consistia em 

“captar um máximo de realidade e compô-lo com um mínimo de ficção” (1983, p.200), 

simples dessa forma. Essa prática era a que se encaixava em sua visão de literatura. Para 

Lima a literatura jamais seria “o sorriso da sociedade” como propunha Afrânio Peixoto e sua 

turma, um dos queridinhos da elite de então; mas sim militância, o texto espécie de tribuna, 

donde se deveria reivindicar postura condigna dos homens públicos e da elite. Pois seu 

objetivo como escritor era a conscientização da população para a luta por uma sociedade 

mais justa e uma vida digna. “Quero modificar a opinião de meus concidadãos” (RJ. p.15). 

Para possibilitar seu objetivo fraternário que era: “soldar, ligar a Humanidade, estabelecer a 

comunhão entre os homens de todas as raças e de todas as classes” (HS, 1956, p.15). 

Um outro excerto, este fictício, pode expor melhor a linguagem despida da casca 

retórica, mantendo apenas seu núcleo nervoso, desenvolvendo cinematograficamente 

concepções e imagens da sociedade brasileira ainda que sob o manto ficcional. No conto “O 

Falso Dom Henrique V”, falando de um país imaginável, descortina a realidade da qual ele 

era o primeiro a fazer parte. E nesta metáfora retrata o Brasil: “A Bruzundanga era um 

sarcófago de mármore, ouro e pedrarias, em cujo seio, porém, o cadáver mal embalsamado 

do povo apodrecia e fermentava”. E continua: “De norte a sul, epidemias de loucuras, umas 

maiores, outras menores. Para debelar uma, foi preciso um verdadeiro exército de vinte mil 

homens. No interior era assim; nas cidades, os hospícios e asilos de alienados regurgitavam”. 

E acrescenta: “O sofrimento e a penúria levavam ao álcool, ‘para esquecer’; e o álcool levava 

ao manicômio”. Concluindo o raciocínio explicita a metáfora:  

 

Profetas regurgitavam, cartomantes, práticos de feitiçaria, abusos de 

toda a ordem. A prostituição, clara ou clandestina, era quase geral, de 

alto a baixo; e os adultérios cresciam devido ao mútuo engano dos 

nubentes em represália, um ao outro, fortuna ou meios, de obtê-la. 

Na classe pobre, também, por contágio. Apesar do luxo tosco, 

bárbaro e bronco, dos palácios e ‘perspectivas’ cenografia, a vida das 

cidades era triste, de provocar lágrimas. A indolência dos ricos tinha 

abandonado as alturas dela, as suas colinas pitorescas, e os pobres, os 

mais pobres, de mistura em toda espécie de desgraçados criminosos 

e vagabundos, ocupavam as eminências urbanas com casebres 

miseráveis, sujos frios, feitos de tábuas de caixão de sabão e cobertos 
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com folhas desdobradas de latas em que veio acondicionado o 

querosene (GS, p.268-9).  

 

Ele às vezes exagera, é bem verdade, mas para chamar a atenção, para o que ocorria 

na sociedade brasileira e que muitos o viam como natural. Como diz Antonio Candido: “Nada 

mais importante para chamara atenção sobre uma verdade do que exagerá-la” (2000, p.3). 

Em verdade, Lima Barreto não dispensava um momento de expor as vísceras da realidade 

político-social ao povo, de forma que “O real assim construído perderia o aspecto frio e 

insensível que a rotina do cotidiano lhe assinala, provocando a anuência indiferente dos 

indivíduos, para mostrar-se em toda a crueza da sua nudez repentina” (Sevcenko, 1983, 

p.162). Essa forma direta de escrever, segundo Sevcenko, forçava seus leitores a tomar uma 

posição (Idem). 

Sua linguagem era sempre assim, forte, pulsante, por vezes belicosa, mas sempre 

verdadeira. Guiando as pessoas para verem o que estava à sua frente, mas eram impedidas de 

perceber por conta da ideologia imposta sub-repticiamente pela elite dominante, ele 

desnudava as ações suspeitas, os desmandos, os abusos de poder, o uso indevido da máquina 

pública e, sobretudo, as imbecilidades e tiradas de dislate dos poderosos. Assim, ele solapava 

o pedestal em que se impunha a elite e os políticos, mostrando ao povo que aqueles eram 

como qualquer um, e até mesmo mais curtos de inteligência do que um do povo, portanto 

não tinha por que serem endeusados. Por isso, era relegado à indiferença e sistematicamente 

perseguido de modo disfarçado. 

O escritor tinha concepção extremamente clara do que constituía o ser humano e da 

realidade que o envolvia, com todas as fissuras e injunções e por isso tentava esclarecer este 

ser humano de como estava sendo sua existência e o que poderia ser se tomasse o pião à 

unha. Visando esse objetivo, sua linguagem era clara, direta sem rebuço de academismo nem 

ranço da velha retórica. Para assim a mensagem aparecer clara e não distrair o leitor com 

penduricalhos gramaticais nem efeitos estilísticos. Diz Sevcenko: “Lima insistia em que as 

preocupações gramaticais e estilísticas não deturpassem a naturalidade dos personagens, nem 

fantasiassem os cenários” (1983, p.165). E nunca lhe passou pela cabeça fazer concessões a 

críticos, editores ou a quem quer que seja. Ele mesmo, respondendo a uma carta anônima, 
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que lhe criticava seu modo de escrita, através de um artigo de jornal, defende e justifica 

convincentemente sua forma de escritura. Diz ele: “O meu correspondente acusa-me também 

de empregar processos do jornalismo nos meus romances, principalmente no primeiro”. E 

continua: “Poderia responder-lhe que, em geral, os chamados processos do jornalismo vieram 

do romance; mas mesmo que, nos meus, se dê o contrário, não lhes vejo mal algum, desde 

que eles contribuam por menos que seja para comunicar o que observo”. E finaliza: “Desde 

que possam concorrer para diminuir os motivos de desinteligência entre os homens que me 

cercam” (HS, p.34). Tem assim, o escritor, sua forma de escrita, porque se adequa a seu 

objetivo: a conscientização para a melhoria do povo. 

 

O intenso léxico barretiano 

O léxico barretiano é um capítulo a parte no todo de sua obra. E ele sabia disso. 

Inclusive, fazia de sua linguagem, um ponto de honra de sua afirmação como escritor. Em 

carta a Austregésilo de Atayde, confessa: “Machado escrevia com medo do Castilho e 

escondendo o que sentia, para não se rebaixar: eu não tenho medo da palmatoria do Feliciano 

e escrevo com muito temor de não dizer tudo o que quero e sinto, sem calcular se me rebaixo 

ou se em exalto” (CRII, 1956, p.257). Efetivamente quando se estuda um autor deve se por 

em guarda para ver também as contradições internas à própria obra. Em Lima não é diferente. 

Seja pela sua forte personalidade seja por que escrevia quase sempre às pressas, mesmo se 

lhe sobrasse tempo, seja ainda por ser dono de uma “retórica” pulsante, indômita, escrevendo 

ao sabor das ideias que lhe ocorriam no calor do ato, sem retomar, sem refletir as ações, sem 

ter de memória o que já dissera em outros escritos, findava por escrever algo oposto ou 

mesmo contraditório ao já escrevera. Então sua linguagem forte, construída com lexias 

puissantes, vinha ao encontro do seu objetivo. Pois sua escrita em nenhum aspecto era 

gratuita, como sugere Maurício Silva: “No que diz respeito a formulações teóricas da 

linguagem, pode-se tentar depreender a formação de um ideário linguístico de Lima Barreto, 

a partir da abordagem do discurso metalinguístico empregado pelo mesmo” (1998, p.93, 

grifos do autor). Essa afirmação tem sentido, porquanto Lima tinha sempre em mente a 

mensagem a transmitir e preocupava-se se a linguagem realmente dizia o que intencionava, 
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ademais estava sempre em diálogo com a gramática e às turras com os gramáticos, para que 

seu texto não saísse pedante, mas claro e em nível de qualquer leitor compreendê-lo. Em 

carta de 18/02/1921, a Lucilo Varejão dispara: “Eu temo tanto esses tais clássicos e sabedores 

da gramática como a qualquer toco de pau podre por aí” (CRII, p.226). A partir desse 

fragmento percebe-se que Lima não delegava ações. 

O conjunto do léxico que compõe a sentença causa impacto mesmo hoje quase um 

século depois a fortiori quando escrito, se bem que se trata de correspondência íntima, mas 

nos escritos públicos ele não fazia cerimônia. Os gramáticos, que se sentiam uma categoria 

especial, serem identificados com algo sem nenhuma serventia não ficavam com bons 

sentimentos em relação ao seu detrator. O romance Numa e a Ninfa, todo ele, é um libelo 

contra a política nacional. O último parágrafo do livro reduz o parvo deputado Numa 

Pompílio ao ridículo, aliás, chega ao ápice; reduzido fora desde o início. Assim, o autor atinge 

todos os políticos, que, segundo sua representação, são apenas imbecis ou matreiros e 

corruptos. O fragmento seguinte descreve o epílogo do livro em que Numa chega 

desapontado da Câmara, Edgarda, a esposa, manda-o dormir e vai escrever o discurso do dia 

seguinte. Ao acordar-se no meio da noite o deputado vai demonstrar seu agradecimento pelo 

esforço que sua amada fazia por ele e depara-se com esta cena. 

 

 

Pensou em ir ver a mulher; em ir agradecê-la com um abraço o 

trabalho que estava tendo por ele. Calçou as chinelas e dirigiu-se 

vagarosamente, pé ante pé, até ao aposento onde ela estava. Seria 

uma surpresa. As lâmpadas dos corredores não tinham sido apagadas. 

Foi. Ao aproximar-se, ouviu um cicio, vozes abafadas... Que seria? 

A porta estava fechada. Abaixou-se e olhou pelo buraco da 

fechadura. Ergue-se imediatamente... Seria verdade? Olhou de novo. 

Quem era? Era o primo... Eles se beijavam, deixando de beijar, 

escreviam. As folhas de papel eram escritas por ele e passadas logo 

a limpo pela mulher. Então era ele? Não era ela? Que devia fazer? 

Que descoberta! Que devia fazer? A carreira... o prestígio... senador... 

presidente... Ora bolas! E Numa voltou, vagarosamente, pé ante pé, 

para o leito, onde sempre dormiu tranquilamente (NN, 1956, p.264-

5). 
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Se observarmos bem, neste excerto sobressai o léxico além do conjunto semântico e 

pragmático. Parafraseando L. Wittgenstein, dentro da corrente de sentido da vida é que as 

lexias revestem-se de significância, e ao associar-se a semântica dos termos, considerando, 

sobretudo, as lexias complexas, com a pragmática dos atos expressos pelo conjunto de 

sentenças na corrente da vida, o sentido geral toma corpo no mundo organizado 

humanamente. Por exemplo, as lexias “se beijavam” e “beijar” são de sentido corriqueiro se 

forem aplicados numa relação entre pais-filhos, entre amigos íntimos, entre casais em que 

não se envolva adultério, incestos, relações forçadas etc. exatamente o contrário do que 

ocorre no fragmento acima em que um homem representante do povo, símbolo de respeito 

sendo enganado em sua própria casa. Por outro lado, ele parece não propriamente enganado, 

pois ele lucrava com isso, embora não sabendo. Porém, depois que flagrou, concordou em 

nome de tirar proveito para sua carreira. 

Os termos “carreira”, “prestígio”, “senador”, “presidente” no texto são concatenados 

numa crescente indicando a justificativa da aceitação daquele estado de coisas. A ética não 

conta diante do prestígio e da riqueza. Expressado pela lexia “Ora bolas”! E continua a 

execução da capitulação moral. Em Lima é sempre assim a classe alta tem dinheiro, mas não 

dignidade. Por isso, ele, “Numa, voltou, vagarosamente, pé ante pé, para o leito, onde sempre 

dormiu tranquilamente”. Estas são lexias comuns num contexto qualquer, mas nesse espaço 

têm significação carregada de simbolismo retratando a realidade de uma classe representada 

por um indivíduo. 

Contudo, o romance de Lima Barreto mais agressivo tanto a linguagem quanto o 

léxico, bem como a(s) ideia(s) desenvolvida(s) no enredo, é Isaías Caminha. A realidade é 

tetricamente representada. Claro que o livro é coerente com sua lógica interna e isso para a 

mimesis literária basta. Se o confrontasse com a realidade social referente não lhe faltaria 

compatibilidade. O problema é que a parte má da sociedade, que na verdade é a maior, é 

aumentada e não há contraponto. A linguagem é estressante, os ambientes descritos são 

deprimentes, se uma personagem evolui socialmente é à base da queda de outra, ainda que 

moralmente. A escolha lexical preleva de campos semânticos da violência, do sarcasmo, do 



 

487 

 

desrespeito; predominam episódios constrangedores, irritantes e desgastantes aos seres 

humanos. Pela proposta do livro era isso mesmo que o autor pensava, sabe-se a partir de seu 

epistolário. Um livro estranho, agressivo, desigual, mas coerente com o ambiente conhecido 

pelo autor pessoal e transposto pelo autor em função para o narrador-protagonista. Aquele 

era o mundo do autor e do protagonista. Para atingir seu modelo literário da caricatura, ele 

lança mão da ironia cortante e direta tendendo ao sarcasmo e até mesmo à sátira. 

Falando de si mesmo o narrador diz que acordou “cheio de mal-estar, ensombrado de 

melancolia, cheio de lassidão e com maus desejos” (IC, 1961, p.119). Ainda falando de si ele 

fala do motivo de escrever, nesta obra há um mise-en-abyme, “Quero falar das minhas dores 

e dos meus sofrimentos [...] quantas dores e angústias” (p.120). Ainda sobre si, diz: “Medroso 

e esfomeado deixei-me assim” (p.151). Ainda sobre si: “Não fora só a miséria passada que 

assim me fizera; fora também a ambiência hostil, a certeza de que um passo para diante me 

custava grandes dores, fortes humilhações, ofensas terríveis” (p.176). Falando das crianças 

pobres diz: “olhava brincando no terreiro uma pequenada [...] quando não eram humildes e 

tristes eram irritáveis”. E sobre a gente pobre diz: “Não sei que estranha tenacidade a leva a 

viver e porque essa tenacidade é tanto mais forte quanto mais humilde e miserável” (p.223). 

Sobre o revisor do jornal diz: “A sua irritação [...] provinha do ataque [sofrido]” (p.228). O 

problema do racismo permeia todo o livro: “Parece até enjeitado! É algum mulatinho?” 

(p.240). E sobre o mesmo tema: “Os elementos que mais tarde vieram me encher de desgosto 

[...] emoções [...] vinham uma a uma invadindo-me a personalidade insidiosamente para 

saturar-me mais tarde até o aborrecimento e ao desgosto de viver” (p.245-6). Falando das 

agressões de racismo sofridas de colegas de trabalho, diz: “Tinham feito chegar a mim uma 

espécie de vergonha pelo meu nascimento”. E considerando a vida de sua mãe afirma: 

“Conquanto eu não concordasse em ser ela a espécie de besta de carga e máquina de prazer 

que as sentenças daqueles idiotas a abrangiam no seu pensamento de lorpas” (p.245). 

Observando o clima social temos: “A irritação do espírito popular que eu tinha observado 

[...] tinha impressionado fortemente os espíritos levando-os ao sangrento motim” (p.246). 

E assim, a quantidade de lexias que semanticamente denotam mal-estar, desconforto, 

agressões e violências é enorme neste texto. Confirmando assim através da escolha do léxico 

o objetivo do autor. Mais alguns exemplos: “grandes sabres luzindo”, “as vociferações”, 
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“Atentava contra a liberdade individual”, “correr a chicote”, “durante três dias agitações”, 

“armavam-se barricadas”, “As forças eram recebidas a bala e respondiam”, “veio a morrer 

num desses combates” (p.248). Todo esse léxico violento em uma só página é sintomático 

na representação de uma realidade. E mais: “desordeiro profissional”, “políticos 

descontentes”, “Afrontavam as balas, unidos pela mesma irritação e ódio à polícia, inimigo 

natural [como também] o Estado”, “O motim não tem fisionomia”, “tiroteia acolá”, “ataca-

se o Governo”, “correm a incendiar o bonde”, “Apagamento momentâneo da honestidade”, 

“atentados brutais”, “nossa perversidade natural”, “nosso desejo de destruir”, “Quando a lei 

foi esquecida e a opinião não nos vigia” “mentia-se para exaltar a população”, “a polícia foi 

repelida”, “atirar sobre o povo”, “sua atitude belicosa” (p.249). Nessas duas páginas e nas 

seguintes temos a reconstituição romanceada da Revolta da Vacina. Mesmo recriando um 

ato de extrema violência, como é característico as ações do Estado contra o povo, o léxico é 

sempre escolha do escritor. Mas o léxico demonstrado acima é a via encontrada/escolhida 

pelo autor para romancear a realidade social brasileira, o que não exclui ternas passagens de 

poesia e lirismo. A única exceção em sua extensa obra é Vida e morte de MJ Gonzaga de Sá, 

que também contem elementos agressivos. Basta atentar para a cacofonia zombeteira do MJ 

(emijota), direcionada à elite. Num período de purismos e academismos seria expressão 

impronunciável nos salões.  

 

O léxico “gonzaguiano” d’après Lima Barreto 

Como dito no início, o Gonzaga de Sá, é o mais atípico no conjunto da obra barretiana, 

neste texto Lima se assemelha muito a Machado de Assis. O tom do discurso, a forma de 

lidar com a linguagem, um tanto a seleção lexical, contudo vale ressaltar que o que varia, 

desse livro em relação ao restante da obra, é o léxico e o trato com a linguagem. A proposta 

de uma literatura militante e de fácil compreensão, como também de ironia e de desnudar a 

realidade através da representação mimética é a mesma. Inclusive os temas abordados no 

início do livro em muito lembro a natureza dos tratados na abertura do livro Memórias 

póstumas de Brás Cubas do velho Machado. Não será feito aqui um cotejo por falta de espaço 

e por não ser o propósito desse trabalho. 
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Como foi dito acima, apesar de uma linguagem e léxico diferenciado, o Lima dos 

problemas imediatos e implicações continua já lá. Todo inteiro. Por exemplo, no prefácio, 

utilizando-se de Augusto Machado, amigo e biógrafo de Gonzaga de Sá, ele aparece com 

uma ironia lastimosa, uma forma de baixa autoestima, uma espécie de crítica autoindulgente, 

como que para ao mesmo tempo criticar os figurões da literatura e conquistar a simpatia dos 

leitores. A personagem coadjuvante afirma: 

  

Contudo, não me julgo com a verdade. Deus me livre de tal coisa! 

Tanto mais que, tendo-me destinado a atividade bem diversa, não me 

afiz aos estudos que a literatura reclama. Não sei grego nem latim, 

não li a gramática do Senhor Candido de Largo, nunca pus uma 

casaca e não consegui até hoje conversar cinco minutos com a um 

diplomata bem talhado; sigo entretanto, o exemplo do severo e 

saudoso lente de Mecânica da Escola Politécnica, doutor Licínio 

Cardoso, que estudou longos anos a alta matemática para curar pela 

homeopatia. O seu espetáculo foi-me sempre fecundo. As 

reprovações que levei foram justas [...] é um estimulante que procuro, 

e uma imitação que tento. Plutarco e o doutor Pelino, mestre ambos 

no gênero, hão de perdoar esse meu plebeu intento, de querer 

transformar tão excelso gênero de literatura moral – a biografia – em 

específico de botica. Perdoem-me! (GS, p.30-1). 

 

 

A diferença lexical presente nesse excerto e o visto no tópico anterior é enorme, como 

também a estruturação da linguagem, o tom do discurso etc. 

Alguns elementos presentes nesse trecho demonstra que é da lavra de Lima Barreto. 

A ironia perpassa todo ele, sobretudo com os que se arvoravam sábios por conhecer grego e 

latim, o problema com os gramáticos. E um outro elemento mais problemático: se refere a 

Plutarco e a Pelino Guedes como exemplo de biógrafos, pura ironia, pois Pelino era um dos 

desafetos de Lima, em quem este descarregava toda sua frustração. Era um burocrata, 

medíocre, dizem que vivia para bajular, e as biografias de ministros e diretores escritas por 

ele eram consideradas pífias em extensão e qualidade. Nesse caso há uma interpenetração 

entre Augusto Machado e Lima Barreto. E essa confusão de personalidade se agudiza quando 

a personagem se refere como ex-aluno do professor da Escola Politécnica, Licínio Cardoso. 
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Ora, sabe-se que este fora o professor carrasco responsável, em boa parte, pela desistência 

do escritor do curso de engenharia e consequentemente pela saída da Escola. 

Para a análise do léxico contido no livro Vida e morte de MJ Gonzaga de 

Sá********************, de Lima Barreto, recorreu-se à teoria dos campos, que reagrupa os itens 

lexicais vocabulares em secções semânticas. No caso específico, passa-se a denominar de 

campos léxico-semânticos, que apresentam as unidades lexicais de maneira 

interdependentes. Assim são apresentados os macrocampos, subdivididos em seus 

respectivos microcampos, por sua vez são estes compostos pelas lexias pertencentes a um 

mesmo domínio do conhecimento. Os macrocampos são os seguintes: 1. Mundo antigo, 

subdividido em: Da Filosofia, Entidades míticas; 2. Natureza, subdividido em: Reino 

mineral, Da flora; 3. Religiosidade, subdividido em: Local sagrado, Relação com o sagrado, 

Relação com e através do sagrado; 4. Conhecimento, subdividido em: Atitudes do 

indivíduo, Auto percepção; 5. Criações, subdividido em: Criador, Transformador, Artefatos 

tecnológicos; 6. Sobre pessoas, subdividido em: Dos sentimentos, Das características 

psicológicas, Dos desejos, Dos nomes próprios; 7. Ocupações, subdividido em: 

Qualificação da área de trabalho, Forma de trabalho, Local de trabalho, Método de 

trabalho; 8. Arte. 

Para a organização do léxico solene que integra o romance Vida e morte de MJ 

Gonzaga de Sá alguns critérios forma adotados, tais como: 

As lexias são organizadas por categorias dentro de cada campo semântico estudado; 

As lexias são apresentadas em letras maiúsculas e em negrito e dispostas na sequência 

em que aparecem no texto abordado; 

As lexias compostas são classificadas como locução; 

As entradas dos substantivos estão no masculino singular por ser forma original; 

As lexias são apresentadas conforme constam nos dicionários e os exemplos retirados 

da obra em análise; 

                                                           
******************** A edição utilizada como apoio a este trabalho foi a de 1956, da Editora Brasiliense, 

contendo 168 páginas.  
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Após a entrada e a classificação foi apresentada a significação da lexia ou locução 

dentro do contexto específico, seguida por exemplos retirados da obra, com a lexia em 

destaque. 

O vocabulário através dos campos léxico-semânticos 

1 – Mundo antigo 

DA FILOSOFIA 

COSMOS – s. m. ‘espaço universal ordenado’ 

“E que tira a sua inflexibilidade da própria ordem do Cosmos.” (p.30) 

ENTIDADES MÍTICAS 

JULGAMENTO DE MINOS – loc. subst. ‘julgamento justo e inflexível’. 

“O seu julgamento é um julgamento de Minos inflexível e reto.” (p.30) 

2 – Natureza física 

REINO MINERAL 

MAR – s. m. ‘vasta extensão de água salgada’. 

“Ao chegar ao jardim de sua casa [...] contemplou o mar insondável.” (p.43) 

DA FLORA 

FLOR – s. f. ‘estrutura reprodutivas das angiospermas’ 

“Ao chegar ao jardim de sua casa [...] abaixou-se para colher uma flor que me 

oferecera, mas caiu e morreu.” (p.43) 

3 – Religiosidade 

LOCAL SAGRADO 

GLÓRIA – s. f. ‘colina na cidade do Rio de Janeiro encimada por uma tradicional 

igreja dedicada a Nossa Senhora da Glória e que dá nome ao bairro’. 

“A Glória, do alto do outeiro, com o deu séquito de palmeiras pensativas.” (p.39) 

RELAÇÃO COM O SAGRADO 

VOTO – s. m. ‘promessa solene feita aos santos’ 
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“provocou-me pensar e rememorar minha vida, cujo desenvolvimento – conforme o 

voto que os meus exprimiram no meu batismo – se devia operar sob a alta e valiosa proteção 

de Nossa Senhora da Glória.” (p.39) 

RELAÇÃO COM E ATRAVÉS DO SAGRADO 

MADRINHA – s. f. ‘mulher (aqui uma santa) que apresenta alguém para ser 

batizado’. 

“Claro é que não tentei ver se tinha já atingido à altura em que plana minha sagrada 

Madrinha.” (p.39) 

4 – Conhecimento 

ATITUDES DO INDIVÍDUO 

SAPIÊNCIA – s. f. ‘qualidade ou virtude do que é sapiente’. 

 “Considerou a resistência de cada um, o peso específico, o custo – tudo ele levou em 

linha de conta com sagacidade e sapiência.” (p.44-5) 

AUTO PERCEPÇÃO 

SABEDORIA – s. f. ‘qualidade de sábio’ 

“Perdendo a fortuna, voltou-se e viu-se com tão inestimável sabedoria, nas ruas do 

rio de Janeiro, sem saber o que fizesse dela.” (p.49) 

5 – Criações 

CRIADOR 

INVENTOR – s. m. ‘aquele que cria algo novo, original’. 

“Dias depois da morte do meu amigo, com o título – ‘O inventor e a aeronave’ – 

entre os papéis desencontrados que ele me legou com os seus livros, encontrei uma folha de 

almaço escrita de um lado e do outro.” (p.43) 

TRANSFORMADOR 

OUSADO INOVADOR – loc. subst. ‘que ou aquele que inova com arrojo’. 
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“Resfriou-se e pouco depois, em casa estranha, pois nem mais forças teve para atingir 

de carruagem a sua – morreu o ousado inovador, o filósofo do método experimental, o autor 

da grandeza científica e industrial de nossos dias.” (p.38) 

ARTEFATOS TECNOLÓGICOS 

BALÃO – s. m. “dirigível, aeróstato”. 

“Nunca me passou pela cabeça que meu amigo Gonzaga de Sá se dedicasse a cousas 

de balões.” (p.33) 

AERONAVE – s. f. ‘Aparelho capaz de se sustentar e se conduzir no ar’. 

“Dias depois da morte do meu amigo, com o título – ‘O inventor e a aeronave’.” 

(p.43) 

6 – Sobre pessoas 

DOS SENTIMENTOS 

ESPERANÇA – s. f. ‘sentimento de quem vê com possível a realização do que 

deseja’. 

“A experiência seria de manhã [...] como se [...] se encontrar com o amor que sonhou 

e, para realizá-lo agora, tinha aguardado muitos anos de angústia e de esperança.” (p.45) 

SENTIMENTAL – adj. dois gên. ‘aquilo que tem ou afeta a sensibilidade 

romanesca’. 

“Sua história sentimental é limitada. Não foi casado, esqueceu-se disso.” (47) 

DAS CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

BENÉVOLO – adj. m. ‘que é favorável a; que demonstra bondade’. 

“A fisionomia benévola da moça, terna, irresistivelmente meiga, fizera-me esquecer 

a carranca do velho de barba em colar.” (p.93) 

VENERÁVEL – adj. dois gên. ‘digno de profundo respeito’. 

“Havia uma galeria de mais de seis veneráveis retratos de homens de outros tempos 

[...] e de algumas senhoras.” (p.93) 

UNTUOSO – adj. m. ‘que causa agradável sensação de brandura, meigo’. 
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“Não sei ainda como vives, rematou Dona Escolástica com aquele seu ar natural e 

untuoso.” (p.97) 

BEATITUDE – s. f. ‘estado de perfeita felicidade e plenitude’ 

“Gonzaga de Sá tinha os olhos cheios de lágrimas e a tia olhava para o teto cheia de 

beatitude.” (p.101) 

DOS DESEJOS 

SONHO CELESTE – loc. adj. ‘sonho de qualidade superior, magnifico’. 

“viver algum tempo fora da fatalidade da terra, inebriar-se de azul e de sonhos 

celestes, nas altas camadas rarefeitas...” (p.45) 

DOS NOMES PRÓPRIOS 

ESCOLÁSTICA – s. f. – ‘pensamento cristão da Idade Média, baseado na tentativa 

de conciliação entre um ideal de racionalidade, corporificado especialmente na tradição grega 

do platonismo e aristotelismo, e a experiência de contato direto com a verdade revelada, tal 

como a concebe a fé cristã’. 

“Dona Escolástica nada dizia. Naturalmente, nada compreendia daquelas ilações do 

sobrinho.” (p.102) 

7. Ocupações 

QUALIFICAÇÃO DE ÁREA DE TRABALHO 

EXCELSO – adj. m. ‘que é sublime, elevado’. 

“[...] hão de perdoar esse meu plebeu intento, de querer transformar tão excelso 

gênero de literatura moral – a biografia – em específico de botica.” (p.31) 

FORMA DE TRABALHO 

CARINHOSO – adj. m. ‘em que há ou envolve carinho, meigo’. 

“Ouviu-se o Ministério do Exterior e o protocolo carinhosamente interpretado e 

sabiamente, não adiantava ao caso.” (p.31) 

LOCAL DE TRABALHO 



 

495 

 

SECRETARIA DOS CULTOS – Loc. subst. ‘Secretaria de Estado, à época 

equivaleria a Ministério’. 

“Num país em que, com tanta facilidade, se fabricam manipansos milagrosos, ídolos 

aterradores e deuses omnipotentes, causa pasmo que a Secretaria dos Cultos não seja tão 

conhecida como a da Viação.” (p.35-6) 

MÉTODO DE TRABALHO 

INTROSPECTIVO – adj. m. ‘em que se investiga o próprio íntimo, ou sem 

dispersão’. 

“Seguindo o seu favorito método introspectivo, analisou detidamente as duas 

emoções e, ao cabo [...] achou-as idênticas em si mesmas e nas aparências.” (p.47) 

8 Arte. 

ESCULTURA 

ESTÁTUA – s. f. ‘obra artística esculpida em três dimensões’ 

“O bronze da estátua, ao sol, tinha uns longes de ouro, e as mulheres paravam a ver 

o fascinante brilho.” (p.104) 

 

Considerações finais 

Objetivando contribuir com um maior conhecimento da obra de Lima Barreto, e 

valorizar mais o seu trabalho com a linguagem, desenvolveu-se um trabalho com bases em 

método científico, buscando no corpus escolhido Vida e morte de MJ Gonzaga de Sá. Através 

de sua experiência literária sempre em consonância com o referencial social, o autor, a partir 

de personagens humanizados e afetuosos, constrói uma linguagem humana e terna.  

A escolha por essa obra foi feita a partir da importância dela para a literatura brasileira 

e, sobretudo para o conjunto da obra de Lima, também para mostrar que não é apenas de 

linguagem agressiva que se compõe a obra desse autor. Procurou-se ser fiel à totalidade do 

livro pinçando as lexias mais representativas daquele segmento que se tencionou discutir 

neste trabalho. Na obra de Lima Barreto, a linguagem, enquanto escolha de léxico, construção 

da frase e expressão das ideias, decisiva para a plasmação uma literalidade e o 
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estabelecimento de um estilo. Pois, apesar de, vez por outra, Lima lançar palavras não 

necessárias, quase sempre o léxico por ele escolhido é pensado e posto no lugar em que 

deveria realmente estar com o efeito preciso e o exato objetivo planejado.  

Espera-se com este trabalho ter contribuído duplamente para a pesquisa das letras. 

Tanto para quem pesquisa a obra barretiana como para quem investiga o léxico.   
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39.  OS MONSTROS E NÓS: RELAÇÕES DE ALTERIDADE EM IN THE FLESH 

 

Stéfanni Brasil da Silva 

 

 

Introdução 

Desde os filmes famosos de David Romero, que se tornaram clássicos, os zumbis são 

usados como metáforas da nossa sociedade. Atualmente vemos surgir diversas produções 

televisivas e cinematográficas que nos trazem novas representações de zumbis: alguns mais 

ágeis, outros mais agressivos, outros mais lentos, etc. Dentre um dos exemplos mais famosos, 

podemos citar +, seriado norte-americano que já se encontra na 5ª temporada no presente ano 

e que alcançou um grande número de espectadores. 

Diversos pensadores desde a Antiguidade Clássica debatiam sobre a existência dos 

seres monstruosos e a ameaça constante que isso traz à sociedade. O bárbaro e o 

desconhecido serviram durante muito tempo como inspiração para que os homens criassem 

monstros imaginários, construindo a partir disso pré-conceitos e discriminações sobre um 

grupo, tomando estas características como verdadeiras e, por isso legítimas para justificar a 

exclusão e a repressão ao diferente. 

In The Flesh uma narrativa pós-apocalíptica em que Kieren Walker retorna à 

sociedade como um morto-vivo. A diferença desse seriado está na criação por parte de 

cientistas de um medicamento que controla os efeitos da doença no cérebro dos rooters: a 

Norptriptlina.  Ela controla as ligações cognitivas desses sujeitos, estabilizando os efeitos da 

doença, que por sua vez, é tratada como a Síndrome do Falecimento Parcial. A reabilitação 

daqueles mortos-vivos, que mataram boa parte da população, de volta à sociedade causa 

visíveis transtornos e situações que reconhecemos como pertinentes para discutirmos a 

relação que estabelecemos na dicotomia Nós e os Outros. 

Neste artigo discutiremos as relações de identidade, subjetividade e alteridade tratadas 

no citado seriado britânico, a partir das situações de reabilitação na sociedade e as reações 

que isso gera na sociedade em geral. Para isso tomaremos como fundamentação teórica os 
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estudos de Stuart Hall (2007), o volume organizado por Tomaz Tadeu da Silva (2000), dentre 

outros estudiosos atuais que estudam o pós-humanismo. 

 

 In the Flesh 

In The Flesh é um seriado britânico, lançado no ano passado e conta atualmente com 

duas temporadas completas. Somos apresentados ao personagem Kieren Walker e sua 

reabilitação na sua cidade de origem, Roarten, no norte da Inglaterra. 

A cidade foi palco de um fenômeno que acometeu várias outras no país. Milhares de 

mortos saíram dos seus túmulos para atacar os vivos. Todos pegos de surpresa, muitos não 

conseguiram sobreviver. Nas cidades mais conservadoras, dentre elas Roarten, grupos de 

pessoas se uniram para criar a Human Volunteer Force – HVF, cujo objetivo era deter os 

rooters e proteger os restantes dos habitantes. 

Esse fenômeno suscitou várias especulações a fim de tentar explicar o que o motivou. 

Alguns acreditavam que se tratava de um efeito da poluição excessiva, outros de problemas 

no cérebro, outros de castigo divino. Especulações à parte, uma dupla de cientistas consegui 

formular um medicamento que controlava os efeitos desse fenômeno nos mortos-vivos: 

criaram a Nortprtilina. Todos os que voltaram à vida foram capturados e levados a centros 

de tratamento distantes dos centros urbanos. Lá eles estavam submetidos a aplicações deste 

medicamento, além de atendimento psicológico para lidarem com a memória de terem 

atacado e assassinado pessoas inocentes, às vezes conhecidos. 

Assim, os cientistas deram um nome ao fenômeno: Síndrome do Falecimento Parcial, 

um conjunto de mecanismos biológicos e físicos que trouxe de volta à vida pessoas mortas. 

Sendo medicados, eles estavam prontos para serem levados de volta à sociedade, ao encontro 

das suas famílias. 

Na cidade de Kieren, o grupo dos Human Volunteer Force foi um dos que tiveram 

mais atuação, sendo desde o início do tratamento contrários à volta dos rooters, chegando a 

assassinar alguns que voltaram, infligindo às leis. 

É a partir desses combates que se vê a força de um grupo opressor. De fato, não é dos 

zumbis que temos medo ao longo da trama. Pelo contrário, sente-se dor e afinidade por eles, 
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pois quase todos os seres humanos passam por alguma espécie de discriminação ao longo da 

vida. Do que mais se tem medo são das pessoas que se dizem ser humanos, praticantes de 

ações que questionam essa condição. Este fato poderia explicar a aceitação do seriado pelo 

público, reconhecendo-se nele. 

A trama se torna ainda mais complexa e rica quando o personagem principal 

finalmente nos deixa conhecer o que causou sua morte. Ele mostra à sua amiga, Amy, que 

cortou seus pulsos porque o seu caso homossexual com Rick, filho de um soldado que não 

tolerava nada do que saísse do funcionamento normal das relações sexuais. Rick foi obrigado 

a ir lutar na guerra contra o Iraque a mando de seu pai. Incapaz de ficar sozinho ali sem o seu 

companheiro, Kieren se suicida. 

Diante das situações que surgem ao longo da trama somos forçados a nos questionar 

sobre as nossas próprias atitudes com o diferente, que podemos interpretar como sendo todo 

aquele que não se adequa aos padrões da sociedade. No seriado encontramos cenas explícitas 

de segregação, assassinatos movidos de ódio, censura, preconceito, regimes opressivos, 

desequilíbrio de poder, enfim, desumanidade. 

Também vemos desequilíbrio de poder no seriado no episódio em que um HVF entra 

na casa de Amy e a força a usar maquiagem e lentes de contato. Além de ser uma rooter, ela 

é mulher e isso a torna mais vulnerável aos ataques de extremistas. 

Ao longo do desenrolar dos episódios, somos levados a nos questionar sobre diversos 

aspectos. O personagem é um repositório de questões sociais, desmistificando mais uma vez 

a noção preconceituosa de que seriados, fazendo parte da cultura das massas, não são 

importantes para a sociedade, pois encontramos um espaço rico para refletirmos sobre nossa 

sociedade. McHahon (2004), ao trabalhar com um seriado para discutir Filosofia, acredita 

que as produções da chamada cultura de massas são capazes de nos oferecer visões uteis 

acerca da natureza humana, de nós mesmos ou da época em que estamos vivendo, por meio 

das situações e personagens apresentador. 

De fato, ao longo dos episódios, somos levados a nos indagar: quem de fato são os 

humanos? Quem são os monstros? Questões muito importantes para as discussões sobre a 

identidade, subjetividade e alteridade. 
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Pressuspostos teóricos 

Tratar atualmente sobre identidade induz a que citemos o estudioso Stuart Hall, 

importante crítico dos Estudos Culturais, que teve florescimento no início do século XXI, na 

Inglaterra. Ao discutir sobre a relação d’A identidade cultural na pós-modernidade (2002), 

ele diz que uma das consequências inevitáveis da modernidade é o fato da identidade se tratar 

de algo instável e deslizante. 

Hall (2002) toca no ponto central das discussões do nosso tempo. Não havendo mais 

uma construção da subjetividade única e fixa, como os primeiros estudiosos sobre o problema 

da identidade defendiam, as identidades pós-modernas sofrem constantes modificações e se 

constroem de forma inacabada e deslizante. 

Tomaz Tadeu da Silva (2005) faz uma importante retomada dos processos que 

levaram à esses questionamentos sobre a identidade pós-moderna. Ele diz que a Filosofia da 

Consciência, que tomava a teoria do sujeito que tomava o ser humano como detentor dos 

seus pensamentos e ações, foi derrubada com o surgimento das teorias pós-modernas e pós-

estruturalistas, especialmente de Foucault, Derrida e Guattari, além das contribuições de 

Freud e Marx. Com os estudos de todos esses autores e de vários outros importantes, Tadeu 

conclui dizendo que o sujeito que conhecemos como base e fundamento da ação, é na 

verdade, um produto da história. 

Pode ser útil ao falar de subjetividade retomar a Filosofia de Sartre sobre a sua teoria 

da subjetividade, que nos leva diretamente à questão da alteridade. Ao dizer que o Eu é “algo 

que um indivíduo desenvolve no decorrer de sua experiência” (p. 98), Sartre aponta para a 

relação do Eu e do Outro. Isto é, o meu Eu é construído a partir da oposição do que o Outro 

é, emergente de um contexto social (MCMahon,2004). 

Já na coletânea “a Pedagogia dos Monstros”, organizado por Tomaz Tadeu da Silva, 

de 2005, encontramos alguns autores que discutem essa construção da identidade e da 
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subjetividade, a partir da relação de alteridade que é estabelecida a partir da figura do 

monstro, pois é uma figura muito importante para a discussão que pretendemos trazer aqui. 

Antes de entrarmos na sua teoria, é importante introduzirmos o trabalho de Donna Haraway, 

professora da Filosofia da Consciência da Califórnia do Sul. 

Haraway, no seu livro Simians, Women and Ciborgues: The reinvention of Nature 

(1991) nos introduz no campo do Manifesto Ciborgue. Atualmente a gama de seres que 

poderiam ser classificados como ciborgues e como pós-humanos nos levam a acreditar que 

a tendência é vermos cada vez mais novas criaturas surgirem das nossas construções 

históricas e sociais em resposta aos avanços tecnológicos, surgindo a partir disso diversas 

criaturas que nos fazem questionar nossa essência humana ou a falta de diferença entre 

humano e ciborgues.  

No seu Manifesto, em que questiona confusão das fronteiras entre o homem e a 

máquina, Haraway diz que essa relação entre organismo e máquina tem sido há muito tempo 

uma espécie de guerra de fronteiras, mostrando que o diferente não é assim tão fácil de 

delimitar. 

 

These boundary creatures are, literally, monsters, a word that shares 

more than its roots with the word, to demonstrate. Monsters signify. 

They interrogates the multi-faceted biopolitical, biotechnological and 

feminist theoretical stories of the situated knowledges by and about 

the promising and non-inocent monsters (HARAWAY, p. 2, 1991, 

grifo nosso). 

 

É por isso que “os monstros devem ser analisados no interior da intricada matriz de 

relações (sociais, culturais e lítero-históricas) que os geram” (SILVA, p. 26), pois eles são 

um espelho da nossa condição humana, ao exporem o nosso medo do diferente. Joeffrey 

Cohen, em suas “Sete teses do corpo monstruoso” aborda a questão da subjetividade como 

relacionada ao cruzamento da fronteira entre o humano e o não-humano, propondo um 

método para ler a nossa cultura através dos monstros, afirmando que: 
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O monstro é a diferença feita carne; ele mora no nosso meio. Em 

sua função como Outro dialético ou suplemento que funciona como 

terceiro termo, o monstro é uma incorporação do Fora, do Além de 

todos aqueles loci que são retoricamente colocados como distantes e 

distintos, mas que se originam no Dentro (COHEN, 2002, p. 30, grifo 

nosso). 

 

Continuando na discussão, Cohen vai dizer que o ciborgue, noção de Haraway, expõe 

a artificialidade da subjetividade humana de forma concreta e material, sendo um exemplo 

de como a alteridade é importante na construção da subjetividade, expondo claramente o 

Outro em relação ao Eu.  

Entendemos que as discussões sobre as fronteiras entre o humano e a máquina 

(ciborgue, pós-humano, são várias as definições que podem ser encontradas hoje para dar 

conta da diversidade de seres oriundos dos novos avanços tecnológicos) são importantíssimas 

para o campo da identidade, pois a relação entre tecnologia e sociedade nos propõe 

mecanismos para discutirmos as fronteiras do humano. Dessa forma, concordamos com 

Mauro de Carvalho quando diz que: 

 

As barreiras entre a tecnologia e a natureza humana estão cada vez 

mais maleáveis, e as inúmeras possibilidades de nós podermos 

interferir no biológico graças às tecnologias. Podemos perceber que 

a tecnologia cada vez mais se atrela ao corporal, ao humano, nos 

remetendo às ideias da robótica e do pós-humano. As ações de um 

corpo tecnologizado determinam muitas mudanças em nossos 

modos de perceber o mundo e acabam nos modificando. 
(CARVALHO, 2009, p. 56, grifo nosso). 

 

A figura do monstro como o Outro por excelência nos mostra como a ideia do que é 

ser humano vai sempre ser levada em consideração daquilo que consideramos como não-

humano, como não aceito no nosso meio. O monstro é tudo aquilo que não pode passar a 

fronteira sutil do humano. Dessa forma, Kieren Walker, além de lidar com problemas 

psicológicos advindos do seu período selvagem em que atacou as pessoas, através de 

flashbacks que o atormentam, as próprias pessoas ao seu redor, inclusive sua família sentem 
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medo ao lidar com ele. Ninguém sabe o que ele é, o que se tornou, se é ainda humano, quando 

pode voltar a ser monstro novamente, etc. 

Incorporando uma nova criatura, de volta à sociedade, Kieren é um exemplo da 

construção da subjetividade como algo instável e deslizante, não havendo mais certezas a se 

agarrar. Além disso, ele personifica o Outro, aquele a partir do qual construímos nossa ideia 

do que Nós somos, estabelecendo padrões de diferença e de exclusão. 

 

 

 

 

Considerações finais 

No presente trabalho tentamos abordar questões essenciais para o convívio na 

sociedade, suscitando questões essenciais para relações sociais como subjetividade, 

alteridade e diferença. A partir do personagem Kieren Walker, encontramos uma trama rica 

em situações que nos fazem refletir sobre nossa condição de humana, com as suas limitações 

e diferenças, campo fértil para suscitar questões básicas na sociabilidade contemporânea.  

Diante do surgimento de novas criaturas na nossa sociedade, percebemos que fica 

cada vez mais difícil separar o humano do não-humano. Esperamos poder contribuir para a 

discussão sobre identidade nos dias atuais, a partir dos nossos anseios e medos mais 

primitivos, mas que sempre estão presentes no nosso inconsciente. 
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40. ONDE FICA A CASA DO MEU AMIGO: UM OLHAR SOBRE A 

METÁFORA DA INFÂNCIA NO FILME DE ABBAS KIAROSTAMI 

 

Marília Milhomem Moscoso Maia 

 

Introdução 

Com uma estética própria, poucos recursos e equipamentos o cinema iraniano burla 

os entraves de uma política regida por censuras através das produções cinematográficas. 

Antes do movimento pós-revolucionário islâmico os filmes passavam (até hoje passam) pela 

censura e diretores como Abbas Kiarostami utilizam a “metáfora” e a “alegoria” como forma 

de expressão ou de resistência ao regime político imposto no Irã. 

Mas o que o cinema iraniano tem de tão apaixonante e envolvente? Enquanto 

pesquisadora e amante da cinematografia digo que a possibilidade de conhecer outra cultura 

e formas de representação, a revelação de novas realidades diferentes da nossa que 

dificilmente é veiculada nos cinemas populares ou nos grandes festivais – sem o aspecto 

apelativo das grandes produções hollywoodianas e o teor exótico ocidental difundido pela 

indústria de cinema.  

Diante desse quadro desenha-se uma cultura visual de um determinado grupo para a 

promoção e compreensão de múltiplas formas culturais. Formas pelas quais os indivíduos 

fazem uso no embelezamento dos objetos, no caso do cinema iraniano, a infância e a criança. 

O objetivo desse artigo é analisar o filme (ou longa-metragem) “Onde fica a casa do 

meu amigo” de Abbas Kiarostami explicitando as ações do personagem Ahmed para 

compreender o uso das estruturas internas subjetivas proposta pelo diretor iraniano que conta 

uma história coletiva de censuras e privações em seu país. 
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O cinema de Abbas Kiarostami 

De modo geral, o cinema faz uso da linguagem como ferramenta fomentadora de 

identidade. Não foi a toa que acabou por abarcar as teorias inovadoras das Humanidades com 

a evolução da abordagem semiótica e estruturalista. O cinema, de fato, nos oferece um largo 

campo de exploração e aprofundamento não só teórico, mas visual, cultural e artístico no que 

tange a experiência, a educação do olhar, a revelação de novas perspectivas e a construção 

de imaginários cinematográficos. 

Graeme Turner (1997) diz que  

 

o cinema não reflete nem registra a realidade; como qualquer outro 

meio de representação, ele constrói e “representa” seus quadros de 

realidade por meio de códigos, convenções, mitos e ideologias de sua 

cultura, bem como mediante práticas significadoras especificas desse 

meio de comunicação. Assim como o cinema atua sobre os sistemas 

de significado da cultura – para renová-los, reproduzi-los ou analisá-

los – também é produzido por esses sistemas de significados. O 

cineasta (...) é o bricoleur – uma espécie de faz-tudo que realiza o 

melhor que pode com o material que tem à mão. O cineasta usa os 

repertórios e convenções representacionais disponíveis na cultura a 

fim de fazer algo diferente, mas familiar; novo, mas genérico; 

individual, mas representativo (MELEIRO, 2006, p 17-18). 

 

 

Sendo assim, o cinema tem a capacidade de articular experiência pessoal e 

experiência do olhar. Reascendem certas lembranças, sejam elas oriundas ou não da infância, 

em nós telespectadores. “A inelutável modalidade do visível” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 

32), diante de um espetáculo de mundo repleto de formas, cores, objetos e ritmos.  

Kiarostami propõe um modo alternativo de ver as coisas sobre a ótica da experiência 

poética entre cinema, universo infantil e experiência pessoal. Ele apresenta a relação de 

aspectos da cinematografia, de sua experiência pessoal em um país de censuras e a reflexão 

acerca do universo infantil. Em outras palavras, a reflexão entre experiência subjetiva e 
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experiência coletiva em um país de censuras e privações transposta na linguagem 

cinematográfica. 

Kiarostami utiliza a “metáfora” e a “alegoria” como forma de expressão ou de 

resistência ao regime político imposto no Irã. O diretor de Onde fica a casa do meu amigo 

não se adéqua a certos pontos da cultura iraniana, isto é, não compactua com certas ideologias 

e políticas, pois se sabe “que o cinema é hoje, antes de mais nada ou sob mais de um aspecto, 

um código global” (COELHO in MELEIRO, 2006, p. 11).   

Cineastas como Abbas Kiarostami estão constantemente sob censura, são impedidos 

de exibir seus filmes no seu país de origem, pois “todo sistema de comunicação é controlada 

pelo governo – a censura aos meios de comunicação no Irã é garantida pela constituição” 

(MELEIROS, 2006, p. 19). Então, a única forma encontrada por alguns cineastas de burlar 

os entraves da censura é através de roteiros que mascaram a realidade do país, usando 

alegorias ou metáforas para representar algo. Kiarostami fez parte da Kanun, uma espécie de 

entidade governamental, que tinha por objetivo produzir filme para crianças, “a maior parte 

dos filmes era feita por intelectuais, e claramente nem todos os filmes eram para crianças, 

sendo que a maioria deles era sobre crianças” (MELEIROS, 2006, p. 42). Mesmo sendo 

integrante desta entidade governamental, os filmes do cineasta eram submetidos a uma 

aprovação de produção por parte de alguma autoridade. O ato de criação se inscreve 

 

numa relação de dependência em face de regras, de poderes, de 

códigos de inteligibilidade. Mas a obra escapa a tais dependências 

justamente pelas diferenças de apropriação, socialmente 

determinadas de maneiras desiguais segundo costumes, classes, 

inquietações: diferenças também dependentes de princípios de 

organização e diferenciação socialmente compartilhados 

(CHARTIER apud CARVALHO, 2005, p. 157). 

 

Para Chartier existem tensões nas representações, pois esta é resultado da 

incorporação de elementos sociais, estruturais, políticos e intelectuais, pois não há 

possibilidade de ler um fenômeno de maneira única ou unitária, de uma forma que não 

abarque as contradições. 
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Bourdieu (1998) diz que a representação social pode ser pensada como a elaboração 

subjetiva mental quando determinados agentes tendem a incutir condições que nos fazem 

agir numa determinada direção.  

O pertencimento a uma classe se constrói, se negocia, se regateia, se 

joga... o espaço social, no qual as distâncias se medem em quantidade 

de capital, define proximidades e afinidades, afastamentos e 

incompatibilidades, em suma, probabilidades de pertencer a grupos 

realmente unificados...A classe nunca está nas coisas; ela é também 

representação e vontade, mas só tem possibilidade de encarnar-se nas 

coisas se ela aproximar o que está objetivamente próximo e afastar o 

que está objetivamente afastado (p. 94) 

 

Para Bourdieu (1998) as representações mentais são atos de percepção e de 

apreciação, de conhecimento e de reconhecimento, envolvidas pelos interesses e 

pressuposições dos agentes. Portanto, o que Kiarostami faz com o seu “olhar apurado” é 

examinar e representar de maneira poética e sensível, sem deixar de lado a realidade, como 

é ser uma criança na sociedade iraniana sob a égide de uma ideologia opressora ou uma marca 

do sistema de produção. 

 

Essa marca é por vezes visível ao olho nu, desde logo, e outras vezes 

nem tanto. O que pode aparecer, num filme, uma simples escolha 

estética, digamos, tomar o interior de um automóvel como cenário 

único ou quase único para a “ação”, como em Ten de Abbas 

Kiarostami, eventualmente se revela a única alternativa viável numa 

perspectiva econômica ou política (COELHO in MELEIRO, 2006, 

p. 12) 

 

 O cinema é um objeto permeado de linguagem verbal, não verbal, de linguagem 

visual (de imagens) e a cima de tudo de experiências, formando assim, um todo significativo. 

Somente o cinema tem a capacidade de derrubar fronteiras reais, geográficas e imaginárias. 

Ele funciona como forma de organizar conhecimento e memórias “recolhem as sucatas, os 

restos, os detritos, movidos pelo desejo de não deixar nada se perder, ser esquecido” (PIRES, 

2011, p. 4).  
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É interessante notar, que o cinema de Kiarostami não nos revela apenas uma temática 

narrativa, mas uma relação entre narração, universo infantil e espaço geográfico; culminando 

assim, na revelação de novas perspectivas, na apresentação de outras realidades diferentes da 

nossa e outras formas de representação.  

 

O filme desafia a nossa capacidade de pensar a infância a partir 

daquilo que ela tem de mais instigante, e que, de certa forma, 

constitui motivo de desespero dos adultos, qual seja, a capacidade 

que têm as crianças de olhar as coisas pelo avesso e tratá-las com o 

ineditismo presente nesse mundo das coisas, cujo olhar adulto não 

consegue adentrar por ter perdido muito da capacidade de trabalhar a 

experiência sensível. (SOUSA & BARRETO, 2006, p. 198 apud 

TEIXEIRA) 

 

É esta relação inextricável representada por uma figura universal, a infância, que o 

diretor revela a ausência de um objeto – neste caso a liberdade – no filme Onde fica a casa 

do meu amigo.  

 

A metáfora da liberdade em Kiarostami e o sentimento crianceiro 

Já dizia Freinet “as crianças são como as ovelhas, pois querem subir sempre. Só se 

terá paz e certeza, se soubermos ajudá-las, às vezes precedê-las na subida aos cumes, ou 

segui-las. Infelizmente nos tornamos seres domesticados cedo demais, perdemos o sentido 

da subida e que, como velhos em fim de corrida, preferimos, ao ar do espaço e ao azul do 

céu, a coleira da sujeição e a ração da renúncia (GÓES, p. 6, 1990)!” O que Freinet quer dizer 

é que nós os adultos esquecemos a simplicidade das coisas, perdemos a esperança facilmente 

e construímos uma linha tênue; uma espécie de fronteira geográfica que separa o mundo dos 

adultos e o das crianças. 

Nós os adultos não compreendemos o mundo das crianças. Estamos a anos luz de 

sentir os seus sentimentos e de compreendê-los – a experiência dos adultos é incipiente e a 

das crianças é singular e única –, o mundo adulto está permeado de distração e dispersão; o 

que observamos e o que pensamos, o que desejamos e o que obtemos constantemente se 
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chocam entre si. O cineasta Win Wenders na citação abaixo fala da imagem que tem do 

sujeito criança. 

 

Creio que se falasse da imagem que tenho da criança, essa seria o 

contrário do que eu espero de uma criança. O que as crianças não 

perderam, isso é, talvez, o que se pode esperar delas. Seu olhar, sua 

capacidade de olhar o mundo sem ter necessária e imediatamente 

uma opinião, sem ter que tirar conclusões. Seu modo de ver o mundo 

corresponde, para o cineasta, ao estado de graça. Isso é o que eu 

espero de uma criança, essa abertura (TEIXEIRA, LARROSA & 

LOPES, 2006, p.15). 

 

 

Em Onde fica a casa do meu amigo Kiarostami nos lembra sobre a necessidade de se 

colocar mais alma infantil em nossos atos humanos. Lembra-nos do individualismo social - 

que em especial acomete os adultos -, da arrogância dos adultos em relação às crianças e os 

falsos sentimentos de superioridade.  

 

Abbas Kiarostami jamais se abstém de fabricar imagens livres de 

quaisquer atuações psicológicas; afinal elas estão destinadas 

unicamente a extrair impressões emocionadas da platéia. O que ele 

faz funcionar nunca é uma interpretação da realidade nem uma 

representação de um suposto mundo preexistente, mas uma 

experimentação que “desenvolve sobre todo o seu percurso um ato 

de constituir lenda, fabulação (DELEUZE, 2005, p. 326-327), 

duplicando o que acontece e colocando em xeque as noções de 

verdadeiro e de falso. Tal cinema jamais se pronuncia para o hoje, 

tampouco para o nunca (NIETZCHE, 1977, p. 243): convoca um 

povo que falta. E aqui, falta não é sinônimo de carência, mas antes 

de produção de possíveis. No ato de fabular, ambos ator e diretor, 

contribuem para a intervenção de um povo, e qualquer comunicação 

entre eles se dá segundo a função fabuladora (SARDI in TEIXEIRA 

,LARROSA & LOPES, 2006, p.106-107). 
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No filme, é visível a inclinação do diretor para o arquétipo do Puer 

Aeternus††††††††††††††††††††, um sentimento “crianceiro” e uma recusa interior de viver o 

presente, o mundo adulto. Ele foge desse ser humano raso e específico que somos. Kiarostami 

tem medo de se prender a esse mundo “adultocêntrico”, de entrar num espaço e tempo 

repressor dos sentimentos e da ingenuidade infantil. Para um Puer Aeternus “toda definição 

é para ele um inferno. Ao mesmo tempo, há sempre algo altamente simbólico” 

(FRANZ,1970, p. 3).  

Em Onde fica a casa do meu amigo, Kiarostami mostra toda a sua atração pelo universo 

infantil, de modo a esquecer de que é um adulto, simbolizando como é a separação entre o 

mundo da criança e o mundo do adulto. E é esse desejo exteriorizado representado no filme 

aqui analisado. “Um homem assim, na realidade, não quer ser sobrecarregado com nenhum 

tipo de peso; a única coisa que ele recusa totalmente é ter a responsabilidade para com alguma 

coisa, ou carregar o peso de alguma situação” (FRANZ, 1970, p. 3).  

O arquétipo do Puer Aeternus se manifesta em Kiarostomi como forma de vivência de 

suas experiências ao longo de sua trajetória, se manifestando através de seus filmes. O diretor 

iraniano poetiza em cima da figura arquetípica do Puer Aeternus, transformando-o em 

cinematografia.  

Nesse sentido, em Onde fica a casa do meu amigo encontramos os seguintes elementos: 

curiosidade, espontaneidade, liberdade, desligamento da realidade, irresponsabilidade, mas 

também encontramos aspectos negativos ligados a uma ideologia repressora e política como 

rigidez, negatividade e impotência.  

 

Análise filmica de Onde fica a casa do meu amigo 

Em Onde fica a casa do meu amigo, Kiarostami nos apresenta Ahmed, um garoto que 

traz na pasta por engano, o caderno de um colega de escola. Mas, antes de apresentar este 

ponto de tensão, o diretor nos sensibiliza ao mostrar o universo infantil, como a simples ação 

                                                           
††††††††††††††††††††Segundo Marie-Louise von Franz (1970), o Puer Aeternus é o nome de um deus da 

antiguidade. As palavras vêm de Metarmophoses de Ovídio e são aplicadas ao deus-criança nos mistérios 

eleusianos. Significa “juventude eterna”, mas também o usamos para indicar certo tipo de jovem que tem um 

complexo materno fora do comum. 
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de pular uma poça d´ água ou de correr aos arredores da escola. Até que entre uma brincadeira 

ou outra, ou um ato crianceiro Mohammad machuca o joelho. Ahmed preocupado pede que 

Mohammad se apóie nele e juntos vão em busca de água para limpar o ferimento. Nesta cena, 

o diretor iraniano retrata a cumplicidade existente entre as crianças. Essa visão representativa 

de infância utilizada por Kiarostami anuncia que as crianças habitam, dão significado e cor, 

vida e movimento aos processos de sociabilidade, e que por intermédio da interação 

modificam as rotinas sociais provando que elas não são apenas consumidoras de determinada 

cultura, mas produtoras ativas de cultura. É justamente a interação e as relações sociais que 

são responsáveis pela construção das humanidades nos sujeitos. 

Ahmed começa a sua longa jornada quando descobre que pegou por engano o caderno 

de Mohammed, e lembra-se que o professor ralhou com ele por não ter feito a lição no 

caderno, caso acontecesse novamente Mohammend seria expulso da escola. Nesta cena, fica 

claro o uso de uma linguagem visual utilizada para representar a relação autoritária existente 

entre professor e aluno. O diretor usou esta representação para descortinar as funções 

políticas de dominação que certos 'sistemas simbólicos' possuem de "impor, legitimar ou 

assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência) (BORDIEU, 1998, p. 10-12). 

Os demais sujeitos existentes no filme como o professor e os pais de Ahmad, acabam 

"aparecendo com meros 'suportes' das estruturas sociais” (CHARTIER, 1990, p. 17-18) 

existentes no Irã. O Irã é um país onde a censura e a opressão regem as relações sociais 

sufocando qualquer manifestação artística que pregue ideologias contra o governo. O 

governo age com mão de ferro nas vozes dissonantes e em uma política de exploração da 

mídia a favor de um regime opressor e de vigilância. 

 

“A administração concentra esforços de politização e eliminação das 

vozes dissonantes e na penetração em vários setores da mídia. As 

imagens dos líderes Khomeini e Khamenei tornaram-se símbolos 

mais explorados nas representações visuais do regime islâmico. 

Esses símbolos eram e continuam sendo produzidos em outdoors 

espalhados por toda a cidade, na televisão, jornais, teatros, dentro de 

prédios oficiais e até em caixas de fósforos. O discurso ideológico do 

governo anima politicamente essa mise-en-scéne, estendendo-se a 
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livros escolares, artigos de jornais e a outros materiais de propaganda 

(MELEIROS, 2004, p. 26). 

 

O garoto Ahmed tenta explicar a sua mãe que precisa devolver o caderno de 

Mohammed, mas a mesma não o escuta – sempre fazemos isso com as crianças não damos 

tanta atenção aos seus diálogos e muito menos as suas aflições. A falta de atenção e de diálogo 

entre mãe e filho não é um exemplo banal e acontece não só na cultura iraniana, mas também 

na cultura brasileira. Os filmes não possuem apenas a característica de dopar multidões e 

representar as condições de espetáculos em massa, mas funcionam como uma espécie de 

espelho sobre os universos e atos utilitário-materialistas econômico, e, a infância utilizada 

como metáfora por Kiarostami surge como uma forma de limpar a consciência adulta. “As 

imagens fílmicas são apropriadas a partir de um desejo de memória, na tentativa de recuperar 

a história salvando os vestígios dos acontecimentos passados. A imagem cinematográfica é 

testemunho e, ao mesmo tempo, memória de uma realidade” (PIRES, 2011, p. 2).  

Mohammed mora em uma vila chamada Poshteh, é para lá que Ahmed se dirige para 

entregar o caderno. Ahmed inicia uma jornada em busca de pistas que possam levá-lo à casa 

do amigo. Mas, para iniciar tal jornada, ele precisa cumprir certas tarefas, como cuidar do 

irmão, buscar cigarros para o avô e até mesmo dar uma folha de caderno do seu amigo para 

um adulto.  Ahmed é um pequeno herói que sobe e desce ladeiras e elevados, corre, conversa 

com moradores em busca de informações, cruza fronteiras, segue pessoas, passa por fileiras 

e barrancos. Ele não perde a esperança e persiste! Quando não obtém êxito continua 

prosseguindo com o seu objetivo de entregar o caderno, pois “alguns de nós somos forçados 

a passar por escuros e traiçoeiros caminhos antes de encontrar o rio da paz ou a elevada 

estrada a que o espírito se dirige” (CAMPBELL, p. 13, 1948). 

Chartier cria o conceito de tirania social, para ele é necessário abrir novas perspectivas 

para a pluralidade de clivagens sociais dos códigos e bens materiais compartilhados. 

Inicialmente, é necessário que se parta dos códigos, e não das classes sociais "para apreender 

assim a diversidade de apropriações dos códigos" (CHARTIER, 2002, p. 66-67). A partir 

dessas representações o mundo tornar-se-ia unitário e sistêmico. É esse mundo unitário, 

sistêmico, cultural e ao mesmo tempo espaço de lutas de representações que Abbas 
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Kiarostami pontua em sua narração fílmica com operações de construção de sentido 

apagando uma realidade distante a liberdade em detrimento de uma figura universal que é a 

infância.  

Basicamente, o que o diretor iraniano faz é utilizar um instrumento universal, isto é, 

uma representação simbólica universal que é a 'infância' revelando um objeto ausente a 

'liberdade' "substituindo-o por uma imagem capaz de trazê-lo à memória e pintá-lo tal como 

é” ou “a exibição de uma presença, a apresentação pública de uma coisa ou de uma pessoa” 

(CHARTIER, s.d, p.74). 

Eventualidades surgem para tirar Ahmed de seu objetivo, como todo bom herói que 

é tentado a sair de seu foco ou destino. O pequeno Ahmed pode ser comparado a Ulisses que 

sofre inúmeros empecilhos ao longo de sua jornada até atingir o seu objetivo de regressar a 

Ítaca.  

Todavia, quando lemos sobre os heróis mitológicos, como, por exemplo, Hércules, 

conhecido por sua força percebemos que toda vez que este herói usava a força em detrimento 

da inteligência fracassava. Ahmed, embora pequeno é capaz de pensar em prováveis soluções 

para o seu problema principal: devolver o caderno de seu amigo. Em certo ponto da narrativa, 

o menino encontra um comerciante chamado Nematzadeh deduzindo que ele seja parente de 

Mohammed por ter o mesmo sobrenome o segue na esperança de cumprir o seu objetivo 

maior – o que faz com que Ahmed acredite que está avançando na sua busca. Contudo, por 

infortúnio descobre que o comerciante não é nada para Mohammed, mas mesmo assim, este 

fato o incita e o leva a pensar em alternativas que o possam ajudar na sua trajetória.  

A cada nova pista, Ahmed traça uma espécie de cartografia ou mapa de suas idas e 

subidas, becos, ruas, escadarias e casas explorando a geografia da região, as fronteiras de um 

vilarejo a outro. A fronteira aqui não é geográfica muito menos rígida, ela se desfaz a cada 

passo dado pelo menino. Os lugares são não-lugares, ou seja, não são determinados e 

passiveis de deslocamento, assim como o próprio Ahmed. Kiarostami não adota pré-noções 

de espaço, pois as fronteiras reais, imaginárias e geográficas não existem para uma criança. 

A cartografia do menino Ahmed se abre e não se encerra por si, é justamente ela que 

o faz prosseguir com o seu objetivo, assim como, as informações nada precisas de um garoto, 
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de um idoso ou a calça marrom pendurada em um varal que Ahmed achou que seria de 

Mohammed. É por intermédio desses fatos que Ahmed sempre fica a um passo de ter o seu 

objetivo materializado. 

 

Conclusão 

Abbas Kiarostami nos introduz a construção de uma infância portadora de 

significado.  De forma sutil, o filme é uma leitura de uma realidade opressora, o diretor 

iraniano mobiliza o que Chartier (s.d) chama de apropriações, que são práticas de produção 

de sentido, dependentes das relações existentes entre texto, impressão e modalidades de 

leitura, sempre diferenciadas por determinações sociais. A primeira vista o filme aqui 

analisado pode ser interpretado apenas como a história de um garoto que tenta entregar o 

caderno de atividades de seu amigo. Mas, a partir do momento que o telespectador apura o 

olhar perceberá que simbolicamente o diretor se distancia desse tipo de narração para incutir 

uma realidade ditatorial não só imposta na produção cinematográfica, mas na sociedade 

iraniana de forma geral.  

Através da metáfora da infância, uma representação e um signo universal, o cineasta 

iraniano apresenta um cenário social; leva o telespectador a compreender as regras, a 

operação das relações sociais, a intervenção familiar na educação das crianças, a relação 

autoritária entre professor e aluno e as estruturas políticas e ideológicas iranianas.  

De qualquer forma, Kiarostami brinca com os limites entre a infância e o mundo 

adulto, ele não apresenta à mão do telespectador uma compreensão de sua narração fílmica 

logo de cara. As pistas são de difícil acesso quando o telespectador não se permite convocar 

ou reavivar a criança que foi um dia, relembrar as experiências únicas e singelas. Como por 

exemplo, o primeiro livro que o seu avô leu para você, o trajeto que você e o seu pai faziam 

para chegar à escola, o primeiro dia de escola – pode ser uma tarefa difícil reascender essas 

lembranças, pois à medida que acumulamos anos e novas experiências apagamos as 

anteriores referentes à nossa infância. 

A cinematografia de Abbas Kiarostami deixa marcas, é uma combinação entre ficção 

e dado real, mas só faz sentido quando o telespectador se dispõe a compreendê-las. Não é de 
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maneira aleatória que o cineasta usa como protagonistas crianças, ele registra a criança 

inserida em uma sociedade impotente, rejeitada, constrangida, de olhar baixo, mas capaz de 

superar os empecilhos, de ser solidária com outra criança, de expressar os seus sentimentos 

e de se deixar permitir sentir algo, sem se importar com limites ou regras coercitivas impostas 

pela sociedade. 

Portanto, o que se observa é que alguns bens-materiais como a cinematografia são 

produzidos de acordo com regras, convenções e especificações no Irã.  

Não há possibilidade de ler um fenômeno de maneira única ou unitária, de uma forma 

que não abarque as contradições. É justamente no espaço de reconhecimento dessas tensões, 

que encontramos um espaço na intervenção. Todavia, é na representação dessas tensões que 

o protagonista Ahmed ziguezagueia espaços e caminhos, no entanto, esses caminhos 

apresentam obstáculos, constituindo uma narrativa não retilínea Não importa o ponto de 

saída, de chegada ou o desenvolvimento de como é feito esse percurso. O que Abbas 

Kiarostami faz é desenvolver uma experimentação. É nesse ponto que o diretor se destaca ao 

não priorizar de imediato os objetivos do personagem, mas sim, os percursos que este faz ao 

longo da narrativa. 

Mesmo com todos os percursos que o personagem Ahmed faz, de subir, descer, 

ziguezaguear, levantar, abaixar, procurar e perguntar - a principio pode parecer que o cineasta 

apresente esses acontecimentos de forma desorganizada. No entanto existe, de fato, uma 

organização nesta significação utilizada por Abbas Kiarostami, que é a recontextualização e 

resignificação de imagens denotando outro sentido simbólico, neste caso, o uso da metáfora 

da infância para discutir questões de cunho social, político e ideológico existentes em seu 

país.  

Com tudo isso, ele nos ensina a entender os processos de recontextualização e 

resignificação, pois são nesses mecanismos que o diretor constrói o heroísmo do personagem 

Ahmed. Portanto, se faz necessário compreender as questões políticas, sociais e religiosas 

que influenciam e/ou influenciaram na cinematografia iraniana para uma compreensão total 

do filme aqui analisado. O que, de fato, instiga no trabalho do cineasta é uso de uma figura 

universal, a infância, para discutir o apagamento de outro símbolo, a liberdade. 
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41. ITINERÁRIOS CULTURAIS VIVENCIADOS PELOS PROFESSORES DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUÍS-MA 

 

Joseane Cantanhede dos Santos  

 

 

Introdução 

A cultura representa componente indispensável para a composição da memória 

coletiva de uma nação. Na abordagem sociocultural, o ser humano é visto como sujeito que 

se faz nas relações e na identificação que cada indivíduo tem acerca da sua história, 

possibilitando, assim, que ele se reconheça como herdeiro de um processo acumulativo de 

experiências compartilhadas nas diversas condições contextuais e existenciais que marcam 

toda uma vida. 

No âmbito educacional, o aspecto sociocultural do homem se configura num processo 

de “interação com o mundo físico e social, com base no contato do indivíduo com sua 

realidade, com os outros, incluindo aqui a sua dimensão social, dialógica, inerente à própria 

construção do pensamento” (MORAES, 2005, p. 25). Diante dessa possibilidade, a pesquisa 

buscou evidenciar os saberes vivenciados pelos professores no decorrer de sua trajetória, que 

vai desde sua experiência enquanto aluno/formação escolar e acadêmica até a relação com a 

família, sua vida social e cultural. Além disso, faz-se reflexão sobre os caminhos trilhados na 

descoberta de informações, elaboração do conhecimento, leituras individuais e coletivas, 

bem como a visitação/familiaridade com os diversos espaços de cultura e de memória 

(bibliotecas, museus, galerias de artes, praças, teatros, cinemas e outros acervos/bens 

culturais de caráter físico), exaltando a experiência vivida, que se manifesta na linguagem, 

nas tradições, nos modos que utilizam esses bens e espaços de cultura.  

Ao analisar as práticas educativas sob o ângulo sociocultural, a partir da sua trajetória 

de vida pessoal e profissional, o professor é convidado a reconhecer-se como sujeito 

histórico, direcionando sua história cotidiana para a autorreflexão e a produção de memórias, 

muitas vezes esquecidas, silenciadas, não estimuladas, inibindo a construção de processos 
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formativos e autoformativos. O papel da escola na formação do indivíduo é fundamental e, 

tendo o professor contato direto com os alunos, a transposição didática será acentuada na 

influência que sua formação e sua aptidão pela socialização do conhecimento provoca nos 

educandos, sempre que a prática pedagógica se apoia no diálogo e na reflexão contínua do 

percurso educativo. 

De acordo com Perrenoud (1999), essa transposição didática representa a sucessão de 

transformações que a cultura vigente se configura em uma sociedade, ou seja, seus 

conhecimentos, práticas, valores, entre outros aspectos que são disseminados no ambiente 

escolar, nos conteúdos de ensino e no processo de aprendizado dos alunos. 

Conhecer o fenômeno cultural pelo viés educativo é bastante pertinente, já que 

pertencemos e vivemos em São Luís, Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, tombada 

pela UNESCO desde 1997, recheada de encantos, desencantos, descobertas e de ricas 

representações culturais. Fomos convidados a fazer a releitura da cultura maranhense diante 

do olhar do educador e de suas impressões quanto à educação patrimonial local. A partir da 

preocupação com o destino das pesquisas que tendem revelar o olhar, uma impressão diante 

de temáticas que envolvem o cotidiano pessoal e profissional de uma pessoa, em particular 

dos profissionais da educação, foi possível compreender a responsabilidade social do 

pesquisador abordado nos estudos de Garcia (2003, p. 11):  

 

Uma recorrente preocupação de pesquisadores e pesquisadoras em 

educação [e outras áreas], entre os quais me incluo, com o destino de 

nossas pesquisas e de nossos escritos. Se a escola é o fim de nossas 

pesquisas deveria a ela chegar e, de algum modo, a ela beneficiar. 

 

Envolta nessa temática, na análise das situações do cotidiano escolar, no refluir das 

reflexões sobre as representações culturais existentes e manifestadas em nossa cidade, no 

olhar indagador sobre a concepção de cultura e educação patrimonial, na garantia de acesso 

aos bens informacionais, patrimoniais e outros tão fundamentais para a construção da 

qualidade de vida do cidadão é que fomentamos a reflexão perante a atuação docente no 

ensino fundamental, as práticas didático-pedagógicas cotidianas dos profissionais do 
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magistério, identificando os desafios que enfrentam nas escolas e, respectivamente, em suas 

salas de aulas, no que tange às representações culturais.  

A trilha da pesquisa 

O conhecimento da nossa história, das tradições, das crenças e das representações 

culturais é altamente válido para a garantia da preservação da memória coletiva e individual 

de todo e qualquer cidadão. O campo investigativo da pesquisa junto à prática docente e à 

mediação com as representações culturais revelaram-se fomentadores durante uma roda de 

conversa com um grupo de formadoras pertencentes à Rede Municipal de Ensino da cidade 

de São Luís. 

Nesse encontro, a princípio de caráter “informal”, a discussão perpassou pela 

dificuldade de elaborar propostas que despertassem/motivassem os professores para a 

temática cultural e suas diversas possibilidades de integração social. Primando pelo caráter 

multidisciplinar da formação daquele grupo nas ciências da Biblioteconomia, da Educação e 

da História, repousamos nosso olhar na prática docente e como tem sido vivenciado o 

processo de construção de saberes culturais relacionados à nossa cidade e aos demais 

contextos.  

Ao pensarmos numa escola que assegure a todos a formação cultural e científica para 

o desenvolvimento pessoal, crítico, autônomo e profissional do indivíduo, acreditamos que, 

nesse espaço, é possível disseminar a cultura como componente indispensável para a 

construção da memória coletiva de uma nação. A escola, ao assumir o papel de mediadora 

da cultura na vida de uma pessoa, faz com que a figura do professor fique evidenciada como 

principal agente a fomentar possibilidades de experiências socioculturais com seus alunos.  

A abordagem teórico-metodológica deste estudo deu-se pela pesquisa qualitativa, 

baseada na pesquisa de narrativas autobiográficas, possibilitando que os professores possam 

falar sobre o que conhecem e fazem, o que fazem ou o que poderiam ou deveriam fazer, ou 

seja, permite a explicação das dimensões do passado que pesam sobre as situações atuais e 

sua projeção em formas desejáveis de ação. (FERREIRA, 2009). O método de investigação 

da pesquisa autobiográfica está associado a uma mudança paradigmática no contexto das 

ciências sociais, mais precisamente na área da Sociologia e da Antropologia que, numa dada 
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época, tiveram seus pressupostos científicos contestados. A proposta por mudança foi 

ancorada na forma de analisar a realidade, de explicar o cotidiano, o comum, das pequenas 

coisas tomadas de um saber sensível. No cenário educacional, autores como Ferrarroti, 

Dominice, Josso, Pineau e Finger destacam-se na orientação teórico-metodológica. 

O universo da pesquisa é compreendido por seis professores que atuam nos 1º e 2º 

ciclos do ensino fundamental de escolas municipais de São Luís – MA. Para garantir o 

registro de relatos orais e/ou escritos acerca das experiências desses profissionais diante do 

fenômeno investigado, utilizamos, como instrumento metodológico para o levantamento dos 

dados, a entrevista semiestruturada, com dois importantes grupos de questionamentos, a 

saber: 

a) Quem é esse professor? Gênero, idade, naturalidade, formação inicial e 

continuada, tempo no magistério, jornada de trabalho, nível de satisfação na 

profissão? 

b) E em sua formação, seja inicial ou continuada, contemplou-se a mediação cultural 

das representações locais? E sua trilha por espaços de fomento cultural 

(bibliotecas, museus, teatros, galerias de artes, cinemas, praças, e demais bens 

culturais)? Qual a representatividade de viver numa cidade patrimônio da 

humanidade? E qual o significado do seu repertório cultural e uso desses acervos 

culturais? Existe transposição didática dessa representatividade cultural no 

processo ensino-aprendizagem? Compartilha a vivência cultural com os demais 

professores?  

 

Essas questões foram pontuadas a fim de aproximar/compreender as narrativas 

particulares dos professores no aspecto cultural e como sua experiência repercute nas práticas 

educativas.  

 

Repertórios de acervos culturais dos professores 

A escola, ao reunir todas as práticas simbólicas apresentadas pelos sujeitos que a 

constitui, enquanto sistema sociocultural, possibilita a ampliação, ou melhor, uma 
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expressividade maior da concepção de educação diante dos diversos acontecimentos, fatos e 

manifestações que extrapolam os muros da instituição escolar. Nos estudos de Josso (2004), 

o vivido traz “recordações-referências” que geram sentimentos, devaneios sobre as 

experiências trilhadas e ajudam a valorizar esses trajetos, seja no aspecto individual, seja no 

coletivo. 

Em busca dessas recordações-referenciais dos professores pesquisados, podemos 

dizer que todas são do gênero feminino, com faixa etária de 36 a 52 anos.  As seis professoras 

entrevistadas são maranhenses, porém duas são oriundas do interior do estado. Todas 

possuem nível superior, sendo três com formação em Pedagogia, duas em Letras e uma 

formada em Pedagogia e Serviço Social. Uma das professoras estava em fase de conclusão 

de curso de especialização; as demais entrevistadas possuem pós-graduação lato sensu na 

área de Educação.  

O tempo de exercício no magistério varia de mais uma década a quase trinta anos de 

dedicação à educação institucionalizada. A jornada de trabalho da maioria delas é de 40 horas 

semanais, partilhadas com outra escola, sendo que uma das professoras exerce a atividade de 

Assistente Social em um órgão federal. Inquiridas quanto ao nível de satisfação no exercício 

da profissão docente, responderam que o nível de satisfação é médio, chamando atenção para 

dificuldades administrativas no seio escolar, que, de certa forma, desestimulam uma prática 

docente mais criativa. 

No segundo grupo de questionamentos, foi notório um leve desconforto ao tratar de 

questões, gostos e escolhas pessoais, com possíveis reflexos em sua praxis docente. Segundo 

Ferreira (2009, p. 63), “é a voz do professor que precisamos ouvir e dela extrair considerações 

que permitem compreender o entrelaçamento de suas histórias e trajetórias em diferentes 

espaços e tempos de sua vida pessoal e de sua prática docente”. Na fala de todas as 

professoras, a lembrança da infância e da vida escolar foi exaltada como primeira 

oportunidade de mediação das representações locais, lembradas pelas comemorações das 

datas festivas, dos desfiles cívicos, do valor cultural e religioso ao longo do ano no calendário 

escolar, bem como as atividades trabalhadas nas disciplinas de artes e história. 
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Estudei numa escola de freiras, lá em Itapecuru-Mirim, e me recordo 

muito bem, das comemorações que aconteciam na escola. O festejo 

em homenagem ao padroeiro da cidade, São Benedito, aniversário da 

cidade, desfile na semana da pátria e todos os moradores já 

aguardavam para ver o desempenho das escolas, as vestimentas 

impecáveis... tempo bom! Verdadeiro evento na cidade. (Professora 

entrevistada, 2013). 

 

Quando indagadas sobre como aconteceu/acontece a trilha por espaços de fomento à 

cultura, visitas a acervos de bibliotecas, museus, teatros, galerias de artes, cinemas, praças e 

demais bens culturais ao longo da sua trajetória pessoal, as professoras foram mais 

expressivas nas visitações a espaços como a biblioteca (na escola e na faculdade) e cinemas. 

Mas uma curiosidade recai sobre a frequência ao cinema, apesar de ser sido mencionado em 

todas as falas com familiaridade de uso: é que as professoras se referiram mais a produções 

cinematográficas (nacional e estrangeira) do que propriamente ao espaço/local do cinema. 

Somente duas entrevistadas revelaram conhecer o acervo de museus e galerias de artes locais 

e de outras cidades.  Quatro professoras responderam que a frequência de ida a espetáculos 

teatrais é bem esporádica, tendo como principal elemento desmotivador o custo desses 

eventos. Duas professoras afirmaram que foram apenas uma vez ao teatro, e três 

responderam, com certo saudosismo, que participaram de muitos eventos nas praças públicas 

da cidade. 

 

Só fui ter familiaridade com biblioteca no ginásio. Estudei no Liceu 

Maranhense e lá tinha um espaço bem legal. Mas gostava mesmo era 

da Biblioteca Pública Benedito Leite, pois lia os jornais, estudava os 

conteúdos da escola, conhecia novas amizades e fiz pesquisas bem 

interessantes. Depois, na faculdade, explorei mais a biblioteca, para 

dá conta das disciplinas e da monografia. (Professora entrevistada, 

2013). 

 

Gosto muito de cinema, filmes de época, ação, românticos e drama. 

Filmes brasileiros também são interessantes. Gostei muito de Lisbela 

e o prisioneiro: falava do sertão, de amor e a trilha sonora é muito 

bonita. Quando tenho tempo para me deslocar até o shopping com 

esse caos que está o trânsito de São Luís, dinheiro e companhia para 
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assistir um filme que realmente vale a pena, com certeza vou ao 

cinema. (Professora entrevistada, 2013). 

 

Nunca fui num museu para conhecer seu acervo. Na verdade, não 

tenho muita motivação para esse tipo de visita. Até sei onde ficam 

alguns aqui da nossa cidade, mas não sei o porquê nunca entrei. 

(Professora entrevistada, 2013). 

 

Sempre que tenho oportunidade de viajar, gosto de visitar espaços de 

cultura e arte daquele local. Aqui, em São Luís, conheço o acervo do 

Palácio dos Leões, o Museu Histórico do Maranhão, a Casa Josué 

Montello, a Biblioteca Pública Benedito Leite. O Sesc tem bastante 

exposição artística e sempre vou nas atrações da Praça Maria Aragão. 

(Professora entrevistada, 2013). 

 

Não sou muito de ir ao teatro, até porque acho caro. Fui uma vez ao 

Teatro Arthur Azevedo, por ocasião de uma apresentação da minha 

afilhada no ballet da escola. [...] Achei muito bonito, mas não é um 

lugar que penso para eu distrair no fim de semana. Gosto de 

programas mais agitados, abertos ao público. Fui muito em shows na 

Praça Deodoro, Madre Deus, Praça do Viva Maiobão e Maria 

Aragão. (Professora entrevistada, 2013). 

 

 

No que diz respeito à cultura, parece tarefa difícil nomeá-la. É certo que não se pode 

atribuir uma espécie de territorialidade cultural, ou seja, não se trata de colocar um lugar 

específico para a cultura. Daí o alerta de Hall (2006), ao tomá-la como terreno real, sólido 

nas práticas, línguas e costumes de qualquer sociedade histórica específica, o que a torna um 

espaço flexível de representações. Na compreensão de Horta (1999, p.7) “todas as ações por 

meio das quais os povos expressam suas formas específicas de ser constituem a sua cultura, 

que vai ao longo do tempo adquirindo formas e expressões diferentes”.O reconhecimento da 

singularidade de cada grupo constitui o respeito à harmonia social necessária para o 

desenvolvimento da cidadania. 

Quanto à representatividade de viver numa Cidade Patrimônio da Humanidade, como 

é o caso de São Luís, as professoras mencionaram que o título é, sem dúvida, importante pela 

diversidade cultural que a história da cidade carrega. Mas, quando pensam sobre essa 

representatividade em suas vidas, cinco professoras tiveram a fala bastante semelhante, ao 
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enfatizarem que a correria do dia a dia, a responsabilidade familiar, os compromissos 

profissionais, os problemas de infraestrutura em geral, o descaso dos órgãos públicos na 

preservação dos prédios históricos, das praças, a falta de incentivo acabam distanciando a 

população desse olhar admirador, já que deixa de ter acesso aos bens culturais, às vezes, por 

falta de  segurança em caminhar pela cidade e contemplar a satisfação de morar em São Luís.  

O repertório/vivência cultural que cada professora apresenta na sua bagagem de 

experiência e a integração, o compartilhamento com seus alunos e demais professores fez 

com que a maioria das entrevistadas demonstrassem que, durante toda a sua trajetória de vida 

pessoal, tiveram poucas oportunidades de desfrutar espaços de cultura e de memória. 

Segundo os depoimentos, raramente as visitas a esses tipos de locais foram programadas na 

vivência familiar ou simplesmente teriam ocorrido por vontade própria de conhecer, saber 

um pouco mais sobre a simbologia daquele espaço de cultura e preservação da memória. 

Essas oportunidades foram evidenciadas na vivência escolar, principalmente na vida 

acadêmica e profissional; a familiaridade deu-se na participação em projetos, conteúdo e/ou 

metodologia de algumas disciplinas da graduação e pós-graduação. Nas falas também foram 

mencionados projetos culturais desenvolvidos na escola para os quais todos os professores 

são convidados a participar, a dialogar entre si e a realizar pesquisas com os alunos. Durante 

a trajetória de vida profissional, as professoras entrevistadas participaram de ações, projetos, 

cursos e formação continuada que trataram sobre a consciência, a história, a valorização da 

cultura local e das suas manifestações. 

 

São Luís é a cidade do meu coração. Nasci aqui, minha família é toda 

maranhense. A história da cidade é forte, sua cultura, a arquitetura, 

prédios históricos, culinária e tantas coisas. Mas, apesar de ter tudo 

isso, vemos o descaso do poder público. A cidade está muito suja, 

esburacada, o transporte é precário. Visitar o Reviver é triste! Como 

fica nossa “cara” quando os turistas chegam aqui? Como podemos 

ter orgulho de ter recebido esse título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade e ver hoje a cidade esquecida? É lamentável essa 

situação... Sei que devemos ter esperança por dias melhores, mas fica 

difícil falar para os alunos sobre importância da memória cultural, se 

a cidade não está sendo valorizada. (Professora entrevistada, 2013). 
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Meus pais tiveram pouca escolaridade e nunca incentivaram seus 

filhos a visitar esses lugares, até porque eles, às vezes, nem sabiam 

que tinham (sic) na cidade. E quem quer ir ao cinema, teatro, museu, 

tem que ter algum estímulo, seja financeiro, para usufruir... Alguns 

lugares que conheço só foram possíveis visitar quando comecei a 

trabalhar como professora, quando fiz o magistério [...] lembro das 

aulas de Artes, da Didática (principalmente nas séries iniciais) e, 

nessas aulas, pesquisamos muita coisa sobre cultura maranhense 

para, quando fôssemos professoras, apresentar nosso Estado, nossa 

cidade de maneira mais atrativa e com conhecimento. Na faculdade, 

esse assunto de preservação cultural sempre foi discutido. Lá, na 

escola, quando chegam datas alusivas à cultura, as artes ou 

aniversário da cidade, tento conversar com os alunos sobre a 

importância da existência desses espaços para nossa educação e 

sempre tem algum projeto que envolve esse tema. (Professora 

entrevistada, 2013). 

 

Fui criada com minha avó materna e morava com tios e tias que, na 

época, eram estudantes; alguns já trabalhavam e faziam universidade. 

Desde cedo, visitei esses espaços, graças à preocupação da minha 

família em oportunizar educação, lazer, cultura e responsabilidade 

social. [...]. Nas escolas em que estudei, as manifestações culturais 

sempre tiveram presentes, e gosto muito dessa temática. Hoje, como 

professora dos alunos do 5º ano, tento ficar atenta para algumas 

programações acessíveis para estimular meus alunos (como a Feira 

do Livro, espetáculos no Circo da Cidade - quando existia -, 

espetáculos nos teatros em que o valor da entrada é um quilo de 

alimento não perecível)... Sempre chamando atenção para que ter 

uma vida cultural é muito importante para melhorar a educação, a 

visão de mundo. Fico triste e até entendo as dificuldades que algumas 

famílias enfrentam ou simplesmente não compreendem o valor 

cultural na formação de uma pessoa. Como professora, tento deixar 

um pouco da minha vivência nos projetos da escola e nas aulas do 

dia a dia. (Professora entrevistada, 2013). 

 

Sempre que tem projetos na escola sobre a importância da cultura, da 

arte e das manifestações populares, são programadas visitas a lugares 

que representam nossa cultura. [...] teve espaços que entrei pela 

primeira vez, junto com os alunos que participaram do projeto, pois 

não conhecia quase nada da sua história. Foi o caso do Sítio do Físico, 

com sua riqueza natural e as belas ruínas, a memória do passado 

maranhense. Lembro que, uma vez, um professor de História afixou, 

no mural de aviso da sala dos professores, informações sobre a lei 

que assegura professores terem direito de pagar meia entrada em 

cinemas, teatro e shows. Isso foi bastante comentado lá no nosso 
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turno, mas eu mesma esqueço de usar (rs...). Sempre é muito bom 

dialogar com as outras professoras e descobrir novos horizontes... 

Pena que a rotina, as obrigações que a própria carga escolar tem nos 

impedem de realizar mais ações para conhecer melhor a nossa cidade 

e o nosso Estado. (Professora entrevistada, 2013). 

 

 

As memórias das professoras ensejaram transcrever alguns fragmentos da sua 

trajetória de vida pessoal e profissional, guiados pelas concepções construídas no contexto 

cultural. Nóvoa (2000) nos chama a atenção para refletirmos sobre o fato de que tudo o que 

diz respeito à educação e à cultura necessita considerar o passado, pois “somos seres 

carregados de memória”. A escola procura cumprir esse papel, ao visar a uma formação 

consciente e reflexiva de que o legado cultural não é individual, mas sim plural. As culturas 

são produzidas pelos grupos sociais ao longo das suas histórias, na construção de suas formas 

de subsistência, na organização da vida social e política, nas suas relações com o meio e com 

outros grupos, na produção de conhecimentos [...]. A diferença entre as culturas é fruto da 

singularidade desses processos em cada grupo social. (PCNs, 1998, p. 121). 

Torna-se interessante ressaltar as conexões entre a cultura e a educação, à medida que 

a socialização de saberes objetiva a valorização do conhecimento, da memória coletiva e 

individual. Na mesma linha da cultura, destacamos que: 

 

[...] a Educação Patrimonial é um instrumento de ‘alfabetização 

cultural’ que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o 

rodeia, lavando-o à compreensão do universo sociocultural e da 

trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva 

ao reforço da autoestima dos indivíduos e comunidades e à 

valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e 

plural. (HORTA, 1999, p. 34). 

 

 

 Vários estudos e pesquisas mencionam que a população brasileira não tem o 

devido acesso aos bens culturais, faltam políticas públicas que favoreçam esse acesso tão 

necessário na construção da cidadania. Sendo assim, a escola, muitas vezes, é reconhecida 
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como a única possibilidade de vivência/acesso ao patrimônio cultural. Nesse sentido, o 

professor é visto como o principal mediador para aproximar/apresentar/fomentar na vida dos 

alunos a educação patrimonial de um lugar. Essa mediação tende a ser conquistada, 

principalmente se o professor integrar as atividades de cultura em sua vida. Esse processo de 

revitalização da memória, da preservação das fontes e acervos, das representações culturais, 

sempre será favorável ao diálogo, haja vista que se trabalha com a formação de consciência 

coletiva e de cidadania de seres humanos.  

 

Tecendo algumas conclusões 

 A educação humana, cidadã e reflexiva oportuniza direitos e garantia de 

acesso a diferentes contextos da ciência, da arte, da tecnologia e de outros saberes, 

assegurando uma formação que dignifica qualquer indivíduo. 

 Numa primeira leitura sobre a investigação proposta, foi possível averiguar 

que a formação de professores na perspectiva cultural apresenta desafios, descompassos 

ideológicos, metodológicos, dificultando ações mais concretas dos educadores em sua prática 

diária. As limitações/restrições relatadas pelas professoras no processo de uso e acesso aos 

espaços de memória e cultura existentes na cidade nos leva à reflexão de quão necessário é 

promover a ampliação do repertório cultural dos professores, para que possam propiciar uma 

rica mediação cultural entre seus alunos. Essa não familiaridade em frequentar determinados 

espaços de cultura e de memória não configura realidade apenas na vida dessas professoras: 

seus relatos representam vozes de vários profissionais, pessoas no seu cotidiano que carecem 

de oportunidades para se integrarem dignamente na vida sociocultural de um determinado 

lugar. Nessa compreensão, é importante buscar discussões sobre ações mais adequadas para 

garantir o acesso à informação, ao conhecimento que estimule uma perspectiva cultural e 

toda a sua complexidade. 

Temos um interessante aspecto legal para esse fomento cultural, a Lei da Meia 

Entrada para Professores do Maranhão (Lei nº 9.683, de 28 de agosto de 2012), por meio da 

qual os professores ativos e inativos têm direito a 50% de desconto no ingresso de cinemas, 

teatros, shows, circos, casas de shows, museus e quaisquer outros ambientes, públicos ou 
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particulares, em que se realizem espetáculos artísticos e/ou culturais. Será sempre louvável a 

intenção do poder público em promover políticas que  assegurem o pleno exercício da 

cidadania e o crescimento saudável da humanidade. Porém o cidadão necessita sentir-se 

partícipe do processo de transformação das relações sociais e, por intermédio da cultura 

internalizada em processos “não escolarizados”, será possível viabilizar crescimento na 

formação humana e na apropriação de conhecimentos.  

 Também é de suma importância que a educação escolar favoreça ações de 

apropriação do patrimônio cultural para todos os membros da instituição. É imprescindível 

que os professores tenham acesso às mais diversas práticas, para que possam contribuir e 

fazer da escola um espaço de formação ampla, em que seus alunos são mediados por 

atividades ligadas à cultura.  
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42. O CIDADÃO DE BEM: O DISCURSO JURÍDICO E A CONSTRUÇÃO DAS 

SUBJETIVIDADES ATRAVÉS DO DISCURSO MIDIÁTICO DOS BLOGS  

 

João Carlos da Cunha Moura 

 

Introdução 

Este trabalho pretende ser uma forma de analisar a constituição de uma figura social 

a partir dos discursos presentes na sociedade, em especial o discurso jurídico. Chama a 

atenção o fato de ser o “cidadão de bem” uma identidade almejada, no sentido de “querer 

ser”. Tal figura, no Direito, garante que o sujeito se pretenda dentro da lei e não à sua margem. 

Garante ainda que as práticas jurídicas não precisem de legitimação perante a sociedade, mas 

que antes são os sujeitos que devem estar aptos a se legitimar frente a essas práticas. O 

“cidadão de bem”, então, é um espaço subjetivo em constante formação, adequação e 

homogeneização. 

O artigo que aqui se apresenta é uma investigação sobre a criação de identidades, no 

espaço do discurso jurídico e da forma como isso reflete no plano fático, do real ao virtual e, 

voltando ao real, pretendendo analisar como uma identidade se constitui e em que se pauta. 

Primeiramente, a significação do sujeito é analisada dentro do conjunto das relações de poder, 

estas formadoras e fixadoras dos sujeitos. Nessa perspectiva, também se analisa como se dão 

e como são aceitas essas demarcações de subjetividades. Após esta aproximação do sujeito, 

tece-se uma perspectiva da formação do “outro”. O “outro” é também um sujeito, espelho 

que deve ser ou não assimilado pelo “eu” (enquanto atitude aceita socialmente), de acordo 

com o comportamento. Analisa-se, nesta parte, o “outro” como um espaço de subjetividade 

esperando a ser preenchido. Por fim, estuda-se a formação da figura, ou identidade, do 

“cidadão de bem”. Tal figura é analisada a partir do discurso jurídico que emerge na 

sociedade e que se ajusta na forma pré-ordenada de ações, sempre ajustando-se dentro dos 

limites que o discurso jurídico burguês impõe.  

Traçado esse pequeno espaço no qual se apresentam os sujeitos falantes, analisa-se 

um caso de grande repercussão no meio social e, consequentemente, virtual, ocorrido em São 
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Luís, Maranhão. No caso em questão uma mulher termina por matar com disparos de arma 

de fogo um indivíduo que tenta roubar um montante em dinheiro na porta de um banco, na 

cidade de São Luís, Maranhão. A metodologia consiste em comparar a notícia conforme 

veiculada em dois blogs  de grande acesso na cidade, bem como de um portal de notícias de 

acesso de massa, no qual o texto espera-se passar por filtros intermediários, como editores, 

redatores etc., com espaço para comentários sobre a notícia.  

 

A significação do sujeito 

O sujeito é constituído a partir de uma série de dispositivos que devem ser observados 

de acordo com o momento no qual está inserido. É necessário, então, para que se entendam 

as formações subjetivas, perceber como as instituições que fazem parte desse especial 

controle constroem o sujeito. Assim, para entender quem é o sujeito “eu” que se forma, é 

preciso desvelar como funcionam os sistemas de empoderamento e de relações de poder. 

Foucault (1999, p. 33) assinala que o sujeito é fruto de relações de poder e não fruto de 

imposição de poderes. O poder é um sistema circular, não um fim ou um algo do qual se 

apropria, mas que se exercita, é o intermediário das relações. O sujeito nada mais é o do que 

o efeito do poder e ao mesmo tempo está inserido no indivíduo que se constituiu. 

O sujeito é a figura de conhecimento (“homem”) que se produz e produz as relações 

tais e quais devem ser postas em prática, assim só será considerado um sujeito (“alguém”) se 

as condutas previstas forem estritamente cumpridas e, mais, vistas perante o todo dos 

sujeitos. Depreende-se daí que o lugar do sujeito é um espaço vazio, esperando por ocupação 

e será ocupado apenas por aquele que completar certas condições ou requisitos – normas que 

dão o caráter objetivo do ser: petrificação e fixação das condutas dos sujeitos. (ARAÚJO, 

2001, p. 97) 

Foucault (2002, p. 11) interpreta que os sujeitos estão demarcados. Como são espaços 

vazios, precisam de um discurso que os legitime a tomar esses espaços. Assim, só é possível 

conhecer aquele que é colocado como sujeito por meio do seu ser, da sua produção e do seu 

discurso; toda a sua formação é vinculada ao seu processo histórico de pertencimento. O 

sujeito não possui um lugar, seu lugar é inócuo e será “sujeito” apenas quem preenche 
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determinadas normalizações e condições (normas jurídicas, por exemplo). As condições de 

pertença é que decidem quem é “sujeito”. As formas condicionadas nas quais aparece o 

sujeito são as mesmas que se reproduzem como tendo uma história. 

A ideia que se forma sobre o homem, enquanto formação subjetiva, está em um 

determinado momento histórico, visto que seu aparecimento ocorre em um dado momento. 

Além disso, o sujeito se torna alvo não de um poder, mas de um exercício de poder, com base 

nos mecanismos de empoderamento e saber produzidos pela sociedade burguesa seja em 

forma de ciência ou em forma outras de alocação do sujeito em seu devido locus. Em sua 

genealogia, Foucault não aceita o antropocentrismo, justamente por entender que o sujeito 

não é fruto do que ele pensa, diz ou produz. Na verdade é o contrário, é o discurso que 

determina o que o sujeito deve pensar, falar ou produzir, melhor dizendo, é o discurso que 

constrói o sujeito determinando quando, como e onde falar, pensar ou produzir. (BARBOSA, 

2004, p.113). 

Os discursos, (pois não existe um único discurso universal) enquanto formadores de 

identidades e subjetividades são a fonte, são sistemas complexos de restrição dos espaços 

subjetivos. Foucault (1996, p. 39) chama de “ritual” todos aqueles aspectos visíveis que 

devem estar presentes nas práticas sociais e relacionais que definem o locus do sujeito. De 

gestos e comportamentos aos efeitos que a fala tem sobre os outros, todas essas nuances 

discursivas (que são também discursos) é que fazem um sujeito identificar-se e ser 

identificado enquanto tal. Desta maneira, o poder é feito pelo saber discursivo. Não se 

apropria de poder, mas de discursos que emergem desse poder saber. 

É neste ponto que a sociedade fixa-se, em outras palavras, paralisa-se. Sob um 

discurso de pacifismo, de sujeitos pacatos e dóceis, as construções subjetivas estão amarradas 

ao mito do “sujeito pacífico”, um sujeito plenamente inerte frente aos controles e exercícios 

de poder. Isso quer dizer que o indivíduo é pleno quando ocupa o espaço subjetivo que lhe é 

destinado sem o questionamento, ou seja, é livre para a agir, desde que conforme os modelos 

já estipulados de sua ação, sem questionamentos. Debaixo de uma lona circense cunhada a 

partir de uma ideia de sociedade una e indivisível, a ação própria e independente é 

desmobilizada por técnicas de controle das formações subjetivas e das ações dos indivíduos. 
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Estes últimos passam do plano político de interesse para um plano de interesse próprio. O 

sistema capitalista, enquanto fomentador de competições árduas no espaço do mercado, cria 

essa política de interesse privado. 

 

[...] a sociedade industrial desenvolvida confronta a crítica com uma 

situação que parece privá-la de suas próprias bases. O progresso 

técnico, levado a todo um sistema de dominação e coordenação, cria 

formas de vida (e de poder) que parece reconciliar as forças que se 

opõem ao sistema e rejeitar ou refutar todo protesto em nome das 

perspectivas históricas de liberdade de labuta e de dominação. A 

sociedade contemporânea parece capaz de conter a transformação 

social – transformação qualitativa que estabeleceria instituições 

essencialmente diferentes, uma nova direção dos processos 

produtivos, novas formas de existência humana. (MARCUSE, 1973, 

p. 15-16). 

 

O poder, investido em forma de discurso, não é simplesmente um ato de sujeição e 

imposição de regras e condutas ao “outro”, uma imposição nestes termos é um exercício de 

violência e subjugação. A relação de poder é a articulação sobre os próprios atos daquele que 

emite os discursos, isto é, o “outro” que deve ser representado nessa relação, como um ser 

que acata o discurso e possa estar, ou pelo menos sentir-se livre para reagir a estas ações. 

Este é o ponto do controle, é neste momento que o sujeito pode enunciar seu discurso como 

verdadeiro, pois é ele que ocupa aquele espaço vazio pré-determinado. (FOUCAULT, 1995, 

p. 243) 

O discurso não é lançado por qualquer um, mas tem uma ordem. O sujeito não é livre 

para enunciar, mas está encarcerado em modelos de isolamento permanente, em saberes 

sobre os quais não tem controle. Todos os seus atos estão controlados, o sujeito também é 

um sujeitado. O indivíduo está confinado em arquétipos de distintas modelagens, controlados 

e em constante mudança. Existe a sensação de liberdade, mas apenas pelo mero 

pertencimento a determinado espaço enquanto sujeito. (DELEUZE, 1992, p. 221). 

Existe uma espécie de guerra para a apropriação dos saberes pelos sujeitos, 

justamente para que o poder seja exercido de forma plena. Como existe uma ordem do 

discurso, os sujeitos precisam estar no primeiro lugar de transmissão dos discursos. Existem 
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espaços próprios para a disseminação de discursos (escola, família, no caso aqui apresentado, 

o espaço jornalístico textual do blog). Os sistemas ou instituições aplicam uma força 

educacional de forma ampla, isto é, ensinam os indivíduos a se colocarem no espaço de 

subjetividade já estabelecido. Logo, as instituições, ao fim e ao cabo, são instrumentos de 

educação, ou melhor, sistemas de educação que a depender da força legitimadora serão 

formais (a escola ou a universidade) ou informais (família, mídia). 

 

Todo sistema de educação é uma maneira política de manter o modificar a apropriação 

dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. [...] o que é afinal um 

sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; senão uma qualificação e uma fixação 

de papéis para os sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos 

difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e seus 

saberes? (FOUCAULT, 1996, p. 43-44) 

Ora, as instituições sociais (não apenas a escola) estão aí para prender indivíduos, 

suas condutas e suas práticas: família, escola, fábrica, prisão, hospital, tribunal, enfim, as 

instituições da sociedade nada mais são do que os espaços específicos com seus discursos e 

saberes que fixam as condutas dos sujeitos. Propõem padrões para os corpos dos sujeitos. 

Logo, o indivíduo é apenas visto enquanto tal apenas quando se adequa ao que as instituições 

já definem, antes mesmo do sujeito existir. São as instituições sociais que determinam o 

espaço a ser ocupado pelo indivíduo. As instituições não excluem os indivíduos, antes os 

ligam a determinadas normalidades, disciplinam e docilizam. (MUCHAIL, 2004, p. 62-63) 

Porém, com a constante normalização das condutas, exsurge a vigilância constante, 

tanto do próprio indivíduo quanto de indivíduos entre si. De disciplinar a sociedade passa a 

ser também uma sociedade do controle. Não mais confinados a um único espaço por vez, os 

indivíduos estão confinados em todos os espaços ao mesmo tempo. As lógicas de mercado 

aprisionam os sujeitos em vários regimes, de confinado o indivíduo está em constante 

endividamento, deve quitar suas dívidas com a sociedade, pois é esta quem dá ou tira as 

oportunidades para o bom viver. (DELEUZE, 1992, p. 224) 
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Como é relacional e exercitado, o poder se pratica sobre um “outro”, como dito acima, 

apto a reagir às ações que se impõem sobre ele. É neste ponto que o controle desempenha 

sua função. Ao agir ou reagir o “outro” termina por entrar ou sair da normalidade, o “outro” 

se torna o instrumento de legitimação dos discursos. 

 

O espaço subjetivo do “outro”  

O locus dos sujeitos, vazios que são/estão, caracterizam uma forma diferente de 

perceber as identidades, ou seja, não é necessário que um sujeito seja uno e indivisível, mas 

ao ocupar determinado espaço deve agir conforme as normas já estabelecidas para tanto. É 

isto que garante ao mesmo tempo fixação e dinâmica das subjetivações. 

O “outro”, nesse sentido, também é um sujeito. Em outras palavras, é um espaço de 

subjetividade esperando ser preenchido por indivíduos com as características propícias para 

tal. O outro não está no “eu”, mas pode ser por esse assimilado. É a consideração de algo 

envolto por uma cortina de virtudes ou defeitos que expressam e refletem sentimentos os 

mais diversos. Habermas (2002, p. 23), observa no processo de subjetivação a identidade de 

um “eu” que se efetiva na relação comunicativa do sujeito com o “outro”. Para o autor, o 

conceito de subjetividade se dá no âmbito social, partilhando assim de uma construção 

subjetiva a partir de movimentos cíclicos intersubjetivos (cf. FOUCAULT, 1996). Desta 

maneira, o indivíduo só adquire o que se pode considerar uma “consciência de si” através da 

relação, observação e comunicação com um “outro”, a partir de um intercâmbio reflexivo, 

que se produz através da linguagem (ação comunicativa, conforme denomina o Habermas). 

O caráter que une o pensamento habermasiano e foucaultiano, é articulado dentro da 

dialética de formação dos sujeitos em Marx (2004, p. 109), no qual este último explica que 

as relações entre os sujeitos se dão a partir das apropriações dos comportamentos uns dos 

outros. Em forma de sociedade, os seres não precisam exatamente ser, mas pelo menos 

aparentar ser. O “eu” não é o definidor das condutas, mas o “outro”. O “eu” é apenas o 

“outro” do “outro”. O “eu” é a apropriação dos discursos que são lançados pelo “outro”. Os 

discursos são lançados e também que se lançam sobre esse “outro”, uma vez que os estatutos 
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e relações de poder circulam pelos pólos. Em suma, o “eu” pretende viver em relação, mas 

qual um “outro” (espaço subjetivo). 

Assim, agindo relacionalmente ou comunicativamente “eu” e “outro” se produzem a 

si mesmos. Enquanto o “eu” produz o “outro”, este último também produz o “eu”. Ambos os 

espaços subjetivos não existem por si sós, mas como expressões de uma relação. A própria 

existência é uma atividade relacional, social. O que se faz a partir de da própria subjetividade 

tem reflexos no corpo social. Os sujeitos só podem ser enquanto sujeitos em relação ao 

“outro”, ou a um espaço social com suas predeterminadas regras.  

Bauman (2005a, p. 35-36) explica que essas subjetivações (ou “identidades”, 

expressão que o autor utiliza) estão aí para serem preenchidas, como medida de segurança 

perante o corpo social. Porém, não apenas uma única: um sujeito pode adequar-se a várias 

identidades (nacionalidades, tribos urbanas etc). É essa garantia de liquidez das 

subjetividades que criam as condutas prévias que devem ser estabelecidas de acordo com o 

seu programa. Essa fluidez, no entanto, é a causa do extremo controle sobre as formações 

subjetivas. 

O “outro”, portanto, é o sujeito que não é visto dentro do “eu”, mas em relação com 

este. É um espaço que demarca as fronteiras subjetivas e cria a sensação de diferença. Nesse 

espaço estão todas as técnicas que objetivam o indivíduo, ao mesmo tempo em que também 

o sujeitam. O “outro” é tão sujeitado quanto o “eu”, sujeito por excelência. O “outro” é 

normalizado também, no sentido de ser fixo e estar sob o domínio das relações de poder. 

Diante do poder da norma (moral, jurídica, social etc.) o “outro” é normal ou anormal. 

(ARAÚJO, 2001, p. 115) 

Nesse sentido, o “outro” se torna o especial agente de legitimação dos discursos 

impostos. Discursos estes que são implantados através do termo foucaultiano “condução das 

condutas”, isto é, a ordenação discursiva das formas de comportamento nos espaços. É a 

partir desta ordenação que se definem as relações de poder. A relação de poder é o modo de 

ação sobre as ações do “outro”. Conforme já frisado, o “outro” tem um espaço infinito de 

possibilidades de reação e é nesse espaço que é alocado como um “outro” apto ou não a viver 

sem e repressões. (FOUCAULT, 1995, p. 244) 
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Os desvios das condutas estabelecidas acabam por incluir o “outro” em algum 

discurso não possibilitador de subjetividade própria. O caráter dos espaços subjetivos deve 

ser homogêneo, comum, contínuo, enfim, extremamente definido para que os sujeitos 

estejam aptos à normalidade. (FOUCAULT, 2001, p. 378) 

A definição dos comportamentos é estabelecida inicialmente por pontos de partida 

que determinam as fronteiras entre “eu” e “outro”. A princípio os conceitos morais e éticos 

da sociedade em que se inserem os sujeitos fazem menção a uma ideia de compartilhamento 

de ações (e de reações). No entanto, existem determinadas questões e regramentos morais 

que são impostos de forma abrupta e inquestionável. Ao se manifestar enquanto o “eu” 

estabelecido, o “outro” é visto enquanto “um dos nossos”. O “outro” só é socializado, quando 

incluso pelos modelos do “eu” instituído. (HABERMAS, 2002, p. 42) 

O “outro” é observado pelo “eu”, de forma a estar em constante vigilância. O “outro” 

não pode ser qualquer algo lançado, mas um “exemplo”, um “bom exemplo”. Deve mostrar 

sua singularidade, desde que se adeque aos termos do espaço subjetivo. As ações do “outro” 

devem corresponder à sua constante construção como ser. O “outro” enquanto espaço 

subjetivo, não é fixo. As relações de poder terminam por conduzir a vida como deve ser 

vivida. Antes mesmo de qualquer ato de possibilidade, o dever ser já assume a vida. Logo, 

estar em desacordo com as normas programadas dentro das relações de poder é culpa do 

próprio sujeito, uma vez que este é livre (e lhe é dada a sensação desta liberdade) para agir. 

Inclusive, o próprio sujeito se culpa por não ser como se deve ser. 

 

O único mal consiste, pelo contrário, em decidir permanecer em 

débito de existir, apropriar-se da potência de não ser como uma 

substância ou um fundamento exterior à existência; ou (e é o destino 

da moral) consiste em considerar a própria potência, que é o modo 

mais próprio da existência do homem, como uma culpa que é sempre 

necessário reprimir. (AGAMBEN, 1993, p. 39) 

 

O “eu” se estranha e este “estranhamento aparece tanto no fato do meu meio de vida 

ser um outro, no fato de que aquilo que é meu desejo ser a posse inacessível de um outro, 



 

541 

 

quanto no fato de que cada coisa mesma é um outro, quanto finalmente [...] no fato de que, 

em geral, o poder não humano domina.” (MARX, 2004, p.147) 

Habermas (2002, p.49) entende, dessa maneira, que a validade das ações dos sujeitos 

(enquanto “eu” ou “outro”) só é garantida se tais ações estiverem pautadas em um discurso 

de práticas padronizadas. As pessoas só conseguem sua identificação quando se integram, 

pelo menos no sentido de externação de suas condutas. Logo, o que garante a identificação 

como sujeito é a possibilidade de estar integrado dentro do conjunto social. É neste momento 

que as relações de poder confinam o “outro” enquanto um espaço múltiplo de probabilidades 

para inclusão ou exclusão.  

O discurso inclusivo é o mote para o obscurecimento do “outro”. Uma vez que é o 

“eu” a ser externado, as condutas mantidas em nome de uma consciência de ligação entre os 

indivíduos fazem com que o “outro” não pertença ao coletivo comum. O modelo de 

unicidade, ou unidade, em nome da segurança estas garante com que as relações sejam 

manipuladas de tal forma que o “outro” só é percebido e observado a partir de um “eu” 

estabelecido. O espaço público, então, transforma-se em um espaço que determina loci de 

fala e distingue quem deve ou pode enunciar discursos. A esfera pública do mundo burguês 

é ambiente de deliberações de interesses individuais, criadas pelas relações de poder 

instituídas. O “outro” é incluído apenas quando emite o mesmo discurso legítimo, é excluído 

quando questiona dogmas instituídos. (HABERMAS, p. 1997, 117) 

Interesse público é a falsa medida da unidade social, é o mito do povo unificado. Tal 

unidade entre “eu” e “outro” acaba por reforçar paradoxalmente o interesse pessoal, que se 

transforma em interesse público. Dessa forma, ocorre a fragmentação das questões coletivas: 

diminui-se a importância de determinada demanda sob o argumento de que esta atende 

apenas a alguns e não ao todo. Deve atender ao “eu” coletivo e não apenas aos “outros”. O 

“outro” deve se adequar aos processos de produção do saber e do poder emitidos pelas 

relações. (SIMIONATTO, 1998, p. 40). 

É nessa perspectiva que Foucault (1999, p. 38-39), aumentando a amplitude dos 

discursos marxistas de dualidade entre sujeitos opressores e oprimidos, assinala que não é 

pela pessoa do “outro” que se interessa a ordem discursiva burguesa, mas pelos sistemas de 
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poder que o controla. O “outro” é apenas o sujeito sobre o qual incidirá este sistema de poder. 

A burguesia, enquanto ideologia básica de vida social, não se pauta em incluir ou excluir o 

“outro”, mas pelos sistemas de representação que permitem exercer os controles de inclusão 

ou exclusão.  

O “outro” pode ser a vergonha ou a redenção do “eu”. Estar na posição do “outro” 

quando este se apresenta adequado às relações estabelecidas na sociedade capitalista é motivo 

de aceitação e inclusão. Porém, estar no espaço subjetivo do “outro” enquanto desviante da 

assim chamada normalidade é ensejo para repressões, expulsões e reclusões. No discurso 

jurídico, e suas diversas facetas em relação às normatividades legais, a inclusão ou exclusão 

dos sujeitos está pautada na convergência com os auspícios legislativos. 

 

Uma figura do discurso jurídico: o cidadão de bem 

A força do Direito, enquanto discurso, está ancorada nas diversas instituições que 

cercam e atravessam os enunciados que praticam o exercício de poder e saber jurídico. O 

Direito é uma instituição, assim como a família ou a escola. Porém é uma instituição mais 

abstrata, pois atravessa todas as outras instituições e é nesses atravessamentos que o discurso 

jurídico ganha força e conduz a formação subjetiva na sociedade burguesa. É uma das 

instituições disciplinares da sociedade, que se naturaliza pela mera possibilidade de 

existência.  

Como não aceita questionamentos o Direito se impõe como mais uma das instituições 

que não pretende excluir, mas fixar indivíduos. Esta fixação, pelo discurso do Direito, é o 

que gera também o paradoxo da inclusão pela exclusão. Inclui-se aquele que cumpre, ou 

melhor, que segue os dispositivos normativos. Excluem-se aqueles sujeitos que não seguem 

tais regras. Como poder, os discursos judiciários de recompensa e punição servem para 

instituírem-se e legitimarem-se. Foucault (2002, p. 120-121), assevera que tal relação de 

poder, além de outros poderes que aparecem (poderes econômicos, políticos etc.), é uma 

característica das instituições, espaços nos quais não se emitem apenas ordens, mas também 

julgamentos e tomam-se decisões. 
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O que o Direito permite, então, é uma política de adequação dos sujeitos. O próprio 

sujeito policia-se para não estar à margem do Direito (da lei), para que não seja visto como 

o “outro” (“inimigo”). A política torna-se polícia, interna e externa. Agamben (2007, p. 154) 

expõe que a política policial é uma forma de tutela própria dos indivíduos contra esse 

inimigo, que pode ser o próprio “eu”. Esta atitude policial é uma das formas com a qual o 

Direito enraíza fundações de legitimação, o cumprimento da lei deve ser o vetor modelador 

e pacificador da sociedade – não importa qual seja esta lei. 

Assim, não se procura justificar o direito, ou explicar a regra. Cumpri-la é a obrigação 

moral por excelência. Não preocupa-se com o seu conteúdo particular, porquanto a principal 

necessidade é a realização das obrigações estabelecidas. É violentamente desta maneira que 

o Direito se sobrepõe. Uma violência simbólica e internalizada pelos sujeitos para que sendo 

o “outro” da lógica jurídica, o seja de forma tal que justifique sua posição de sujeito. 

(BECKER, 1977, p. 115-116) 

Um direito, segundo Habermas (2002, p. 274) é apenas um paradigma de 

universalização e obscurecimento das diferenças. A ideia de inclusão pelo Direito é uma 

forma de resolução de todos os conflitos que porventura possam existir na sociedade. O 

discurso jurídico como regulador e libertador gera o mito da força legitimadora do Direito, 

como se as leis pudessem mudar a realidade. Com a ascensão de um discurso jurídico, não é 

o Direito que precisa se legitimar como fruto das relações políticas existentes na sociedade, 

mas os sujeitos é que precisam legitimar suas condutas perante o Direito. A validade das 

condutas dos sujeitos, por meio do Direito é a corroboração de que os comportamentos devem 

ser pautados em práticas padronizadas. O discurso aplicado no aspecto relacional entre o “eu” 

e o “outro” é o discurso jurídico. 

Bauman (2005b, p. 106-107) explica que o principal arcabouço do discurso jurídico 

de geração de fixação de condutas é o discurso penal. É o sistema penal que oferece as 

perspectivas de estabelecimento de comportamentos. A ilegalidade da conduta é o que supre 

a ânsia pelo agir corretamente e agir corretamente é estar dentro da lei, jamais à margem. O 

“outro”, portanto, é visto como inadequado e precisa ser neutralizado. Uma vez que só pode 
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ser removido legitimamente do convívio se atuar fora dos limites jurídicos, o “outro” 

encontra-se sempre cercado pelas fronteiras do discurso do Direito.  

Com o discurso de proteção da sociedade, das suas liberdades e provimento de 

igualdades, geram-se normativas jurídicas que adentram a subjetividade do “outro” 

cercando-o de leis e estereótipos que privam a sua liberdade e igualdade. 

 

O desvio é o produto da iniciativa no sentido menos amplo e mais 

particular também. Uma vez que uma regra começa a existir, deve 

ser aplicada a pessoas particulares antes que a classe abstrata de 

marginais e desviantes criada pela nova regra possa ser povoada. Os 

transgressores devem ser descobertos identificados e julgados (ou 

vistos como diferentes e estigmatizados por sua não-conformidade, 

como no caso de grupos desviantes legais, [...]). Essa tarefa base, 

geralmente, aos muitos impositores profissionais que, ao imporem 

regras já existente, criam desviantes específicos encarados pela 

sociedade como marginais. (BECKER, 1977, p. 121) 

 

As disciplinas, mecanismos utilizados pelas técnicas de dominação e criação de 

verdade, tem seu discurso próprio e criam saberes. O discurso da disciplina não é o discurso 

da lei e não é a vontade soberana aplicada à sociedade. As disciplinas trazem o discurso da 

regra, um discurso que generaliza e naturaliza a regra, pois a regra aqui não é a norma legal 

é a regra natural, a norma. Em outras palavras, as disciplinas criam uma nova codificação, a 

codificação da normalização (da normalidade) que não é do Direito, mas com ele acaba se 

confundindo, exercendo poder tanto pelo edifício jurídico quanto pelas técnicas de disciplina. 

Os discursos da disciplina se colocam dentro do discurso do Direito, e os procedimentos de 

normalização acabam agregando-se aos procedimentos legislativos e regras materiais em um 

sentido de universalização do normal, ao que FOUCAULT (1999, p.46-47) chama esse 

funcionamento universal de “sociedade de normalização”. 

O “cidadão de bem”, então, é aquele sujeito que se fixa em todas as condutas jurídicas, 

em todos os aspectos já explorados e manipulados. É um “outro”, com o “eu” quer ser visto. 

É um espaço subjetivo aguardando preenchimento. Sua identidade não precisa ser única e 

indivisível, desde que esteja o sujeito dentro dos limites do Direito Penal. Em outras palavras, 
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não é necessário agir de uma única forma pré-estabelecida, mas antes, coadunar-se com os 

padrões de aparência que lhe reveste a legitimidade de ações, inclusive indo de encontro ao 

que prescreve a ordem jurídica. 

Esse cidadão comum, padrão, “de bem”, é reflexo da sociedade unidimensional, que 

não se firma em críticas, mas antes se adequa ao que o discurso jurídico emitido pelas várias 

micro-instâncias de poder (mídia, escola, prisão etc.). Reprodução do sistema capitalista de 

produção o “cidadão de bem” tem o interesse na manutenção do status quo, pois uma possível 

mudança pode acarretar alterações no seu plano de vida. A ideia de transformação é 

rechaçada pois as aspirações individuais podem ser comprometidas por uma mudança, por 

menos brusca que seja. A fragmentação dos sujeitos em diversas identidades e em classes 

leva aos questionamentos sobre em que lado deve estar, não em qual lado se escolhe ficar. 

Há uma imposição sobre o lado certo a seguir. (MARCUSE, 1973, p.16) 

Pelo discurso jurídico, o Direito Penal torna-se o divisor da sociedade em bons e 

maus, em cidadãos de bem e delinquentes. “Com efeito, os delinquentes tendem a ser vistos 

como ‘intrinsecamente maus e depravados’ – ‘não são como nós’. Qualquer semelhança é 

pura coincidência” (BAUMAN, 2005b, p. 108) 

O indivíduo no espaço do “cidadão de bem” é o sujeito adequado dentro dos 

comportamentos aceitáveis e apropriados para cada momento. Esse sujeito adequa-se às 

transformações de ordem jurídica no tempo e no espaço. É um sujeito extremamente 

qualificado para a vida social, não é visto como uma classe perigosa. Não importa se o 

indivíduo é ou não perigoso, o importante é aparentar sua “bondade” enquanto cidadão. Não 

interessa em que classe social está, o importante é não ferir o que diz o Direito. 

(ZAFFARONI, 2005, p. 145) 

O sujeito desviante, delinqüente é a vergonha do “eu”. Por isso há rejeição quanto a 

esse tipo de identidade, ou melhor, de ser alocado nesta identidade. Não se quer ver nessa 

posição deste “outro”, pois ela é inconcebível na sociedade, mal vista e excludente. Ser 

identificado como o “outro” nessa situação é a possibilidade de ser recolhido às instituições 

de sequestro. 
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Odiamos essas pessoas porque sentimos que aquilo que elas sofrem 

diante de nossos olhos bem pode se mostrar, e muito em breve, um 

ensaio do nosso próprio destino. Fazendo possível para afastá-las de 

nossas vistas – recolhê-las, trancá-las em acampamentos, deportá-las 

– pretendemos exorcizar esse espetro. (BAUMAN, 2005b, p; 158) 

 

O “cidadão de bem” é aquele sujeito que está adequado aos padrões de 

universalização, não é visto como um “outro” nocivo, porque atende a regras jurídicas que 

se perfazem como regras morais. Esta governança normativa transforma o sujeito em um 

policial de si mesmo. Habermas (2002, p. 28-29) critica essa postura afirmando que o fato de 

algo ser racional para um indivíduo apenas exprime que os padrões que autorizaram a 

conclusão chamada de racional são padrões do próprio indivíduo. Portanto, o fato de que 

determinadas normas sejam aceitas sob quaisquer condições resultam do fato de que a figura 

do “cidadão de bem” é aquela na qual se firmam as legitimações de condutas e não do Direito.  

O “cidadão de bem” é um servo do Direito, um sujeito incluído, mas que a qualquer 

momento pode estar despojado de todas as suas características, pois o Direito é transformado 

e as práticas jurídicas de caráter burguês deterioram direitos de propósito quando o 

movimento dos acontecimentos põe em risco a segurança dos grupos de detentores das 

relações de poder. 

 

Cidadão de bem versus bandidos: análise discursiva de um caso noticiado em blogs e 

seus comentários 

Os grandes portais de notícias na internet transformaram-se hoje em uma grande teia 

de informações compartilhadas, nas quais o próprio usuário do serviço tem a possibilidade 

de enviar algum relato que valorize, muitas vezes sem critérios investigativos ou 

jornalísticos, apenas como forma de adicionar o usuário denominado “colaborador” no 

espaço virtual, com vistas a aumentar seu número de acessos. 

No entanto, com o avanço tecnológico e a criação de novas ferramentas 

comunicativas, foram os blogs que se tornaram espaços de tratamento de notícias. Tomaram 

uma perspectiva notável enquanto disseminação na construção das subjetividades no que se 

pode chamar “era da informação”. Conforme Sibila (2003, p. 144) os blogs podem ser 
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considerados um diário íntimo, com reflexões sobre os mais diversos assuntos: política, 

sexualidade, família, cotidiano etc. Tais empreendimentos tornam-se um espaço de fala do 

“eu”, uma forma de enunciar discursos. Não se fixam na forma consagrada dos diários 

particulares, não expressos ao público, antes, os blogs abrem espaço para réplicas de outros 

indivíduos, uma espécie de espaço virtual de debate político.  

Sob o discurso da liberdade da expressão, os blogs podem ser entendidos como um 

espaço de confissão, no sentido de Foucault (1988, p. 22). Pode-se entender então que a 

sociedade atual é uma sociedade compelida à fala. Os blogs e portais que aceitam o envio de 

notícias por qualquer usuário, enquanto ferramentas de fácil manejo tornam a veiculação e 

compartilhamento de imagens, sons e textos uma forma de falar de si e do “outro”. 

O blog se torna um instrumento mais notável por sua possibilidade de publicização, 

um palco de espalhamento de notícias instantâneo do conteúdo sem um editor ou 

intermediário, como em geral acontece com jornais impressos (cf. BOURDIEU, 1996) – ou 

mesmo com grandes portais de notícias na rede mundial de computadores.  

Tal ferramenta tem essa intenção de publicidade, não é espaço de controle de 

conteúdo, mas de abertura dos conteúdos para o debate. Além de campo de informação rápida 

e contínua, pode ser um espaço propício para a disseminação de discursos (SCHITTINE, 

2002, p. 57-58). 

O “blogueiro”, nesse espaço, é a figura primeira da fala, o sujeito que expressa o suas 

impressões sobre determinado fato, ou simplesmente o transcrevendo de outras fontes, 

abrindo espaço para os comentários de outras pessoas. O “comentário” seria, então, a 

descontinuidade do sujeito da fala. É o espaço aberto para comentário que pronuncia o 

entendimento dos outros indivíduos acerca do tema estabelecido para o debate. Esta 

descontinuidade, segundo a ordem discursiva a que alude Foucault (1996, p. 58), transforma 

os discursos em “séries regulares e distintas de acontecimentos”. Ultimamente, grandes 

portais de notícias, não considerados blogs, abrem espaço para comentário. 

Analisam-se a partir deste breve exame do espaço jornalístico do blog os discursos 

embutidos em diversas falas, seja dos autores ou dos comentaristas, um caso que teve 

destaque na comunidade social em São Luís, MA.  
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No dia 07 de janeiro de 2013 uma mulher ao ser abordada por um indivíduo que lhe 

pretendia subtrair determinada soma em dinheiro, em posse de arma de fogo ocultada, alvejou 

o seu oponente terminando por um desfecho letal àquele que tentara o roubo. Importante 

ressaltar que o caso toma um desdobramento, no qual a identidade da protagonista em um 

primeiro é a de uma policial e logo após a de uma “cidadã comum”, no sentido de não 

pertencimento a qualquer cargo público ou de autoridade na máquina do Estado. 

No portal de notícias G1/Maranhão (que veicula apenas notícias relativas ao Estado 

do Maranhão), este foi o título da primeira chamada sobre o fato, ainda no mesmo dia do 

fato:  

 

Mulher mata homem após tentativa de assalto em São Luís 

Assaltante foi alvejado com três tiros próximo à agência bancária. 

Polícia já investiga para saber se a mulher dos disparos é policial.  

 

O texto da notícia corre no sentido de descrever a ação conforme o relato de 

testemunhas e informações prestadas por agentes da polícia, bem como a informação de que 

estes últimos procuram saber quem é a mulher que efetuou os disparos. Além disso, é dada a 

informação de que o homem morto já havia cometido outros atos ilícitos e já fora inclusive 

detido pelo sistema policial/penal em outras oportunidades. Some-se a isso a utilização de 

termos como “assaltante” e “bandidos”, identidades por excelência dadas a sujeitos que 

praticam atos desta natureza. 

São contabilizados na página da notícia treze comentários, todos endossando a ação 

promovida pela autora dos disparos. Seguem alguns comentários, conforme escritos por 

leitores do site:  

 

Usuário A 

SORTE DELA QUE NÃO FOI ELA A VITIMA...MENOS UM ASSALTANTE NO 

MUNDO ;) 

 



 

549 

 

Usuário B 

Menos um! Tinham que dar uma recompença para essa mulher! 

 

Usuário C 

Bandido bom é bandido morto, cidadão honesto 1 Bandido 0, o governo deve estar se 

moendo de raiva, o que querem é q nao reajam, nos assaltos, nas corrupções governamentais, 

no preço da gasolina, na conta de luz que vira com um desconto ridículo, isso é brasil. 

 

Usuário D 

Hum... estao a procura da autora dos disparos??? Deve ser para dar um medalha de 

Cidadania certo? Nada foi dido sobre o outro cara da moto! Ele fugiu... a policia procura por 

ele tambem?? 

 

Ainda no ambiente do site de notícias G1/Maranhão, no dia seguinte (08 de janeiro 

de 2013), veicula-se a notícia de que a mulher fora identificada: não era policial e, não 

obstante, não teria registrado porte de arma conforme a legislação estabelece. Atenta-se ainda 

para o fato de que no texto que relata o caso, o homem morto é enunciado como “vítima 

assassinada”, o que gera repercussão no espaço dos comentários. Nesta notícia são 

contabilizados cinco comentários, percebendo ainda o apoio ao ato praticado pela 

protagonista do ato.  

 

Usuário E  

Vitima assassinada? piada! 

 

Usuário F  

Depois ainda vem os direitos humanos cobrarem justiça pela morte desse bandido dos 

infernos, putz... 
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Usuário G 

Se acontecesse isso com todo bandido, duvido que ainda teriam tantos crimes. 

 

A última notícia até então veiculada sobre o caso no portal de notícias G1, no dia 09 

de janeiro de 2013, dá conta de que a autora entrou em contato com a polícia e traz vozes 

legitimadas para tratar do assunto em um vídeo incorporado à notícia, chamando a ação de 

“legítima defesa”. São apenas quatro os comentários, no qual apenas um questiona quanto ao 

elemento da “legítima defesa”.  

 

Usuário H 

Ele teve oq "merecia" agora falar que a advogada agiu em legitima defesa e ru[im] 

  

Nas três notícias veiculadas houve um total de vinte e dois comentários dados em 

referência ao caso. Apenas um consiste em questionamento quanto ao ato no sentido de 

“legítima defesa”. 

Passando para a análise do espaço chamado “blogosfera”, os blogs acima citados 

também veicularam a notícia e tiveram um universo muito maior de comentários. Na primeira 

chamada para o fato transmitida no site Luís Cardoso: bastidores da notícia foram trinta e 

seis comentários (número superior ao total geral em três chamadas do portal de notícias de 

massa). A chama para a notícia, no dia 07 de janeiro de 2013, é: “Delegada mata bandido na 

porta do Bradesco da Holandeses”.  

Com esta chamada direta, percebe-se o tom mais informal, consagrando a forma mais 

particular e mesmo popular da ação dos blogs dessa natureza. É o que Foucault (1996, p. 38-

39) vem a definir como os complexos sistemas de restrição, que atuam na sociedade do 

discurso. O autor do blog escreve de forma direta e objetiva com a propagação das 

identidades fixadas de ambos os envolvidos, com o intuito de estabelecer a sua posição sobre 

o fato, isto é, o apoio a quem disparou a arma. Ainda que o texto corra de forma descritiva, 

termos como “assaltante” e “meliante”, vem a confirmar sua posição sobre o fato. Os 
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comentários, semelhantes aos assinalados anteriormente, corroboram a forma discursiva 

apresentada pelo sujeito da fala, o “blogueiro”: Dos trinta e seis comentários na notícia 

referenciada, apenas um questiona ação: 

 

Usuário I 

Por pior que seja o ser humano nada justifica uma morte violenta, contudo é preciso 

dizer que se ele voltou a delinquir é porque nosso sistema não funciona, não recupera 

ninguém, e a culpa é de todos nós, que diante de situações como estas agimos feito urubus 

na carniça, rimos, achamos bom, esquecemos, contudo que somos os maiores culpados de 

existirem delinquentes irrecuperáveis, e nossa culpa provém do ato omissivo de 

responsabilidade na hora de escolher quem vai nos representar. 

Quando, também, por exemplo sonegamos impostos sob o argumento de que todos 

fazem isto, e que os políticos vão roubar mesmo. E por aí vai… 

É fato que há no direito as excludentes de ilicitude da conduta do caso, mas o 

problema não irá ser resolvido com estes apupos falsos, não há motivos pra regozijo e direitos 

humanos não é assunto que se esgota com tanta simplicidade, aliás simplicidade na discussão 

deste cenário indica em invariavelmente em soluções erradas quando não, equivocadas. 

 

Os comentários que se seguem após esta fala destoante do discurso erigido continuam 

a endossar o ato praticado, e alguns usuários se dirigem diretamente à pessoa citada acima. 

 

Usuário J 

Vivemos uma guerra, e hoje o Maranhão ganhou uma batalha, morre uma carniça que 

aterrorizava, vamos então comemorar. “Usuário” vc deve ter motivos pra gostar de 

vagabundo, se esse è seu caso então meus pêsames 

 

Usuário K 

“Usuário”,,VAI COMER ALGUMA COISA QUE VOCÊ TÁ COM FOME. 
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MORREU! MORREU E BEM MORRIDO! JÁ VAI TARDE! NÃO VAI FAZER 

FALTA! 

[...] 

O SISTEMA SER ERRADO NÃO JUSTIFICA ESSA SACANA AMEAÇAR 

DUAS MULHERES EM UM CARRO. 

JÁ FOI E FOI TARDE! AÇIÁS, NEM DEVERIA TER VINDO! 

 

A nota seguinte sobre o fato, no dia 09 de janeiro de 2013, noticia a identificação da 

autora dos disparos é a que possui mais comentários, ao todo setenta e dois. Com a chamada: 

“Polícia identifica mulher que matou assaltante na porta do Bradesco” , o autor do blog, 

apenas repete a informação de que a mulher não era delegada e que não possuía porte de 

arma, nos mesmos termos do site G1, citando o site apenas de forma que passa despercebida. 

Os comentários desta nota referente ao assunto pretendem-se, igualmente à notícia anterior, 

como apoiadores da ação praticada, com cerca de dez menções à identidade do “cidadão de 

bem”. 

Já nesta notícia, são setenta e dois comentários. Destes, apenas poucos questionam 

alguns pontos: um usuário discute sobre o “estatuto do desarmamento”, outro sobre o 

“tratamento dado à mulher por ser de condição privilegiada” e um questiona o blogueiro pelo 

fato de este na notícia anterior identificar a autora dos disparos como delegada sem 

investigação jornalística. Questionado por chamar o indivíduo que veio a falecer de “vítima 

assassinada” o próprio autor do blog afirma que a fonte foi citada e que os termos escritos 

são de responsabilidade do portal do qual foi reproduzida a matéria : 

 

Usuário L 

Só um blogueiro ou jornalista muito [...] e ruim pra escrever imbecilidades como: 

VÍTIMA ASSASSINADA. A única vítima nessa história é a mulher que teve sua vida e seu 

patrimônio ameaçados! Quem sabe, o tal Luís Cardoso é amigo de bandidos, é de alguma 

“ôngui” dos “direitos dos manos”, certo? A referência correta a essa criatura morta é 

BANDIDO MORTO ou ASSALTANTE MORTO. 
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Outra coisa: “…responder por ESTÁ (grifo meu) armada…” Por gentileza, aprenda 

a escrever corretamente. 

Resposta do autor: O mínimo de atenção seria suficiente para perceber que a matéria 

em questão é apenas uma reprodução do portal G1. Do que adianta tanta inteligência e ser 

‘aluado’, não é mesmo, Élvio? Dá nisto… 

 

Usuário M 

Não dá pra entender, como o suposto ladrão virou vítima, isso foi o resultado dos seus 

atos, se o asno não tivesse assaltado ele não teria morrido. O asno já era conhecido por esse 

tipo de crime. 

Gostaria de saber pq, o comparsa ainda não foi identificado? Como sempre, para o 

cidadão o rigor da lei, para a bandidagem a incompetência e anuência do estado! 

Onde está a imparcialidade do Sr. Luís Cardoso, que trata o marginal como vítima? 

Viva ao meu Brasil do BBB, Copa do Mundo, Carnaval, filas do SUS………… 

Resposta do autor: É tão difícil perceber que a matéria é do G1? Os créditos, com link 

e tudo, está logo abaixo do título. Por favor… 

 

Isto mostra que a força do blog e do sujeito da fala (o “blogueiro”) é extremamente 

forte e que o texto é identificado como iniciado pelo próprio indivíduo que assina a página. 

É a reprodução de uma relação de poder que, conforme assinalado acima, circula pelos 

sujeitos na relação e se espalha por todos os lugares. No sentido já utilizado por Foucault 

(1999, p. 89), o poder está aí colocado não porque alguém disse, mas porque os sujeitos o 

produzem, “não porque tenha o privilégio de tudo agrupar, mas porque se produz a cada 

instante, em todos os pontos, ou melhor em toda relação entre um ponto e outro”. 

A terceira e última postagem, até então, referente ao caso no blog Luís Cardoso: 

bastidores da notícia, é um texto com o título: “Mulher que matou assaltante na porta do 

Bradesco é advogada e empresária” . Foi veiculada no mesmo dia da notícia anterior, algumas 

horas depois. Mais uma vez as referências ao “cidadão de bem” e defesa ao ato praticado, na 
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quase totalidade dos comentários da matéria, é encontrada. Novamente, poucos comentários 

discutem ou questionam ação, inclusive com tentativas de embasamentos em códigos do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Usuário N 

O velho ranço sanguinário da população se manifesta nas postagens. O desejo de fazer 

justiça com as próprias mãos, de excluir da sociedade os pecadores, coisa medieval. 

 

Usuário O 

Claro que ela agiu em legítima defesa de sua posse. Já assisti vários juris em que a 

defesa usou esta tese da legitima defesa civil, e os réus sempre eram absolvidos. 

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, 

restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser 

molestado. 

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua 

própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além 

do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. [...] 

 

Usuário P 

[...] vcs vermes carniceiros sedentos de sangue… bando de hipócritas, criminosos do 

mesmo nível do assassinado e do mesmo nível da assassina… 

 

O outro ambiente blog visitado e analisado tem apenas uma única nota sobre o caso, 

e este se refere ao fato da protagonista ser identificada ainda como delegada. Sob o título: 

“Uma ação respeitável da polícia…” , no dia 08 de janeiro de 2013, um dia após o ocorrido, 

o blogueiro é enfático na sua posição de apoio à ação e se dirige à instituição policial como 

um todo, tratando o ato como louvável e que deve ser repetido. Em comum com os outros 



 

555 

 

espaços de transmissão de informações poucos questionam o ato praticado, elevando 

discursos enviesados sobre direitos humanos e pena de morte.  

Conforme excerto abaixo extraído um comentarista chama a atenção para o fato de a 

protagonista da ação não pertencer à instituição policial, o autor do blog responde. 

 

 

Usuário Q 

Acaba de ser veiculado no jornal que a pessoa responsável pela morte do bandido não 

é policial. Aí a ação da polícia passa a não ser nada respeitável. Primeiro pelo simples fato 

de uma civil ter feito algo que caberia a polícia e segundo por possivelmente ter mais uma 

arma de uso restrito em mãos de quem não deveria. E agora?!? A quem devemos aplaudir e 

respeitar?? 

Resposta: Independentemente de ela ser ou não policial, eliminou mais um bandido 

das ruas. Este ato por si só já é louvável. Eu faria o mesmo. E, sinceramente, se tivesse a 

aprovação da minha família, teria uma arma. 

 

A resposta do autor do blog é o que para Bauman (2009, p. 54-55) tornou-se hoje 

muito importante e fonte inesgotável de condução de políticas econômicas e de acumulação 

de capital (simbólico ou não): a segurança pessoal baseada no discurso do medo e 

insegurança nos espaços urbanos. O “capital do medo” pode ser transformado em qualquer 

outro capital: lucros políticos ou econômicos.  

Como se pode notar a ação do assim denominado “cidadão de bem” está dentro de 

uma chancela legitimada socialmente. A esse espaço subjetivo devem ser oportunizadas 

todas as armas (simbólicas) para se defender de um “outro”. Bauman (2005b, 106-107) define 

esse “outro” não querido, como o refugo social, no qual o discurso jurídico penal estabelece 

um locus todo especial de subjetividade. Trata-se de separar esse “outro” do espaço social, 

excluí-lo e eliminá-los.  
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Considerações finais 

A espécie de tirania que se tornou o discurso jurídico envolve a ambivalência dos 

sujeitos. Maniqueísta que é, a tendência às resoluções jurisdicionais determinadoras de 

condutas tem por termo a fixação de comportamentos normalizados. Não espera legitimação, 

é a priori legitimada, por um discurso de imaginário temor e das possíveis reprimendas caso 

o ator social insurja-se contra a ordem estabelecida. 

O medo instituído do castigo faz com que o sujeito assuma a si próprio o sentimento 

de repressão, tudo de modo a estar “dentro da lei”. Porém, o discurso jurídico é emitido por 

instâncias previamente estabelecidas como legítimas, aptas a fornecer o material próprio para 

as ações humanas, estando ou não de acordo com o pressuposto legal instituído. 

Isto significa que mesmo não estando de acordo com o que diz a letra da lei, o sujeito 

é visto como esta ou aquela figura pela conduta dele esperada socialmente e não só pela sua 

concordância com os termos legais. 

Assim, estar à margem da lei, não é apenas feri-la, mas também estar ao largo dos 

comportamentos socialmente aceitáveis. A figura do “cidadão de bem” é uma figura dentro 

dessa perspectiva: é um sujeito abarcado pelo discurso jurídico e que também o abarca. Este 

discurso não é meramente a repetição dos rigores da lei, mas também legitima inclusive os 

seus desvios. 

A lei opera como a pressuposição de uma conduta perfeita, no entanto, pode ser 

quebrada se a figura do “cidadão de bem” está totalmente preenchida em seu locus. Como o 

discurso jurídico opera com a expulsão do Mal, não se limita ao seu próprio texto, mas a uma 

interpretação vasta de aquisição ou repulsão a partir do caso analisado, é isto que legitima as 

mais diversas condutas dos sujeitos, quando estes estão sob o manto do comportamento 

normalizado, sendo “cidadão de bem”. 

A última palavra é tarefa do Poder. Não como aparelho último de representação de 

força, mas como relação instituída. Assim, o discurso jurídico é um discurso instituído por 

uma relação de poder transita necessariamente por atravessamentos diversos, legitimando 

condutas as mais diversas. A repercussão de uma notícia do vulto da analisada e a abertura 

para comentários os mais diversos (ainda que partam de um discurso semelhante) se utiliza 
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desse “capital do medo” em alguns momentos para que os blogs e seus sujeitos de fala 

acumulem seu capital simbólico (o número de acessos e influência na formação de opiniões). 
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43. MÍDIA E CULTURA DE MASSA COMO DOMÍNIO DO MERCADO DE 

ENTRETENIMENTO: O CASO DO BUMBA-MEU-BOI NOS ANOS DE 

1990 

 

 

Diêgo Fernando Silva Rabelo 

Luana Tereza de Barros Vieira Rocha 

 

 

Introdução 

Vivemos em uma sociedade cujas práticas culturais são massificadas, disseminadas 

em larga escala. Os efeitos são inúmeros e interpretados de diferentes modos. Muitos 

acreditam que isso proporcionou aos sujeitos sociais, o conhecimento da Cultura, evento esse 

historicamente limitado a certa classe ou grupos. Disseminação, reconhecimento, prazer em 

usufruir das criações humanas, algo que a modernidade proporcionou. A troca do 

conhecimento foi inevitável. Porém, essa mesma disseminação, reconhecimento, satisfação 

proporcionado pela Cultura deve ser entendida por outro aspecto, algo de caráter mais 

profundo e descortinado. Isso exige uma reflexão acerca dos sujeitos que constroem essa 

disseminação, bem como, a quem está direcionado, quais seus reais propósitos. É com esse 

raciocínio que desenvolvemos esse estudo. O Bumba-meu-boi como expressão cultural de 

maior destaque no Maranhão sofreu uma ressignificação de suas práticas que os retirou da 

exclusividade de sua comunidade, terreiros, inserindo-os em Arraiais ou Vivas espalhados 

pela capital do Estado, São Luís.  

Com isso, sua popularidade foi arraigada. Criou-se através da mídia o gosto pela 

brincada e, consequentemente, a procura pelo espectador aprofundou-se. O mercado de 

entretenimento alargou-me e dirigentes políticos procuraram significativamente recorrer, nas 

comunidades em que os Bumbas se desenvolviam, seus eleitores na busca de obter ganhos 

eleitorais. Consequentemente, para atender essas questões muitos Bumbas alteraram 

elementos tradicionais buscando a readaptação conforme as exigências desse mercado e da 

política.  
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Para maior eficiência e eficácia desses preceitos dominantes, a Mídia serviu como um 

instrumento de manipulação dos sujeitos históricos tornados espectadores de práticas da 

Cultura Popular. 

Desse modo, o trabalho propõe a análise do processo de disseminação Cultura de 

Massa pelos veículos de comunicação em São Luís do Maranhão nos anos 1990, período em 

que Roseana Sarney atuou como governadora do Estado.  

 

Cultura de Massa, mídia e Bumba-meu-boi: elementos em análise no contexto da 

política de entretenimento 

Segundo ADRIAN (2012, p.02) o termo massa designa “multidões padronizadas e 

homogêneas e não possui um grupo específico”. Outro termo similar é a categoria chamada 

Indústria Cultural que surgiu a partir do século XVIII e se expandiu através dos meios de 

comunicação, como os jornais impressos na Europa. Assim, na realidade européia do século 

XVIII: “a indústria precisava de indivíduos um pouco mais qualificados, nesse caso, o 

surgimento de um mercado consumidor (importância social, econômica e cultural)” para se 

propagar e legitimar no mundo material da época.  

Nessa perspectiva, a Cultura de Massa tem seu marco consolidado no capitalismo, 

tornando um dos seus símbolos de dominação em diferentes sociedades mundiais e em 

distintos momentos temporais. Assim, Ianni (1976, p. 13) atribui um termo similar chamado 

cultura capitalista que se “insere nas relações imperialistas e de dependência” e a reconhece 

como “um elemento essencial à reprodução das relações capitalista, em escala nacional e 

internacional”.  

O capital que extrapola a exploração do homem nos espaços de trabalho e, portanto 

investe na reprodução de ideias, valores, princípios e doutrinas no mundo material expressa 

sua exigência na organização e reprodução continuada das relações políticoeconômicas. 

Desse modo: 

 

A produção cultural faz parte das relações de interdependência, 

alienação e antagonismo que caracterizam as relações capitalistas de 

produção. Para concretizar-se, a reprodução internacional do capital 
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implica na reprodução, em conjunto, das condições materiais e 

espirituais da apropriação do excedente econômico gerado pela força 

de trabalho nos países colonizados e dependentes. Daí a importância 

das ideias e concepções, doutrinas e teorias, como as quais se 

codificam, legitimam e reproduzem as relações, os processos e a 

estruturas de dominação política e apropriação econômica nesses 

países (IANNI, 1976, p. 23).  

 

O capitalismo tem uma expressão tanto material quanto intelectual, que atua dinâmica 

e reciprocamente no processo de reprodução das relações capitalistas.  

 A Cultura de Massa absorve as exigências do capital que numa constante 

especificidade precisa a todo modo gerar elementos culturais de assimilação dos princípios 

do modo de produção destinados aos sujeitos sociais na condição de consumidores destes 

produtos. A produção, distribuição, consumo das expressões culturais à luz da Cultura de 

Massa segue uma dinâmica de pasteurização das manifestações: equalizar ritmos, 

uniformizar coreografias, padronizar vestimentas dentre outras formas de instrumentalizar as 

expressões culturais à interesses do capitalismo. 

A foto abaixo publicada em 1996, no Jornal O ESTADO DO MARANHÃO, primeiro 

mandato da então governadora Roseana Sarney segue um trecho jornalístico que 

demonstrava a reelaboração de expressões culturais ao fundir estilos musicais ou 

coreográficos no único modo de manifestação cultural. Na Cultura de Massa misturar ritmos 

torna-se uma forma de atrair consumidores de gostos e preferências diversificados. Para isso, 

é necessário romper com traços típicos ou construir formas estereotipadas de expressões de 

cultura popular. 

 

Brincante do Boizinho Incantado, único a cantar toada ao som de 

viola, lança seu primeiro CD “Coração da Beira Mar”. “É preciso 

dinamizar a cultura popular maranhense se preservando, contudo 

suas raízes e envolvendo um numero cada vez maior de jovens”. “E 

este é o nosso propósito”, afirma Paulinho Junior, um dos amos da 

brincadeira. 

 



 

563 

 

    

Foto 01: Bumba-meu-boi se mistura com o forró (O Estado do Maranhão, São Luís, 

23 de junho de 1996 – domingo). 

 

Ou, quando o Bumba-meu-boi acrescentou em seu enredo o forró. É visível a junção 

de ritmos e, ao adicionar certos elementos musicais de outros ritmos, foi possível verificar 

pontuais descaracterizações de expressões de Culturas: 

 

A dança do tchan invadiu o terreiro do bumba-meu-boi. O dono da 

novidade é o boi brilho de Santo Antônio (sotaque de orquestra) que, 

em quatro ano de existência, nunca havia feito tanto sucesso. A 

proposta, que tem intenções assumidamente COMERCIAIS, vem 

causando polêmica entre os tradicionalistas do folclore maranhense. 

A ideia de misturar “tchan-tchan-than-than” com sotaque de 

orquestra foi do cantador Vitor Moraes. “Estou sendo alvo de críticas, 

mas penso que ficar vivendo de tradição é insistir em permanecer na 

roça”, disse. “A polêmica ajuda a deixar o boi em evidência. Ano 

passado fizemos umas poucos apresentações. Este ano, estamos com 

a agenda lotada”, comemora. Para o coreógrafo, tradição é coisa do 

passado. “Não existe mais isso”. “Não é por causa das críticas que a 
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gente vai deixar de inovar, disse” (O ESTADO DO MARANHÃO – 

São Luís – MA, 08 DE JUNHO DE 1997). 

 

Exemplos divulgados pelos veículos de comunicação de massa acerca dos rearranjos 

performáticos estão para atender as necessidades da Indústria Cultural e, consequentemente, 

do capital e do poder político dominante: 

 

Xote no boi: Inovar também é a palavra de ordem de grupos com o 

Boi Sanfonado. A brincadeira mistura sotaque de orquestra com o 

som da sanfona (o ritmo lembra um xote daqueles bem arrastados). 

A coreografia também é especial. Vale até dançar agarradinho, como 

no reggae. E as inovações não ficam apenas no sotaque e na dança, 

O boi (em tamanho maior que o convencional) vem em cima de uma 

espécie de carro alegórico, com cerca de três metros de altura, 

equipado com jogo de luz e outros recursos.  

“Não tem nada a ver com o boi de Amazônia”, afirmou o presidente 

da brincadeira William Penha Barros referindo-se ao espetáculo do 

boi-bumbá de Parintins (PA). “Nós que viemos apenas inovar” frisou 

. 

 

Boi no laço: Outro representante da nova geração de bois estilizados 

no Maranhão é o Boi de Corda, de Santa Inês. Diferente nas 

indumentárias e no formato do novilho (tudo confecção em corda), a 

brincadeira não nasceu baseada numa lenda como Catirina. Segundo 

o coordenador do Boi, Raimundo André, uma nova história foi 

inventada para justifica a origem do grupo. “Um vaqueiro levou um 

boi para pastar e o amarrou num mourão. O bicho arrebentou a corda 

e fugiu, levando metade da corda no pescoço e deixando a outra no 

mourão, Desesperado, sem saber o que dizer para o dono do boi, o 

vaqueiro fez uma promessa: se conseguisse achar o animal, faria um 

boi todo de corda. O Boi apareceu e o vaqueiro cumpriu a promessa”, 

conta o coordenador. 

“A premissa maior do boizinho é divulgar a arte popular do 

Maranhão. Mas fazemos um boi estilizado para escapar de 

comparações com os grupos tradicionais”, frisou Raimundo André 

(O ESTADO DO MARANHÃO – São Luís – MA, 08 DE JUNHO 

DE 1997). 

 

Assim, a Cultura de Massa pode ser considerada uma manifestação da Cultura 

capitalista e, portanto, burguesa. Busca se apropriar das Culturas Populares com o objetivo 
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de transformá-las em produtos comerciais nos espaços de mercado (hoteleiro, gastronômico, 

turístico, comercial). Esse objetivo atingiu várias expressões culturais populares, como por 

exemplo, o Bumba-meu-boi. Há diferenciações na forma como a Cultura de Massa se 

apropria destas expressões. 

Alguns grupos juninos, independentemente do momento temporal, possuem uma 

heterogeneidade de fatores como os sotaques, estilo de vestimenta, tipos de instrumentos 

musicais que para os padrões estéticos determinados pela Cultura de Massa não é satisfatório 

para a realização de tarefas como à apresentação em determinados espaços públicos. São 

considerados não possuidores de beleza para atrair ao público, alguns têm dificuldade de 

organização, dentre outros elementos, que impossibilita as demonstrações de suas atividades 

artísticas no circuito junino.  

A Cultura de Massa ou a Indústria Cultural, tidos como mecanismos do capital torna-

se uma instância de manipulação diversificada, a atingir maior número de pessoas, sem 

distinção de grupo e até mesmo, classes sociais. 

Mas, a capacidade da Cultura de Massa de levar um número expressivo de adeptos 

não se dar de formas pontuais, limitadas, “realiza-se em múltiplas e continuadas maneiras, 

implicando vários graus de repressão do pensamento”. Isto é, os diferentes sujeitos sociais 

pertencentes a distintas classes quando atingidas pela Cultura de Massa são “induzidos a 

pensar e a expressarem-se principalmente nos termos e segundo os objetivos dos que a 

controlam” (IANNI, 1976, p. 56), isto é, informa (ou forma) o consumidor a uma condição 

homogênea, rápida e alienante o mundo em que se depara. 

Na tentativa de homogeneizar os consumidores, a Cultura de Massa não se centra 

apenas na produção das expressões de Culturas Populares como mercadoria, mas organiza 

um cenário que venha favorecer esse objetivo. A imagem e a citação abaixo demonstram a 

divulgação dos festejos juninos com fins de ampliar o setor turístico, com ênfase à procura 

de hotéis, restaurantes e comércios de médio porte:  
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Foto 02: Festejos juninos agitam setor turístico. (O ESTADO DO MARANHÃO – 

São Luís- MA, 29 de junho de 1997 – domingo). 

 

Hotéis de São Luís apostam no crescimento da taxa de ocupação a 

partir da segunda quinzena deste mês. Esse movimento já é resultado 

da divulgação sobre São Luís, disse o gerente geral do Sofitel, São 

Luís, Pedre Giacometti. (O ESTADO DO MARANHÃO – São Luís- 

MA, 29 de junho de 1997 – domingo). 

 

A Indústria Cultural é parte intrínseca das relações de produção. Determinada pelas 

exigências das relações, processos e estruturas de apropriação econômica e dominação 

política que garantem a reprodução do sistema capitalista em escala mundial. 

Assim, “a indústria cultural está organizada para manipular, sob as mais variadas 

formas, as pessoas, os grupos e as classes sociais subalternas”. Essa manipulação não é 

pontual, centrada em uma atividade fragmentada no mundo social, e sim, realiza-se em 

múltiplas e continuadas formas, implicando vários graus de repressão do pensamento e do 

fazer prático. Desse modo, a Cultura de Massa como mecanismo da Cultura dominante, induz 

a pensar e a expressar-se principalmente nos termos e segundo os objetivos dos que a 
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controlam, resultando   “a própria maneira de transmitir informações e interpretações, além 

da seleção de umas e outras, induz as gentes a um modo de penar e expressar-se alienado” 

(IANNI, 1976, p. 56). 

Ao recorrer à manipulação das classes – principalmente, a subalterna – a Cultura de 

Massa induziu a “formas específicas de esperança e medo, delimitando e bloqueando mais 

ou menos fundo a criatividade que contesta ou nega o presente ao qual se apega a Cultura 

burguesa” (IANNI, 1976, p. 56). 

A realidade nessa condição torna-se reificada, sem historicidade, nem conflito, isto é, 

o tempo é atingido e alterado, quando se descarta elementos do passado, reconfigura-se o 

momento presente cujos sujeitos criadores diminuem seu papel autônomo e constrói 

caminhos de uma realidade instável para um futuro incerto. 

A repressão e a manipulação da Cultura de Massa ou Indústria Cultural não se dar 

apenas por consequências no pensar e no agir dos seus consumidores. Com efeito, a própria 

Indústria Cultural cria um processo de organização minuciosamente elaborado para 

manipular e reprimir as maneiras de pensar e agir das classes subalternas.  

 

O vulto dos seus recursos e a amplitude do seu campo de ação fazem 

dessa indústria um elemento básico das relações capitalistas, em casa 

país e em escala mundial. A maneira pela qual se organiza e funciona, 

em seus elementos técnicos, materiais e espirituais, confere à 

indústria cultural do imperialismo elevado coeficiente de ação 

manipulativa e repressiva (IANNI, 1976, p. 58).   

 

ADRIAN (2012, p. 04) baseado em Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1896-

partir da venda”. Para tanto, seguem mecanismos reais de manipulação e imposição que 

acelerem a produção e comercialização de mercadorias culturais.  

O Bumba-meu-boi encontra-se nessa condição, tanto como produto mercadológico 

para atender aos interesses do mercado hoteleiro, gastronômico, comercial em São Luís do 

Maranhão, quanto serve como mecanismo político de diálogo entre sujeitos de interesses 

diferenciados (obtenção de votos na comunidade destinados àqueles que buscam atingir 
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cargos políticos; recursos financeiros para investimento, matéria-prima e outros custeios para 

as agremiações). 

Nessa conjuntura, a Indústria Cultural se constitui com um amplo processo de 

produção e comercialização de mercadorias culturais voltados aos interesses e exigências da 

esfera local e internacional.  

É importante frisar que não é somente o Estado com Políticas Públicas que atua como 

financiador das despesas ou organizador de espaços de entretenimento e exibição de 

expressões culturais populares. Países como Itália, México, Estados Unidos, Emirados 

Árabes tem contato com grupos de Bumba-meu-boi sem ter o governo para mediar esse 

contato. Isso foi uma experiência do Bumba-meu-boi de orquestra Brilho da Ilha que, por via 

internet, foi convidado a várias apresentações em festivais internacionais de cultura e todas 

as despesas e cachês se dão através de acordos com os governos destes e outros países e 

líderes do grupo. Outra questão pertinente é o auxilio de empresas privadas que lançam 

editais de projetos para ganho de recursos, com o objetivo de divulgar uma imagem de 

incentivadora da cultura local. 

Na foto 03, o Bumba-meu-boi e outras expressões culturais tornaram-se mercadorias 

caras, negociadas por empresas de turismos para realização de espetáculos. Os altos recursos 

financeiros são destinados à atender ao luxo das expressões e às necessidades de consumo 

dos telespectadores. 
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Foto 03: A dolarização do boi (Jornal O IMPARCIAL – São Luís, 1º de junho de 

1993 – terça-feira, p. 17). 

 

Como mercadoria, o Bumba-meu-boi assume gastos com a finalidade de ser um 

produto vendável a um mercado exigente. O interesse em atingir o patamar exigido pelo 

mercado decorre de inúmeras necessidades que não se limitam apenas a necessidade única e 

aparente dos líderes e brincantes em apresentar uma brincadeira pomposa e agradável ao 

público: atende as necessidades do mercado expresso no comércio de matéria-prima para 

confecção de roupas e adereços; as de empresas turísticas, como agências de viagens, o ramo 

hoteleiro, dentre outros.  

Vejam no trecho jornalístico intitulado Danças inflacionam o mercado junino. A 

capacidade de manipulação e, por conseguinte, de criação de um cenário de necessidades 

para a produção, distribuição e consumo que envolvem, principalmente na década de 1990, 

o cotidiano de grupos de Bumba-meu-boi. Ironicamente e bem orquestrado aos interesses 

políticos e de mercado e, disseminado por veículos de comunicação de massa, os 
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tarefa desenvolvida pelos grupos juninos é de cumprir as determinações mercadológicas e 

políticas impostas, com o objetivo de continuar sobrevivendo.  

O elevado preço dos produtos utilizados na confecção de 

indumentária das brincadeiras juninas tem refletido diretamente no 

valor do contrato firmado com os donos dos arraiais espalhados por 

São Luís – pelo menos esta é a “desculpa usada pelos responsáveis 

dos grupos para cobrarem um valor exorbitante por uma exibição que 

dura de 30 minutos a uma hora, e muitas das vezes cheias de falhas, 

repetitivas e sem preocupação de um trabalho profissional. 

 

“Do assalto aos cofres dos arraiais não escapam os bois sotaque de orquestra (que 

dolarizaram desde o ano passado suas apresentações, segundo o exemplo do Boizinho 

Barrica, que criou na cidade todo esse vício de olho grande dos bolsos de São João)”. 

“Envolvidos na carestia dos materiais juninos – canutilho, miçangas, paetês, pedras, 

fitas, lamê, veludo, chitão, sapatilhas, tamanco (?) penas de ema, maracás, etc. As 

brincadeiras esquecem o compromisso com a arte e deixam o público muitas das vezes 

apático diante suas apresentações”. 

 

Poucos se salvam quando o assunto é resgate da cultura popular 

maranhense. Os grupos parafolclóricos estão nessa lista com outros 

que se escondem a ponta de dedo nas demais categorias todos retém 

e um pacto do preço (Jornal O IMPARCIAL – São Luís 19 de junho 

de 1994 – domingo). 

 

As mercadorias produzidas, destinadas ao consumo em massa com a finalidade de 

reproduzir os ideais basilares do capital, assumem “características, significados e destinações 

(...) sejam elas ideias, valores, noções, princípios categorias ou doutrinas” (IANNI, 1976, p. 

58). 

Ideias, valores, noções se materializam por meio da mercadoria, ou quando se 

objetiva em palavras, imagens e sons. 

 

O jornal, a revista, o rádio, a televisão, o teatro, o cinema, o xerox, 

etc. Isto é, compreende uma ampla gama de elementos da cultura 
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material, nos quais se materializam nas ideias, valores etc. Por outro 

lado, a Indústria Cultural do imperialismo compreende os sistemas 

de comunicação, ensino e propaganda. Esses sistemas envolvem 

unidades e organizações físicas, como as empresas e os 

estabelecimentos, além das suas técnicas peculiares de informação, 

processamento de dados, decisão e implementação (IANNI, 1976, p. 

58). 

 

Portanto, a disseminação de produtos enquanto mercadorias exigem uma combinação 

e permutação de técnicas de informação, processamento, decisão e implementação para que 

seja eficiente a tarefa de tornar as Culturas Populares um produto no mercado. Pois, “a 

indústria cultural do imperialismo compreende o conjunto de produção e comercialização de 

mercadorias culturais destinadas a favorecer o funcionamento e o aperfeiçoamento das 

relações imperialistas de produção” (IANNI, 1976, p. 59). Com esse propósito as medidas 

estatais aliadas a amplos setores privados (comércio de produtos de consumo, turismo, 

hoteleiro, Empresas Vale e Alumar), orquestram, cada um de acordo com seus interesses 

particulares os objetivos do capital. 
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Foto 04: Governadora entrega hoje a primeira etapa das obras (O ESTADO DO 

MARANHÃO – São Luís – MA, 20 de junho de 1997–sexta-feira). 

 

A foto 04 exemplifica o processo de organização da estruturação física e a 

disseminação de valores e ideias de consumo típicos e fundamentais da Cultura de Massa. 

Na imagem acima, a governadora Roseana Sarney entrega pessoalmente uma parte dos 

primeiros espaços de entretenimento cultural e de vivência comunitária, este localizado no 

bairro da Madre Deus, o qual se destaca pela diversidade de grupos/associações culturais. A 

presença na comunidade a divulgar a imagem de compromisso e simpatia às ações da 

comunidade tornou-se um dos feitos da governadora o que facilitou sua legitimação entre os 

criadores de expressões de Cultura Popular. 

Adorno e Horkheimer (1985, p. 287) informam que os processos de organização têm 

por objetivo a eficaz manipulação e, por conseguinte, repressão, proibição de tudo aquilo que 
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a Indústria Cultural considera inapropriado para seus interesses lucrativos e de legitimação 

do poder exercido pela classe dominante. 

A foto 05 revela que, os veículos de comunicação de massa disseminam 

calculadamente os gostos e preferências determinadas pelo capital, nas quais, são repassadas 

ao mundo material e assimiladas pelos sujeitos sociais separados por classes antagônicas.  A 

 

                               

 

 

 

Foto 05: Folclore: orquestra tem preferência nas rádios (O Estado do MA – São 

Luís 4 de junho de 1996 – terça-feira) 

 

(...) Só que, com a uma restrição: os mais favorecidos serão os 

Bumba-bois de orquestra, por apresentarem uma musica mais 

comercial. As informações fornecidas pelas rádios são unanimes em 

afirmar que as toadas mais requisitadas são as do bumba-boi de 

orquestra de Morros, Axixá, Rosário, Presidente Juscelino e boizinho 
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barrica (O Estado do MA – São Luís, 04 de junho de 1996 – terça-

feira). 

 

A capacidade de manipular e, a partir de então, restringir ou privilegiar um dado 

sotaque, de dentro deste, grupos, descartando tantos outros, expressa um caráter repressivo 

da Cultura de Massa, da cultura capitalista, da cultura burguesa. Como diz Ianni (1976, p. 

61) “a integração desde o alto, segundo os interesses da classe dominante e em conformidade 

com as relações capitalistas de produção, fazem de boa parte da cultura um sistema de 

manipulação e repressão”. 

A imagem e o trecho jornalístico expressam a preferência do público ao sotaque de 

Bumba-boi de orquestra. As razões desta escolha podem ser explicadas pela forma como o 

mercado cultural, aliado ao Estado, atuaram em conjunto com os mecanismos midiáticos 

visando favorecer essa preferência.  

Os grupos de Bumba-meu-boi de sotaque de orquestra se destacam por possuir uma 

forma estética, musical e coreográfica favorável às exigências do mercado. Os recursos 

financeiros adquiridos tanto no âmbito governamental quanto de empresas privadas, ou 

custos provindos dos donos das agremiações, acarretou um investimento expressivo na 

imagem de cada grupo com objetivo de manterem-se atraentes ao mercado e, 

consequentemente, continuar ou mesmo aumentar as verbas adquiridas. Para tanto, muitas 

agremiações de bois de orquestra exigem um padrão físico de seus brincantes, com o intuito 

 

Outra questão pertinente a essa realidade é o preocupação com a elaboração das 

vestimentas, nos quais, os grupos investiram e investem com todo rigor. Isso é decorrente de 

exigências do mercado turístico que desencadeia nos grupos de Bumba uma necessidade de 

sempre inovar para manter as atenções daqueles que os vê, como também, de atrair novos 

espaços de apresentação no espaço nacional e internacional. Na fala da esposa do responsável 

do Bumba-boi Brilho da Ilha (o Senhor Claudio Sampaio) chamada Carol, revela essa 

necessidade de inovar para melhor satisfação do público, resultando no consumo expressivo 

de materiais para essas confecções, e consequentemente dinamizando os comércios destes 

recursos que compõem as vestimentas. 
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Eu gostaria que alguém dissesse qual é o padrão das índias de 

Bumba-meu-boi? Como tem que ser! Porque assim, até a gente tem 

uma parte disso, uma responsabilidade sobre as mudanças dos 

materiais com o tempo. Hoje o mercado nos oferece uma pluma, uma 

pena mais bonita, diferente, do que era usada no Boi de orquestra era 

só pena de pato, ou de peru era feito tudo, os cocais, pouquíssimos 

usavam pena de galo porque não se podia porque era cara. Então se 

hoje você (...) hoje a gente pode introduzir a pena de chinchila e a 

pena de cisne que tem mais um caimento é uma pena um pouco mais 

cara, ai a maioria dos grupos foram vendo aquilo e foram 

acompanhando. A gente não vai fazer Parintins porque eles botam 

aquelas cabeças grandiosas, as meninas usam muita pluma mesmo, 

aparte de baixo é bem exposta, é só uma tanguinha, a gene já coloca 

uma sainha. A gente quer mostra nosso boi é isso a gente não pode 

voltar o que era dez anos atrás, a gente tem sempre que mostrar as 

coisas dentro do contexto. Essa mudança é bom porque a gente tem 

que acompanhar o tempo, as mudanças, então como existe inúmeros 

Bumba-bois de orquestra a gente tem fazer algo que se difere, 

entendeu. Eu não posso ser Brilho da Ilha... Se você olhar Brilho da 

Ilha você vai saber pelos nossos cocais que no tempo, 2000 o Boi foi 

muito criticado com o cocar muito grande ai chamavam de bloco 

tradicional, carnaval e tudo mais no ano seguinte os Bois estavam 

aqueles os mais tops e foram os que nos criticaram foram os que 

vieram com uma pena diferente, um cocar grande hoje em dia você 

não ver um Boi com um cocazinho, pequenininho porque ninguém 

quer, a própria índia não quer.  

 

 

E Claudio Sampaio, líder do grupo de Bumba-meu-boi de orquestra, Brilho da Ilha, 

esclarece a necessidade de aderir a essas mudanças, com intuito de, melhor divulgar a 

diversidade da Cultura do Maranhão, que para ele é considerada pouco conhecida por não 

possuir novas formas de adereços, de modificar as expressões conforme é exigido pelo 

mercado cultural. Ao justificar sua visão, o representante da agremiação faz uma comparação 

à popularidade do Boi de Parintins por ostentar beleza e variação nas formas, diferente do 

Bumba-meu-boi que não se permite modificar, dificultando o crescimento do turismo, por 

exemplo: 
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(...) Parintins levou aqui o Bumba-meu-boi daqui pra lá porque não 

podemos pegar um pouquinho de lá também? Parintins tem 

influencia do Maranhão (...) Maranhense foi pra lá e coloco lá. Lá 

tem dois Bois Agora eu faço uma pergunta! Quem dos bois é mais 

famoso no Brasil: Bumba-meu-boi do Maranhão ou Boi de Parintins? 

Quem recebe milhões de turistas? É São Luís ou Parintins? Então 

quem tem essa visão, uma visão retrograda. Eu falei com a maior 

folclorista que já existiu nessa questão chamada ...que já morreu 

Teresinha Jansen e a resposta dela foi o seguinte: turista e o 

maranhense quer ver coisas bonitas! Quem não quer ver coisas 

bonitas (...) coloque uma pena mais bonita (..) eu era muito essa visão 

de folclorista: não podia colocar uma pena  ali. Isso é bobagem, tudo 

isso bobagem. Tem que botar índia bonita, desde que não tenha ou 

torne obsessão e passe para a sensualidade sexual porque tem muitos 

que partiu para esse lado para a sexualidade. Então, tem que botar 

índia bonita , tem que botar boi luxuoso mesmo, quem vem de fora e 

até aqui de dentro ta cansado de ver pobreza, vamos botar uma coisa 

bonita né, não vai deixar de ser Boi nunca tanto é que ganhou o título 

de patrimônio imaterial do Brasil. Será que ele ganhou esse título 

porque ele deixou de ser Bumba-meu-boi? Eu sou contra...ahhh uma 

pessoa grande da cultura...ah estão espetacularizando o Bumba! 

Claro! Tem que fazer uma coisa organizada. 

 

Desse modo, o Bumba-meu-boi de orquestra é favorecido pelo caráter de 

espetacularização que o mercado cultural exige. 

É claro que esse processo de dominação nutrido por todo um sistema constituído de 

informação, processamento, decisão e implementação em defesa dos interesses do capital 

não é algo exclusivo dos países dependentes, mas antes, atinge os dominantes com uma 

diferença na forma como atuam os consumidores em cada espaço determinado: “os países 

dependentes são integrados a partir dos interesses predominantes nos próprios países 

dependentes, mais combinados ou determinados por aqueles prevalecentes no país 

hegemônico” (IANNI, 1976, p. 62) 

 

Considerações Finais 

Constatamos que a Cultura de Massa tem por objetivo proporcionar e acirrar as 

relações de dominação e exploração típicas da sociedade capitalista, tomando os veículos 
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midiáticos como instrumentos eficazes de disseminação e consenso. Com efeito, a mídia que 

invade os lares nos mais diversos veículos de comunicação favorece, expressivamente o 

controle dos gostos e anseios dos sujeitos históricos. Se os gostos passam a ser ditados e 

sutilmente obrigados a ser assimilados, o caráter de autonomia do sujeito é suspenso dando 

lugar ao processo de engessamento ou reificação das preferências.  

A Cultura agora no cenário de espetacularização torna-se mais uma mercadoria. E o 

cenário para o consumo é deflagrado. É necessário portanto, o maior domínio das mentes e 

do corpo, os quais são conduzidos por formas sutis de repressão, pois sucumbe os desejos 

particulares dos homens. Promove a exclusão não apenas dos sujeitos que não possuem o 

poder de consumo, mas daqueles que estão na trama de ressignificar seu trabalho criativo (as 

expressões culturais) em objetos coisificados e homogêneos destinados para as relações 

basilares do sistema capitalista: a produção, distribuição, consumo. Todos esses preceitos 

destinam-se em sua totalidade a interesses econômicos, bem como, políticos já que os sujeitos 

que os conduziram além de pertencer e sua maioria, a classe dominante também são 

dirigentes políticos.  
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44. OS CAMINHOS NARRATIVOS EM O BARRIL DE AMONTILLADO E 

VENHA VER O PÔR-DO-SOL 

 

Gladson Fabiano de Andrade Sousa  

 

   

O presente trabalho tem por finalidade uma análise comparada dos contos O barril de 

montilado de Edgar Allan Poe, publicado em 1846 na Godey's Lady's Book; e Venha ver o 

pôr-do-sol de Lygia Fagundes Telles, publicado pela primeira vez em Histórias do 

Desencontro, de 1965, e, cinco anos depois, reunido no aclamado Antes do Baile Verde. 

Notamos que os esforços dos teóricos, desde a transição do conto folclórico para o conto 

enquanto criação literária, foram no propósito de descrever a natureza do que torna conto um 

conto, ou seja, a busca da essência a qual distingue o conto dos gêneros, como a novela ou 

romance, por exemplo.   Registra-se a “criação do conto e sua transmissão oral. Depois, seu 

registro. E posteriormente, a criação por escrito” (GOTLIB, 2006, p.13). Neste ponto temos 

o conto enquanto criação, não de uma coletividade, mas de um escritor consciente de recursos 

criativos. No confronto dos contos aqui analisados, buscamos os caminhos narrativos que 

traçam cada autor para se chegar ao que o próprio Poe definiu, no século XIX, como sendo 

o principal objetivo do contista que é o efeito de totalidade ou efeito único. Segundo Poe, um 

escritor hábil procede da seguinte forma:  

 

Se foi sábio, não afeiçoou os seus pensamentos para acomodar os 

seus incidentes, mas, tendo concebido com zelo deliberado um certo 

efeito único ou singular para manifestá-lo, ele inventará incidentes 

tais e combinará eventos tais que melhor o ajudem a estabelecer esse 

efeito preconcebido.  (POE, 1999, p.409) 

 

Não deve haver no conto, pelo objetivo de causar um efeito emocional no leitor ao 

final da leitura, e também pela própria natureza breve do conto, nenhuma palavra cuja 

tendência, direta ou indireta, não se ponha em função do desígnio preestabelecido. Na história 
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dos estudos críticos sobre o gênero conto, Poe goza de prestígio como o inventor do conto 

moderno, sendo, a partir de então, feita uma tradição do conto a Poe, com seu estilo de 

começo, meio e fim bem definidos, progressivos e intensos. 

Lygia Fagundes Telles, paulista, contista já consagrada apresenta-se não apenas como 

herdeira de tal estilo, mas renovadora, adicionando elementos pessoais a tal estrutura. Como 

pressupostos, além das observações de Poe a respeito da estrutura do conto, apresentamos o 

argentino Ricardo Piglia, para o qual na arte do conto apresenta-se duas histórias paralelas, 

uma em superfície, outra em profundidade.  

 

O conto conta sempre duas histórias, uma contata em primeiro plano 

(história aparente), ocultando em seu interior, a segunda história 

(história cifrada). A história visível esconde uma história secreta, 

narrada de forma elíptica e fragmentária. O "efeito surpresa" se 

produz quando o final da história secreta aparece na superfície. 

(PIGLIA, 2002, p.59) 

 

Evidenciamos que Piglia não contradiz Poe, mas o coloca em nova perspectiva; o 

efeito surpresa nada mais é do que o efeito único previamente premeditado. 

Esquematicamente podemos visualizar esta dinâmica narrativa no seguinte gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linha contínua refere-se à história que é contada em primeiro plano, ou seja, a 

história que o leitor capta de imediato na primeira leitura. A linha segmentada refere-se a 
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história em segundo plano. Os ápices são os pontos de cruzamento entre as duas histórias, 

pois, para Piglia, há elementos que possuem dupla função no conto, tendo, assim, uma lógica 

própria em cada plano narrativo. A análise destes elementos nos contos aqui analisados é de 

fulcral relevância, pois neles que encontramos as características técnicas de cada autor, uma 

vez que cada um articula os dois planos narrativas de formas diferentes, e, também porque 

nesses elementos de cruzamento revelam-se a compreensão do enredo dos mesmos. Note, 

por fim, que a linha segmentada ao final ascende: é a representação gráfica para o "efeito 

surpresa" que se produz quando o final da história secreta aparece de forma intensa na 

superfície da primeira. 

A aproximação dos contos não é apenas estrutural mas também temática, podemos 

resumir o enredo dos contos coincidentemente como: uma personagem que deseja vingança 

(Montresor e Ricardo), mas sem que o outro (Fortunato e Raquel) saiba de sua intenção a 

princípio, assim, guia a vítima para a sua última morada. Confessa Montresor que deseja 

vingança por ter sido ofendido pelo amigo Fortunato; Ricardo vinga-se da ex-namorada por 

trocá-lo por um ricaço. 

O procedimento metodológico aqui apresentado, visto a intertextualidade presente 

dos contos, é apresentar tais intertextos intercalados a fim de confrontar suas características 

temáticas e técnicas, conforme a peculiaridades de cada autor. 

 O leitor familiarizado com os contos de Poe conhece bem a afabilidade, humor, e por 

que não, o carisma de seus narradores personagens. São personagens que ganham a confiança 

do leitor para o acontecimento insólito que está prestes a narrar. Recorrentes casos como o 

narrador de O gato preto: “Não espero nem peço que se dê crédito à história sumariamente 

extraordinária e, no entanto, bastante doméstica que vou narrar.” (POE, 2002, p. 39). Não 

pede confiança, mas em tom como quem confessa para um amigo suas profundas angústias 

(e neuroses) é sincero: “Louco seria eu se esperasse tal coisa, tratando-se de um caso que os 

meus próprios sentidos se negam a aceitar.” (Idem). Ou ainda o assassino que se esconde no 

canto escuro do quarto enquanto observa sua vítima em O coração denunciador; o conto é 

uma espécie de monólogo do personagem-narrador, obcecado pelo olhar de abutre de sua 

vítima, um velho, apavorado na penumbra do quarto. O velho só se manifesta no conto 
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através do “olho de abutre” e o som do seu coração que bate – ao menos o assassino crê que 

seja o coração do velho – (CALVINO, 2004, p. 279).           

Poe, inaugura um tipo de fantástico, que será dominante na segunda metade do século: 

o fantástico obtido com os mínimos meios, todo mental, psicológico; método o qual Lygia 

Fagundes Telles é uma exemplar representante: “É verdade – nervoso -, eu estava 

assustadoramente nervoso e ainda estou; mas por que você diria que estou louco? A doença 

tinha aguçado os meus sentidos...” (POE, 2002, p.280) Narrador tão extremamente lúcido 

quanto perturbado pelo “olho de abutre” de sua vítima que repousa em seu leito. “Como 

posso estar louco? Ouça com atenção! E veja com que sanidade, com que calma sou capaz 

de contar a história.”  (Idem). Assim é a personagem Montresor, assassino (ou justiceiro?) 

do conto O barril de Amontillado, mais um exemplo de narrador que se confessa, lúcido, e 

visivelmente perturbado por pela ideia fixa da vingança. 

  

Suportei o melhor que pude as injúrias de Fortunato; mas, quando 

ousou insultar-me, jurei vingança. Vós, que tão bem conheceis a 

natureza do meu caráter, não havereis de supor, no entanto, que eu 

tenha proferido alguma ameaça. No fim, eu seria vingado. Este era 

um ponto definitivamente assentado, e a própria decisão com que eu 

assim decidira, afastava toda e qualquer ideia de risco. Devia não só 

castigar, mas castigar ficando impune. Uma injúria permanece 

irreparada, quando o castigo alcança aquele que se vinga. Permanece, 

igualmente, sem reparação, quando o vingador deixa de fazer com 

que aquele que o ofendeu compreenda que é ele quem se vinga. 

(POE,2002, p.29. Grifo nosso) 

 

O leitor - ou algum interlocutor - é invocado no discurso pelo narrador, que declara 

ter certa intimidade para com o narrador-personagem. “Pois, conheceis tão bem a natureza 

do meu caráter”. O “castigar ficando impune” é a nota do crime perfeito, insuspeito.  Por fim, 

deveria proceder da forma que só no momento derradeiro a vítima ficasse consciente que está 

sendo punido. Aqui encontra-se, de forma condessado, o enredo que o conto irá desenvolver.  

Este conto de Poe configura uma narrativa onde encontramos, no entendimento geral 

deste, uma característica que é frequente em Lygia Fagundes Telles, que é o desfecho que 

não conclui; não fecha a história. No caso, a discussão poder-se-ia nutrir da questão da 
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legitimação da “vingança” de Montresor, pois jamais é deixado revelar a natureza das injúrias 

que insultara tanto o narrador. Vejamos agora, como Lygia, nas palavras de Poe, adquire o 

controle da alma do leitor nas primeiras linhas de seu conto. 

 

Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. Á medida que avançava, as 

casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas 

em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e 

ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A 

débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. 

(TELLES, 2009, p.135) 

Em primeira leitura podemos passar de forma despercebida pela riqueza e densidade 

apresentadas no início do conto Venha ver o pôr-do-sol, porém atentemos para os detalhes 

minuciosos que já antecede a ambientação (física e psicológica) de todo o conto. Os contos 

lygianos, em sua maioria, não são relatos de um passado, mas sim marcados por um tempo 

presente, contos que estão acontecendo, o leitor vivencia o tempo real narrado. As 

personagens e o enredo vão se apresentando e se construindo juntos. Assim se explica a 

impressão que o conto começa de algum ponto do meio, pois o leitor pega o bonde andando. 

Não é construindo todo um cenário para só depois o drama (ação) realizar-se.  

 

Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira.” Um pronome pessoal de 

antemão é apresentado, como se já tivera sido citado um nome de 

quem seria “ela”. Ela que sobe “sem pressa” a “tortuosa ladeira”.  Já 

sabemos que ela que sobe, mas reluta em ir para onde quer que seja. 

Não anseia por chegar. Enfim, o caminho não é um dos mais 

convidativos. Mas para onde irá esse caminho tortuoso? O leitor 

atento se perguntará. Para um lugar onde tem-se “rua sem 

calçamento” e “mato rasteiro”, um lugar onde a única nota viva seria 

das poucas crianças que ali brincam. Observemos que Lygia 

minunciosamente constrói o clima do conto com pinceladas sutis, 

construindo uma espécie de simbologia que anuncia de forma 

sugestiva o que está prestes a se contar. Descobrimos a seguir que a 

personagem está indo encontrar o ex-namorado no cemitério, mas o 

clima soturno já estava presente desde o primeiro parágrafo. 

Podemos dizer que rua sem calçamento e mato rasteiro são elementos 

do campo semântico de cemitério, e por antítese a morte, temos a 

“cantiga infantil que era uma nota viva na tarde. 
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Notemos, como, em ambos, bem como aludiu Poe, o cenário é construído com rigidez 

matemática. “Na composição toda, não deve estar escrita nenhuma palavra cuja tendência, 

direta ou indireta, não se ponha em função de um desígnio preestabelecido”. (POE, 1999, 

p.409). Porém, devemos atentar não somente as semelhanças, mas sim o que torna cada autor 

peculiar. Poe faz o leitor consciente de sua trama, o narrador declara seu procedimento de 

vingança; Lygia, apenas incita, tanto através de recursos simbólicos quanto de insinuações e 

ambiguidades. Como apontou a professora Regina Dalcastagnè em seu ensaio Renovação e 

Permanência: o conto brasileiro da última década: 

Há duas vertentes principais no conto moderno, aquela inaugurada por Edgar Allan 

Poe (1809-49), que dizia que a literatura causava a excitação da alma, cabendo ao escritor a 

dosagem e manipulação dos sentimentos que pretende evocar no leitor, o que implica um 

certo andamento e suspense até o clímax final; e a de Anton Tchekhov (1860-1904), que 

afirmava poder escrever sobre a borra do café e impressionar o leitor. Se o primeiro lançava 

mão do estranho, e até do sobrenatural, para garantir os efeitos pretendidos, Tchekhov 

preferia se deter na lenta construção de determinado clima, frustando muitas vezes a 

expectativa do leitor, principalmente no final, onde nada de muito extraordinário costuma 

acontecer — triste reflexo da vida. (DALCASTAGNÈ, 2001, p.7) 

Percebe-se que o conto lygiano expressa tanto características do conto na tradição de 

Poe, pela manipulação dos elementos em direção ao final (efeito único) e surpreendente; 

quanto de Tchekhov pela criação de uma atmosfera que engana o leitor onde pensa-se que 

nada demais está a acontecer.  

No conto clássico à Poe, nos termos de Piglia (2004), contava-se duas histórias de 

forma declarada, contava-se uma, anunciando o que estava por trás, no conto contemporâneo 

as duas histórias fundem-se, ao exemplo de Katherine Mansfield em The Garden Party, onde, 

o clima de céu azul ideal uma festa no jardim sobrepõe tacitamente o velório logo do outro 

lado da rua. Os dois planos que se imiscuem exaltam temas duais como morte-vida, 

sensibilidade-insensibilidade. Como não aludir à personagem Tatisa de Antes do Baile Verde 

que se prepara para o carnaval enquanto o pai está moribundo no quarto ao lado? Lygia 

constrói sua narrativa concentrando discursos velados que se misturam na forma de 
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desencontro. Desenvolveremos tal princípio a seguir ao analisarmos a relação dialógica dos 

amantes em desencontro na autora.  

Já aludimos a respeito da preferência de Poe por narradores-personagens; vamos 

analisar as propriedades da escolha do foco narrativo em terceira pessoa em Venha ver o pôr-

do-sol. Tal foco instala uma relação diferente da relação em primeira pessoa entre o leitor e 

o narrador. Lembrando que as teorias de Poe, inauguram a presença do leitor na narrativa, 

pois o efeito único é o efeito emocional que a narrativa causa no leitor.  Narrar em terceira 

pessoa não apresenta mais tanto o contrato de confiança naquilo que é dito, como acontece 

em primeira pessoa; mas sim um olhar externo, em câmera, do que está acontecendo no exato 

momento. Porém, em Lygia, este “olhar em câmera” é apenas aparentemente imparcial.  

 

A câmera não é neutra. No cinema não há um registro sem controle, 

mas, pelo contrário, existe alguém por trás dela que seleciona e 

combina, pela montagem, as imagens a mostrar [...] O que pode 

acontecer é que se queira dá a impressão de neutralidade [...] a 

exatidão não apaga, embora possa disfarçar, a subjetividade. 

(LEITE,1993, p.63)  

 

A narrativa flutua para uma espécie de discurso indireto livre onde as descrições do 

narrador escondem pensamentos e intenções, tão propenso ao fluxo de consciência, o 

narrador funde-se à personagem, porém não é dado ao leitor conhecer o que a personagem 

pensa. Esta dinâmica narrador-personagem-leitor confere um visualismo ambíguo ao conto.  

 

– Não se zangue, sei que não iria, você está sendo fidelíssima. Então 

pensei, se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada…- 

disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas 

dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se 

formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques 

de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse 

instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de 

rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar 

inexperiente e meio desatento –Você fez bem em vir. (TELLES, 

2009, p.139.Grifos nosso) 
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O narrador descreve a mudança de aparência de Ricardo. Notamos a disparidade do 

que a personagem fala, e algo que passou por seu pensamento, que no momento ainda não 

sabemos, no caso, a premeditação do assassinato da ex-amante. Instaura-se um clima de 

insegurança, não conseguimos ver com clareza no sutil jogo narrativo de mostrar-esconder, 

ou apenas sugerir. Histórias como esta, em que o leitor não é consciente, Piglia (2004) 

chamou de história cifrada. Não se processa o contato direto do leitor com a interioridade da 

personagem, como acontece comumente em Clarice Lispector, ou mesmo no presente Barril 

de Amontillado. Mas como o conto de Lygia alcança o patamar de narrativa psicológica? 

Neste ponto entra o virtuosismo técnico da autora: o seu universo narrativo simbólico, que 

faz o contato entre o mundo exterior e o mundo interior. Esses elementos servem para o que 

Piglia declarou como questão central da técnica do gênero: 

 

Trabalhar com duas histórias significa trabalhar com dois sistemas 

diversos de causalidade. Os mesmos acontecimentos entram 

simultaneamente em duas lógicas narrativas antagônicas.  Os 

elementos essenciais de um conto têm dupla função e são utilizados 

de maneira diferente em cada uma das duas histórias. Os pontos de 

cruzamento são a base da construção. Conta-se uma história enquanto 

se está contanto outra, e a maneira como as duas se articulam encerra 

os problemas técnicos do gênero.  (PIGLIA, 1992, p.60) 

 

 São objetos-símbolos, gestos-símbolos, ou até, ações-símbolos, do universo 

concêntrico – apresentam início meio e fim ligados – do conto em Lygia e Poe, que constroem 

simultaneamente suas lógicas narrativas.  

Sumariamente vemos como se dão o tempo e o espaço nos contos: em ambos o tempo 

transcorre cronologicamente, não há retardo com ponderações ou flashbacks nem avanços 

em flashforward, assim o ritmo dos contos é fluido, caminham para algum lugar inexorável. 

Os leitores, juntamente às vítimas, são guiados para algum lugar, e neste caminho a apreensão 

e expectativa são crescentes. Ritmo de suspense muito ao gosto das histórias policiais, que 

tem Poe como seu criador, - The Murders in the Rue Morgue (1941) por exemplo, onde o 

leitor caminha freneticamente para um final intenso e surpreendente, onde o clímax coincide 



 

586 

 

com o desfecho.  A respeito do espaço notemos que em ambos temos unicidade de lugar, 

sobre esta concentração Poe, em seu ensaio Filosofia de Composição, declara:  

 

Sempre me pareceu que uma circunscrição fechada do espaço é 

absolutamente necessária para o efeito do incidente insulado e tem a 

força de uma moldura para um quadro. Tem indiscutível força moral 

para conservar concentrada a atenção e, naturalmente, não deve ser 

confundida com a mera unidade de lugar. (POE, 1999, p.918) 

 

Tais unidades de tempo e espaço contribuem para que os contos caminhem em direção 

ao efeito único. Os elementos manipulados (tempo, espaço, foco narrativo, descrições, 

sucessão de incidentes) circunscritos nessa “moldura” espaço-temporal são meios que 

potencializam o efeito e tensões das narrativas. 

 Uma vez situados o tempo, o espaço e de que maneira se dão os focos narrativos 

nos contos, vamos trazer à luz o estatuto simbólico, pertinente a responder a questão 

levantada por Vera Maria Tietzmann Silva: “Mas como esse efeito (efeito único), que 

também poderíamos chamar de atmosfera emocional, é construído com palavras num dado 

conto? (SILVA, 2005, p.177) Na perspectiva aqui apresentada, os elementos simbólicos 

caracterizam os pontos de cruzamento entre a história aparente e a história cifrada – os ápices 

do gráfico inicialmente aprestado (Gráfico 1). A questão do intercruzamento das histórias, 

que segundo o teórico argentino, encerra a problema técnico do gênero (PIGLIA, 1992, p.60), 

nos dados contos, encontram-se nesses vértices, onde a história que o leitor somente irá ficar 

ciente no final do conto no “efeito surpresa”. Vemos essas pistas narrativas da história 

submersa em história em primeiro plano. 

Analisando o primeiro parágrafo de cada conto encontramos consubstanciado o plot 

(enredo) de cada conto. Porém, antes mesmo destes temos os títulos que sn imbolicamente já 

representam uma forma de morte. Amontillado é um vinho espanhol produzido desde o 

século XVIII, na região de Andaluzia (Espanha). A tradição faz inúmeras referências ao 

vinho enquanto uma bebida divina; para o cristianismo simboliza o sangue de Cristo; para os 

-gregos, substituía o sangue de Dionísio, porém ambos como valor de imortalidade. No conto, 

a bebida é apresentada de forma jocosa, já que está ligada diretamente à morte (e não a 
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imortalidade) de Fortunato, que é encontrado ébrio em meio a rua numa noite de carnaval, e 

ainda consome mais da bebida nas catacumbas induzido por Montresor. O vinho também 

aparece com representante da vingança, “causador de embriaguez [...] é símbolo da loucura 

que Deus provocou nos homens e nas nações infiéis e rebeldes para melhor castiga-las” 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2005, p.957). Além de constituir a passagem de um 

estado de lucidez para a inconsciência, da luz a escuridão da razão, como um pôr-do-sol. 

Vemos que Lygia optara, fortuitamente, para título de seu conto por um convite ao 

pôr-do-sol, convite que exprime fim de um clico e início de outro. O crepúsculo é uma 

imagem espaço-temporal: o instante suspenso. Momento de suspensão que é morte de um e 

anúncio do nascimento de um outro: um novo espaço e um novo tempo sucederão aos 

antigos, Para além da noite esperam-se novas auroras.  

O crepúsculo reverte-se, também para si mesmo, da beleza nostálgica 

de um declínio e do passado, beleza essa que ele simboliza. É a 

imagem e a hora da saudade e da melancolia. (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2005, p.300). 

 

Aludimos então, aos diálogos nostálgicos dos ex-namorados, onde surge um Ricardo 

que tenta dissimular suas mágoas. O encontro representa a morte de Raquel e a morte das 

mágoas de Ricardo; a hora da saudade onde as lembranças são passadas a limpo para nunca 

mais, então, o amante vingado, em novo espaço-tempo, acende “...um cigarro e foi descendo 

a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda” (TELLES, 2009, p.144). Expressa 

tranquilidade e renascimento.  

Outro elemento que podemos encontrar em ambos os contos é a representatividade 

dos sorrisos, que jamais são sinceros. Os sorrisos servem tão somente para esconder as 

verdadeiras intenções de vingança. 

 

Deve compreender-se que nem por palavras, nem por atos, dei 

motivos a Fortunato para duvidar da minha afeição. Continuei, como 

era meu desejo, a rir-me para ele, que não compreendia que o meu 

sorriso resultava agora da ideia da sua imolação. (POE, 2002, p.29) 
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O narrador em Poe, de forma direta, declara que o riso é falso, o que nos faz inferir 

que o narrador é cumplice ciente do desenrolar da trama. Em Lygia, Ricardo ri “afetando 

encabulamento como um menino pilhado em falta."  (TELLES, 2009, p.136.) A afetação da 

personagem tem a intenção de dissimular a premeditação do crime, tanto para Raquel quanto 

para o leitor.  

Comparemos outros dois símbolos de morte que aparecem nos contos: a colher de 

pedreiro e o cipreste. Fortunato questiona, de forma desafiadora, Montresor sobre o seu 

pertencimento à Maçonaria, então ele responde sarcasticamente mostrando-lhe uma colher 

de pedreiro. Fortunato entende como um ato jocoso, e o leitor também, porém no final quando 

a colher é usada para emparedar a vítima, vemos que representa um elemento da história 

cifrada. Vemos aqui a possibilidade de encontrar o motivo pelo qual Montresor jura 

vingança; a injuria que a Fortunato cometera talvez tenha sido as provocações pelo amigo 

não fazer parte da Maçonaria, ou ainda, pela vaidade de sempre se dizer o melhor conhecedor 

de vinhos. Em contrapartida, podemos atestar também as invejas de Montresor para com a 

vítima: “Você é rico, respeitado, admirado, amado; você é feliz como eu já o fui em tempos. 

Você é um homem cuja falta se sentiria” (POE, 2002, p.30). Esse consiste o mistério do 

conto, não é possível afirmar os reais motivos dos atos de Montresor e nem se realmente é 

uma vingança.  Vejamos narrador Lygia: 

 

- Eu gostei de você, Ricardo. 

- E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? 

Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu.  

- Esfriou, não? Vamos embora.  

(TELLES, 2009, P. 140.Grifo nosso) 

 

É recorrente o tema do desencontro entre os seres na autora, seus contos desenvolvem 

indivíduos em diálogos incomunicantes, falas no presente que se referem a um passado, ou, 

que, simplesmente não se dirigem ao interlocutor, mas a si mesmos, em um monólogo que 

revisita relações falidas, que se sustentam em um limite prestes a se esvair. Há um senso de 

pura imanência. Não há saídas nem para o círculo do sujeito fechado em si mesmo nem para 

o inferno das relações entre os indivíduos. Tudo tem peso, já caiu ou está preste a cair. (BOSI, 
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2013, p.113). São Os objetos de Miguel e Lorena, peças reminiscentes de viagens que 

perderam o sentido de ser, como o próprio casamento sem amor. O limite da tensão velada 

está ao cabo do alusivo suicido com a saída do amante para comprar biscoito portando uma 

adaga. A sutileza simbólica no fragmento anterior está no fato de Raquel estremecer logo 

depois que um pássaro quebra um galho de cipreste, está árvore 

 

Para os gregos e romanos, estava em comunicação com as divindades 

do inferno. É a árvore das regiões subterrâneas. E está ligada por isso 

mesmo ao culto de Plutão, deus dos infernos. Orna, também, os 

cemitérios. (CHEVALIER, & GHEERBRANT, 2005, p. 236)  

 

Raquel sente a nota de agouro, o frio psicanalítico da morte iminente, pois o cipreste, 

não escolhido pela autora por acaso, é o símbolo da morte. Outro ornamento comum em 

cemitérios seria as figuras de anjos, posto a representatividade destes como mensageiros de 

Deus. Raquel termina “atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça 

decepada” (TELLES. 2009, p.138). Reside neste ponto a simbologia da interrupção do 

mundo divino com o mundo humano; os anjos, em sua qualidade de mensageiros, são sempre 

portadores de uma boa notícia para alma. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2005, p. 61), 

mas este, de cabeça decepada, não transmite boas-novas.   

Como em Lygia as duas histórias (cifrada e aparente) são contadas como se fossem 

uma só, vemos um discurso que emerge sobre outro. O narrador dá pistas da história cifrada: 

outro ponto de cruzamento destas são as rugas e alguns gestos das personagens. Ricardo que 

é descrito inicialmente como “jeito jovial de adolescente”, a cada momento que é provocado 

pela ex-namorada, muda de expressão e surgem as rugas, enquanto ela tem gestos de 

distração e de pouca importância para com ele, este a todo momento dá pistas de suas reais 

intenções através desses símbolos - desatenciosa baforeja fumaça de seu cigarro na cara de 

Ricardo que fala que ainda lhe ama, ao passo que no final, vingado, ele quem fuma intrépido 

saindo do cemitério. Raquel esnoba-o declarando que o atual e rico namorado é riquíssimo e 

lhe levará par ao Oriente, então  
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Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de 

rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão 

aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o 

sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. (TELLES, 2009, p.139) 

 

Como passar despercebido com a destinação do pedregulho apanhado firmemente por 

Ricardo?! Este, após Raquel desdenhar do amor eterno declarado em uma lápide, atira o 

pedregulho num canteiro ressequido em plena expressão de raiva. 

O último símbolo, ressaltado neste ensaio encontra-se profundamente ligado aos dois 

contos aqui tratados. Não seria estranho a recorrência de escadas dando acesso às respectivas 

catacumbas em Venha ver o pôr-do-sol e em o Barril de amontillado, pois são lugares 

subterrâneos, contudo, flagramos as seguintes descrições dessas escadas; em Lygia “Na 

parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de 

pedra, descendo em caracol para a catacumba. (TELLES,2009, p.140), em Poe: “Desci uma 

grande escada de caracol e pedi-lhe que se acautelasse enquanto me seguia.” (POE, 2002, 

p.31). Ambas as escadas são em formato em caracol.  Nos diferentes aspectos simbólicos, a 

escada está ligada ao problema das relações entro o céu e a terra, entre dois planos. 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2005, p. 378). A recorrência deste elemento na obra de 

Lygia, já havia sido apontado pela estudiosa Vera Maria Tietzmann Silva: 

 

Os degraus da escada, que sempre supõem um movimento, seja 

ascendente ou descendente, têm o valor simbólico da gradação e da 

passagem de um nível existencial a outro. A passagem implica 

ruptura. Subir uma escada é afastar-se do plano da realidade. [...] e 

ganhar um espaço privilegiado onde coisas extraordinárias podem 

ocorrer. (SILVA, 2005, p. 180) 

 

Vemos, então, que quando cada vítima nos respectivos contos desce suas escadas em 

caracóis já estão simbolicamente assinando suas sentenças, estão passando de um plano 

terreno para um espiritual. Nota-se que a relação dicotômica morte-vida é enfaticamente 

revisitado, tanto no próprio tema dos contos, que acaba pela morte de Fortunato e Raquel, 
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quanto nos elementos simbólicos envolvidos no mesmo campo semântico como cipreste, 

catacumba, cemitério, vinho e pôr-do-sol. 

Evidenciamos deste modo, como cada autor articula os pontos de cruzamento entre 

as histórias aparentes e cifradas. Ambos chegam ao efeito único, Poe, com sua densidade e 

tensão psicológica, joga o leitor nas zonas abissais das neuroses de seus personagens. O leitor 

é cúmplice das duas histórias que se articulam.  Lygia realiza essa dinâmica de cruzamento, 

chegando a tal efeito único com seu caminhar felino; os pontos de cruzamentos aparecem 

como sugestões, como ambiguidades. Sua narrativa é fluida, levíssima, onde o silêncio dos 

gestos e dos objetos pesa mais do que o dito. O leitor, em Lygia, não é cúmplice, mas outra 

vítima que, como Raquel, é enganado e aprisionado surpreendentemente no mausoléu da 

narrativa.  
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45. RECONSTRUINDO A ENUNCIAÇÃO NO MONÓLOGO DE SANTIAGO 

EM O VELHO E O MAR 

 

Valnecy Oliveira Corrêa Santos  

 

Sandra Maria Lemos Campelo 

 

Introdução 

Desde as primeiras décadas do século XX, após os estudos do Círculo de Bakhtin 

emergirem no contexto acadêmico, a maneira de conceber a linguagem, a relação humana 

estabelecida através língua, bem como a forma de conceber o texto e os fenômenos 

linguísticos sofreram grandes impactos e mudanças.  

Da concepção de linguagem como produto da cognição humana passa-se a concepção 

de linguagem como interação, passa-se a considerar a linguagem em uso, na qual os 

participantes atuam como seres ativos, que trazem consigo uma formação sócio-histórica e 

ideológica. 

Nesse cenário, emergiram também os questionamentos sobre a concepção de 

linguagem levada para o processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, uma vez 

que atrelada a ela estariam as formas de tratamento didático dadas à leitura, à escrita e à 

oralidade. No âmbito da leitura, entra nessa discussão o espaço destinado à leitura do texto 

literário, uma vez que se trata de uma atividade capaz de atuar como importante instrumento 

para despertar a percepção crítico-reflexiva do educando. 

Estando inseridas nesses dois contextos – o acadêmico e o didático –, o presente 

trabalho surgiu de uma tentativa de, ao se buscar estabelecer a relação teoria e prática, 

proporcionar um encontro interativo entre texto e leitor, durante trabalho de leitura do livro 

O velho e o mar de Ernest Hemingway, realizado com alunos do 8º ano do ensino 

fundamental. 

Nessa perspectiva, este artigo visa a descrever as ações desenvolvidas ao longo deste 

trabalho. Para tanto, apresenta-se, na primeira parte, a teoria dialógica da linguagem, bem 

como o conceito de enunciação segundo a perspectiva de Bakhtin, uma vez que a leitura é 
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aqui compreendida como interação entre texto e leitor. Além disso, “a articulação língua-

literatura vai aparecer como um dos elementos fundadores da epistemologia bakhtiniana” 

(BRAIT, 2013, p. 19). Com esses fundamentos, parte-se para análise da obra, buscando 

perceber as marcas da enunciação no monólogo de Santiago – protagonista do romance. 

Feito esse percurso, descreve-se o trabalho com a leitura dialógica, através da qual o 

leitor é convidado a perceber o mundo da obra, a ver os personagens presentes no contexto 

como sujeitos sociais, como representantes de categorias humanas e reais. Defende-se, por 

fim, que o texto literário tem particularidades que não podem ser relegadas a segundo plano, 

que a leitura literária deve ter o seu lugar reservado no contexto de ensino e aprendizagem 

de língua portuguesa, pois é leitura capaz de encantar ao mesmo tempo em que ensina ou 

ensinar pelo encantamento, conforme defendeu Aristóteles em sua poética clássica.    

 

A enunciação na obra de Bakhtin 

Todos os conceitos propostos por Bakhtin aportam-se na defesa de que o ato de usar 

a linguagem é dialógico por natureza. Isso significa dizer que um simples ato de acenar com 

a mão para cumprimentar alguém sinaliza a existência de uma formação social e simbólica 

adquirida na relação com o outro. O sentido do aceno, bem como a compreensão deste ato 

não se constituiu por si só, mas na relação conjunta. O eu, conforme ressalta Bakhtin (1997), 

constitui-se na relação com outro. Assim, pensar em constituição social pressupõe, portanto, 

eliminar a inexistência do sujeito cartesiano – aquele que consegue desenvolver-se isolado 

dos demais.   

Nesse âmbito, a linguagem – capacidade psicofisiológica, própria da espécie humana 

– coloca-se no centro de todas as relações sociais, seja na forma de palavras ou de outras 

semióses, estruturando assim a interação. Por meio da linguagem cria-se a relação dialógica 

entre locutor e interlocutor. Ao utilizar a linguagem verbal, o sujeito dialoga com os valores 

sociais, externa seu ponto de vista em relação a esses valores, cabendo ao interlocutor 

compreender e dialogar, confirmando ou não o discurso do seu interlocutor. É nessa 

perspectiva que Bakhtin (1997) afirma ser a palavra o “signo ideológico por excelência” (p. 
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57), “uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. [...] o território comum do locutor 

e do interlocutor” (p. 113).  É nesse jogo que os sujeitos criam sua compreensão de mundo.  

Com base nessa concepção, Bakhtin propõe sua teoria dialógica da linguagem, na 

qual a cada ato de linguagem constrói-se, numa relação intersubjetiva, um enunciado singular 

(oral ou escrito), todavia impregnado por outros enunciados. “A linguagem não é falada no 

vazio, mas numa situação histórica e social concreta no momento e no lugar da atualização 

do enunciado” (BRAIT, 2005, p. 93). “Cada enunciado constitui um novo acontecimento, 

um evento único e irrepetível da comunicação discursiva [...] não pode ser repetido, somente 

citado, pois, nesse caso, constitui-se como um novo acontecimento” (RODRIGUES, 2005, 

p. 159). Assim, da relação entre locutor e interlocutor, mediada por um enunciado em um 

dado contexto, tem-se a enunciação, conceituada por Bakhtin como “o produto da interação 

de dois indivíduos socialmente organizados” (BAKHTIN, 1997, p. 112).  

Para Bakhtin (1997), todo ato de linguagem é um ato de enunciação, mesmo aqueles 

proferidos por um ser individual, pois ao usar a palavra o locutor sempre pressupõe um 

interlocutor, sempre externa um pensamento ou conceito absorvido no social.  

 

Toda enunciação monológica, inclusive uma inscrição num 

monumento, constitui um elemento inalienável da comunicação 

verbal. Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é 

uma resposta a alguma coisa e é construída como tal (BAKHTIN, 

1997, p. 98).  

 

Ao pensar a obra literária como o ponto de encontro entre autor e leitor, do qual 

resultará a construção de uma nova cena enunciativa, observa-se a relação entre os 

fundamentos do dialogismo e a concepção de leitura literária proposta por Antonio Candido, 

em seu livro Literatura e sociedade. Segundo o autor:  

 

na medida em que a arte é — como foi apresentada aqui — um 

sistema simbólico de comunicação inter-humana, ela pressupõe o 

jogo permanente de relações entre os três, que formam uma tríade 

indissolúvel. O público dá sentido e realidade à obra, e sem ele o 

autor não se realiza, pois ele é de certo modo o espelho que reflete a 
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sua imagem enquanto criador. [...] Deste modo, o público é fator de 

ligação entre o autor e a sua própria obra. A obra, por sua vez, vincula 

o autor ao público, pois o interesse deste é inicialmente por ela, só se 

estendendo à personalidade que a produziu depois de estabelecido 

aquele contacto indispensável. Assim, à série autor-público-obra, 

junta-se outra: autor-obra-público. Mas o autor, do seu lado, é 

intermediário entre a obra, que criou, e o público, a que se dirige; é o 

agente que desencadeia o processo, definindo uma terceira série 

interativa: obra-autor-público (CANDIDO, 2006, p. 42). 

 

Nessa perspectiva, o contato com a obra literária, estabelecido pela leitura, é um 

momento de interação. Os enunciados (re)criados durante a leitura são produtos da formação 

discursiva, manifestando uma visão de mundo – o princípio dialógico da linguagem –, tanto 

do autor, quanto do leitor. Nesse jogo discursivo (re)constrói-se o(s) sentido(s) da obra, no 

qual se percebe no texto a simultaneidade de vozes.  

 

O Velho e o Mar: apresentação da obra 

O romance O Velho e Mar de Ernest Hemingway foi publicado em 1952. Dois anos 

após sua publicação, rendeu ao autor o prêmio Nobel de Literatura, sendo considerado, na 

época, a obra prima da prosa moderna. A versão utilizada nesta análise foi publicada pela 

editora Bertrand Brasil em 2013, na qual há a indicação de que a obra está em sua 80ª edição. 

A narrativa é ambientada em Cuba e no mar do Caribe, apresenta a história vivida por 

Santiago, um idoso pescador que mantém um forte vínculo de amizade com Manolin – um 

garoto de 11 anos, seu aprendiz e companheiro de pescaria. O enredo divide-se basicamente 

em duas partes: a primeira retrata a relação de amizade existente entre Santiago e o menino 

e a segunda, uma épica pescaria, na qual Santiago passa três dias em alto mar lutando consigo 

mesmo e com tubarões, movido pelo objetivo de levar para casa um grande peixe, símbolo 

de conquista e triunfo.  

A segunda parte da narrativa inicia-se após Santiago despedir-se de Manolin, à 

margem do mar. “— Boa sorte, meu velho. — Boa sorte — respondeu o velho. Encaixou os 

remos nos suportes e começou a remar para fora do porto, envolto em escuridão” (p. 31). 
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Para muitos, O Velho e o Mar é considerado uma fábula ou uma alusão aos grandes 

heróis e mitos que colocam o ser humano em confronto com deuses ou com forças naturais, 

opressivamente superiores. De fato, o embate entre o homem e a natureza é um tema 

constante em Hemingway (AGUIAR, em texto de apresentação do livro). 

 

A enunciação no monólogo de Santiago 

Sozinho em alto mar, Santiago começa a observar a realidade que o cerca e de forma 

natural, ou seja, movido pela necessidade de comunicação própria do ser humano, inicia o 

que se convencionou chamar de monólogo, palavra que, segundo o Dicionário Aurélio, 

possui três acepções: “peça teatral em que fala um só ator. Ato de falar consigo próprio. 

Discurso que não deixa oportunidade aos outros interlocutores de intervirem” (FERREIRA, 

2000, p. 470).  

Tomando com referência Bakhtin (1997, 2003) e Benveniste (1995), tem-se outra 

acepção para o termo: monólogo é um tipo de diálogo, tecido com base nas duas instâncias 

do discurso - um eu e um tu, no qual se observa uma nítida relação de alteridade e polifonia. 

Conforme a concepção bakhtiniana, não há consciência individual; não há significação nas 

palavras isoladas de um contexto de uso; não se pode falar de linguagem em uso fora de um 

contexto de interação. Para Benveniste (1995), o eu só existe em relação ao outro, 

discursivamente representado pelo tu. “É na linguagem e pela linguagem que o homem se 

constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamentada na realidade, na sua realidade 

que é a do ser, o conceito de “ego”” (BENVENISTE, 1995, p. 286). 

Durante a pescaria, Santiago constrói várias situações de fala e, em cada uma delas, 

constata-se a necessidade do eu em relação ou outro, ou seja, a necessidade de interação. 

Embora estando sozinho, sem nenhum ser humano em presença, a personagem dialoga com 

o meio e consigo mesmo, projetando imagens e personificando interlocutores.  

Nesse jogo, Santiago personifica a andorinha, o peixe, os tubarões e os membros do 

próprio corpo – a mão, as pernas e a cabeça. A cada situação de fala, adapta seu discurso ao 

interlocutor e à situação. Tendo como interlocutor o peixe, por exemplo, observa-se a 

adequação do discurso ao momento vivido: No início da pescaria:  
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“— Vamos! — exclamou o velho em voz alta. — Dê outra volta. 

Cheire-as (as sardinhas que estavam na isca). Não são deliciosas? 

Coma-as todas agora e depois restará o atum. Duro, Frio e saboroso. 

Não seja tímido, meu peixe. Coma-as” (p. 45). Na madrugada do 

segundo dia de pescaria: “— Peixe — disse o velho —, eu gosto 

muito de você e o respeito muito. Mas vou matá-lo antes do fim de 

dia” (p. 57). No terceiro dia, já cansado do embate: “— Peixe! — 

gritou-lhe o velho. — Peixe, de qualquer modo você tem que morrer. 

Acha que precisa matar-me também” (p. 91). Após o embate com os 

tubarões:  

— Meu peixe — falou ele. — Peixe que você já foi. Sinto muito pena 

de ter chegado a isto. A culpa foi minha. Arruinei a nós dois. Mas 

matamos alguns tubarões, você e eu, e ferimos muitos outros. 

Quantos teria você matado, velho peixe? Não é sem razão que tem 

essa espada na cabeça (p. 113). 

 

De guerreiro, ser superior, o velho, devido à situação de cansaço vivida durante o 

embate, iguala-se ao peixe após o ataque dos tubarões. Percebe-se a gradação na voz do velho 

ao “dialogar” com o peixe nos quatro momentos. Na primeira fala, mostra-se muito 

empolgado e ameaçador, acha-se superior. Na segunda, a fala já se mostra mais humilde, 

camarada, moldada por uma tentativa de autoconvencimento de que é superior. Na terceira, 

já se percebe o desespero: matar ou morrer (igualdade de condições). Na última fala, os 

interlocutores se igualam, como se ele fosse responsável pelo peixe e solidário. 

Isso denota que além dos aspectos linguísticos as condições de produção são 

definitivas para a composição do discurso. Embora na forma de monólogo, a enunciação se 

constrói no momento em que Santiago personifica o peixe e faz dele seu interlocutor, 

adequando o discurso às situações vividas. 

Ao personificar os membros do próprio corpo, Santiago distancia-se de si mesmo – 

“Puxem mãos, [...] Aguentem pernas. Faça-me o favor de conservar-se lúcida, cabeça. 

Aguentem para me fazer um favor. Nunca me traíram” (p. 90) – como forma de buscar no 

outro a resistência para guerra. O eu que fala assume a posição de líder, responsável por 

motivar um coletivo, pois reconhece que precisa do outro e só assim ganhará a guerra.  

Convém destacar ainda deste monólogo, o momento em que a personagem cria um 

outro eu de si mesmo:  
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— Mas você ainda não dormiu, meu velho — disse o pescador. — Já 

se passaram meio dia e uma noite, e agora outro dia e você ainda não 

dormiu. [...]. Se não dormir pode ficar tonto ou perder a vista, de que 

tanto você precisa (p. 77). 

“Já agora, velho Santiago, você está ficando com a cabeça muito 

confusa. Você precisa conserva-se lúcido. Conserve-se lúcido e 

aprenda a sofrer como um homem. Ou como um peixe” (p. 91). 

— Trabalha, velho — falou ele e bebeu um pouco da água da garrafa 

que estava quase vazia. — Há muito trabalho de escravo a realizar, 

agora que a luta terminou (p. 96).   

 

Diante do exposto, é preciso compreender, como explica Bakhtin (1997), que ao 

comunicar-se o homem reconhece-se no outro. Ao projetar um eu de si mesmo a personagem 

busca na voz do outro a autoafirmação. Nessa relação dialógica, o enunciado/discurso não é 

produto de um único indivíduo, fechado e acabado nele mesmo, é um processo heterogêneo, 

conjunção de discursos entre eu e outro. Por todas essas constatações não há como 

desconsiderar a presença do diálogo no monólogo. Havendo diálogo, há enunciação. 

A enunciação só se realiza no curso da comunicação verbal, pois o todo é determinado 

pelos seus limites, que se configuram pelos pontos de contato de uma determinada 

enunciação com o meio extraverbal e verbal (isto é, as outras enunciações). [...] A enunciação 

realizada é como uma ilha emergindo de um oceano sem limites, o discurso interior. As 

dimensões e as formas dessa ilha são determinadas pela situação da enunciação e por seu 

auditório. A situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma expressão 

exterior definida, que se insere diretamente no contexto não verbalizado da vida corrente, e 

nele se amplia pela ação, pelo gesto ou pela resposta verbal dos outros participantes: na 

situação de enunciação (BAKHTIN, 1997, p. 125). 

A expressão literária emerge desse diálogo, proporcionando ao leitor o encontro com 

o estético ao mesmo tempo em que o faz refletir sobre os conteúdos presentes no universo da 

obra. 

 

A produção de sentidos se dá nas fluídas fronteiras entre a linguagem 

e a vida. E a literatura é um lugar privilegiado para observar essas 

fronteiras, assim como o papel do escritor, da língua em sua infinita 
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variedade, e do leitor, que, se não entrar em cena, impede a eclosão 

de sentidos (BRAIT, 2013, p. 156).  

 

O texto literário caracteriza-se, assim, sobretudo por seus múltiplos níveis possíveis 

de leitura, podendo atuar como elemento de fruição e reflexão crítica. Considerando leitura 

como interação, reitera-se que esse encontro é sempre dialógico.  

  

A leitura dialógica no processo de ensino e aprendizagem de leitura 

Vivendo na era de imagem e das grandes produções cinematográficas, recheadas de 

superefeitos em formato 3D, cuja ficção funde-se com o real, como motivar um adolescente 

na faixa etária de 13 a 14 anos para a leitura literária, mais especificamente para a leitura uma 

obra, como, por exemplo, O Velho e o Mar, uma obra clássica, cuja narrativa não apresenta 

o nível ficcional presente na escala de interesse do adolescente? Como favorecer o encontro 

dialógico entre o texto e o leitor quando se trabalha com alunos do 8º ano do ensino 

fundamental? Que categorias de análise propor de forma a não ferir a literariedade do texto?  

São questionamentos de difíceis respostas, pois a leitura do texto literário tem tido 

cada vez menos espaço na vida do adolescente. Isso não quer dizer que ele não leia, vive-se 

um momento, possivelmente, em que mais se lê. A grande parte do tempo em que se usa o 

celular ou outros aparelhos similares, nele está presente a leitura das mensagens das redes 

sociais, das informações divulgadas pela grande rede, sem falar da quantidade de 

informações postas nas vias públicas, nos outdoors, muros, placas, panfletos, etc. 

Diante do desafio, parte-se do princípio de que o trabalho de leitura com o texto 

literário precisa ser diferenciado, pois em contato com a literatura o sujeito pode interagir 

com o mundo, estabelecendo conexões entre as experiências vividas e os textos lidos. A 

literatura é capaz de proporcionar reflexões, despertar emoções e sentimentos e ampliar 

significativamente a visão de mundo do leitor. Todavia, para que a leitura se especifique 

como leitura literária, é consensual que o leitor deva ser capaz de ocupar a posição semiótica 

do destinatário do texto, refazendo os processos autorais de invenção que produzem o efeito 

de fingimento. Idealmente, o leitor deve coincidir com o destinatário para receber a 
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informação de modo adequado. [...] a leitura literária é uma poética parcial ou uma produção 

assimétrica de sentido (HANSEN, 2005, p. 19-20). 

Cosson (2014, p. 27) defende o mesmo ponto de vista, argumentando que: ler implica 

troca de sentidos não só entre escritor e o leitor, mas também com a sociedade onde ambos 

estão localizados, pois os sentidos são resultado de compartilhamentos de visões de mundo 

entre homens no tempo e no espaço. Ao ler estou abrindo uma porta entre meu mundo e o 

mundo do outro. O sentido do texto só se completa quando esse trânsito se efetiva, quando 

se faz a passagem de sentidos entre um e o outro. Se acredito que o mundo está absolutamente 

completo e nada mais pode ser dito, a leitura não faz sentido para mim. É preciso estar aberto 

à multiplicadade do mundo e à capacidade da palavra de dizê-lo para que a atividade de 

leitura seja significativa. Abrir-se ao mundo para compreendê-lo, ainda que isso não implique 

aceitá-lo, é o gesto essencialmente solidário exigido pela leitura de qualquer texto.  

Conceber a leitura sob essa perspectiva é concebê-la como um ato dialógico, no qual 

autor e leitor externam suas visões de mundo num processo interativo. Ao encontrar-se com 

o texto, o leitor numa atitude responsiva, conforme enfatiza BAKHTIN (2003), estabelece 

os sentidos, traz à tona a imagem de um interlocutor, reconstrói um contexto sociodiscursivo, 

estabelece um diálogo consigo e com o social, veiculando saberes existente e construindo 

novos saberes.  

Ao buscar efetivar esse encontro texto e leitor, adotou-se para a leitura de O Velho e 

o Mar a sequência básica proposta por Cosson (2014), constituída por quatro passos: 

motivação, introdução, leitura e interpretação.  

A primeira etapa é descrita pelo autor como o momento em que o professor motiva 

os alunos para a leitura da obra. Tem duração de uma aula. “Seu núcleo consiste exatamente 

em preparar o aluno para entrar no texto. [...] a motivação exerce uma influência sobre as 

expectativas do leitor, mas não tem o poder de determinar sua leitura” (COSSON, 2014, p. 

54-57). 

A obra foi apresentada aos alunos, segundo as orientações dadas por Cosson. 

Primeiro, mostrou-se a capa, com título e nome do autor cobertos. A ideia consistiu em, 

utilizando as estratégias de leitura, instigar a turma a imaginar a obra, por meio de inferências. 
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Ao questionar os alunos sobre o tema abordado na narrativa, vieram as respostas: preservação 

do meio ambiente, uma aventura no mar, extinção dos animais marinhos, caçada de tubarões. 

Ao instigar o levantamento de hipóteses sobre o título, foram citados: A caçada à baleia; O 

grande Tubarão; Os pescadores de aves; Terror no mar; etc. Essa atividade favoreceu a 

percepção do que seja tema e título ao mesmo tempo em que aguçou a curiosidade da turma.  

Após esse momento, passou-se para a segunda etapa da sequência: a introdução – 

apresentação do autor e da obra. Os alunos conheceram o título e o autor da obra e assim 

puderam constatar se havia coerência nas inferências levantadas e daí formular novas 

hipóteses. O momento focalizou a importância do livro para a produção literária de 

Hemingway, citando as premiações por ele recebidas. Citou-se também o comentário feito 

por Gabriel Garcia Marques sobre o autor e sobre a obra. A solicitação para contar a narrativa 

veio de imediato, o que demonstra que a turma ficou curiosa por conhecê-la. Daí foi 

apresentada a proposta de leitura, acompanhada do convite: Vamos conhecer a história e 

dialogar sobre O Velho e o Mar? Essa etapa também foi desenvolvida em uma hora aula, na 

qual se procurou seguir as orientações de Cosson: 

 

primeiro é que a apresentação do autor não se transforme em uma 

longa e expositiva aula sobre a vida do escritor, [...]. No momento da 

introdução é suficiente que se forneçam informações básicas sobre o 

autor e, se possível, ligadas àquele texto. [...] cabe ao professor falar 

da obra e da sua importância naquele momento, justificando assim a 

escolha. [...] A apresentação física da obra é também o momento em 

que o professor chama a atenção do aluno para a leitura da capa, da 

orelha e de outros elementos paratextuais que introduzem uma obra 

(COSSON, 2014, p. 60). 

 

A leitura foi proposta como atividade extraclasse e teve tempo definido – 15 dias 

letivos. Nesse intervalo, realizou-se o acompanhamento, passo apresentado por Cosson, 

como essencial. Para tanto, a cada três dias era destinado um tempo da aula para falar sobre 

a história, acompanhando o ritmo da narrativa. Assim foi possível dialogar sobre a relação 

entre Santiago e Manolin; a relação de Santiago com os outros pescadores; a condição do 



 

603 

 

idoso e o menino na sociedade da época; a relação do pescador com o mar e o comportamento 

de Santiago durante a pescaria.  

A pescaria foi abordada sob uma perspectiva épica, para tanto, fez-se necessário 

explicar aos alunos o que é um texto épico, buscando exemplos nos clássicos da literatura, 

adaptados à faixa etária da turma, tais como Dom Quixote, Odisseia e Robinson Crusoé. Os 

alunos foram incitados a pensar sobre a verossimilhança da obra: É possível passar tanto 

tempo em alto mar sendo idoso? Diante de um ataque de tubarões, Santiago sobreviveria? 

Como ele sozinho conseguiu prender esse grande peixe ao barco? Isso possibilitou observar 

o grau de compreensão da turma, bem como explicar que esse princípio ficcional faz parte 

da literatura e isso provoca o encantamento. Explicar aos alunos que “o que nos leva a ler um 

clássico, por exemplo, é a experiência estética que ele proporciona e não simplesmente a 

história que conta” (COSSON, 2014, p. 63). Nesse momento, o professor precisa ser o maior 

testemunho de leitura. Precisa estar encantado com a obra, pois somente assim, conseguirá 

encantar os demais leitores.  

A terceira parte da sequência, a interpretação, foi organizada no decorrer da segunda 

– a realização de um seminário temático. Essa ação teve como objetivos: verificar o nível de 

leitura dos alunos e a capacidade de relacionar a história narrada ao atual contexto. Foi 

realizada em um tempo de três horas/aula. Os alunos foram divididos em grupos e receberam 

o convite para expressar suas impressões sobre a obra, considerando os temas propostos 

durante a leitura. Para isso, organizamos uma sequência comum de apresentação, que poderia 

ser organizada em apresentação de slides ou cartazes. Assim, cada grupo teve um tema 

definido, o que possibilitou direcionar objetivamente o olhar.   

Sobre essa parte da sequência, Cosson (2014) enfatiza a necessidade de se considerar 

dois momentos: o momento interior – “aquele que acompanha a decifração e tem seu ápice 

na apreensão global da obra que realizamos logo após terminar a leitura” (p. 65); e o momento 

exterior – “a concretização, a materialização da interpretação como ato de construção do 

sentido em uma determinada comunidade” (p. 65). E adverte “as atividades de interpretação, 

como a entendemos aqui, devem ter como princípio a externalização da leitura, isto é, seu 

registro” (p.66).  
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Considerando o nível de maturidade da turma, os temas abordados propiciaram o 

encontro entre o texto e leitor. As personificações presentes no monólogo foram abordadas 

durante a leitura e durante os diálogos propostos no decorrer do seminário. Além de 

proporcionar a leitura literária, o trabalho favoreceu aprendizagem de conceitos como o 

discurso direto, personificação e metáfora (sem uso do texto como pretexto), a oralidade, 

com foco na fala planejada dentro do gênero seminário. Para a nossa surpresa, ao final de um 

de uma das apresentações do seminário, um grupo fez a leitura de um poema construído sobre 

a obra: 

 

O Velho e o Mar 

 

Um dia de sol, 

um barquinho. 

Sob a lâmina d’água, 

reflete a imagem de um pescador. 

 

Com a vara na mão,  

o velho pescador 

não se cansa de esperar 

o peixe chegar. 

Lutando no mar, 

ele queria pescar um peixe gigante, 

para ao menino apresentar 

 

Quase ia desistindo, 

mas com a ajuda do menino, 

ele conseguiu enfrentar as dificuldades do mar. 

 

Após dias lutando, 

tentando pescar, 

o espadarte o velho consegue fisgar. 

 

Dias depois, vence uma batalha, 

porém outra irá começar. 

De repente, tubarões começam a atacar 

Querendo o troféu do velho roubar. 

Na batalha, os tubarões destroem e comem o espadarte 

Somente a carcaça a ficar. 

 

Santiago chega à praia após todo o esforço. 
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Mas do peixe só restou a espinha. 

O cansaço o obrigou a deitar 

e pensando em leões, 

ele dormiu a sonhar.   

 

A capacidade de síntese utilizada para a retextualizar a narrativa demonstra que o 

grupo conseguiu assimilar a obra, construir sentidos, veja-se, por exemplo, o uso de metáfora 

no verso “Querendo o troféu (= peixe) do velho roubar”. 

 A sequência culminou com a apresentação, aos alunos, da versão do livro em filme, 

produzido pela Warner Bros Pictures, em 1958, fato que poderia gerar outra sequência, 

todavia a ação foi pensada apenas como atividade de deleite.  

Ao avaliar a sequência e o trabalho com a leitura, reitera-se a importância de se 

trabalhar a leitura dialógica, de afastar da leitura literária o ato solitário de ler para produzir 

um resumo ou para encontrar no texto as marcas de um período. A leitura só é leitura quando 

o leitor apropria-se do texto, vive o drama das personagens, dialoga com elas, adentra a 

narrativa. Nesse caminho, Brait aponta como fatores essenciais:  

 

o exemplo, o prazer, o hábito e os valores de leitura. Nada suporta a 

atitude exemplar de que a leitura é antes um hábito prazeroso, sendo 

o conhecimento uma consequência que estabelece a ligação entre os 

livros e a vida. Sem essa ligação primeira entre o livro e o indivíduo, 

as demais estratégias se tornam artificiais, destituindo a leitura de 

seus verdadeiros valores (BRAIT, 2013, p. 114).  

 

Se o encontro com texto faz-se dialogicamente e se nesse encontro encontra-se prazer, 

fruição e conhecimento, quanto maior o contato com a leitura, maiores são as capacidades 

do leitor para interagir com o texto. 

A leitura sempre é feita no presente de um corpo já tatuado pela cultura [...] leitura 

literária é uma parcialidade produtora de parcialidades, pois é um trabalho particular de 

apropriação intelectual que transforma matérias simbólicas produzindo novas versões delas 

como novas divisões sociais. Dizendo de outro modo, a leitura é uma enunciação que refaz 

-14).  
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Conclusão 

Reconstruindo a enunciação no monólogo de Santiago em O Velho e o Mar apresenta-

se assim como uma possibilidade encontrada para estabelecer o diálogo entre teoria e prática. 

Os postulados bakhtinianos trazem os fundamentos necessários para se compreender a obra 

literária como um conjunto de vozes em constante diálogo, às vezes imperceptível ao leitor.   

Na relação teoria e prática, esses conceitos favorecem o olhar do professor e, 

consequente, ampliam o leque de possibilidades de trabalho com o aluno, uma vez que o 

professor é o leitor mais experiente, com os conhecimentos propícios para mediar o encontro 

do aluno-leitor com o texto. Nessa relação, a escolha do texto precisa considerar a maturidade 

da turma, todavia é a maneira como o professor conduz o trabalho que proporciona o 

diferencial, uma vez que a este é atribuída a função de motivar a leitura, de ser exemplo de 

leitor, de propiciar o letramento literário numa perspectiva escolar, algo somente construído 

no convívio com o texto literário, na apreciação estética e no desenvolvimento do senso de 

valor ao estético.  

Durante o trabalho com a leitura, é importante demonstrar aos alunos que ler é um ato 

de descoberta, um ato prazeroso de construção de sentido. Dialogar com eles sobre os passos 

que orientam uma leitura, enfatizando que construir sentidos é ser capaz de estabelecer 

conexões com experiências pessoais e/ou com outras experiências de leitura. O hábito de ler 

é que torna o leitor competente e apto para outras leituras, perspicaz para perceber as nuances 

do texto, buscar pistas, fazer inferências, levantar ou refutar hipóteses. Em suma, dialogar 

com o texto.  

A proposta de leitura elaborada por Cosson (2014), dentro da qual se situa esta 

experiência, apresenta-se como um caminho bastante favorável ao trabalho pedagógico, uma 

vez que permite ao professor uma organização sistemática, com etapas definidas e bem 

delineadas. Assim, ao voltar à questão exploratória que moveu o desenvolvimento desta 

experiência – Como favorecer o encontro dialógico entre o texto e o leitor quando se trabalha 

com alunos do 8º ano do ensino fundamental? – observa-se que a análise do dialogismo na 

obra a partir dos pressupostos bakhtinianos favorece esse encontro. Primeiro porque os 
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aportes teóricos favorecem o encontro entre o texto e professor-leitor. Ao perceber o texto, o 

professor, na condição de leitor mais experiente, cria estratégias para favorecer o encontro 

do aluno-leitor com o texto. Tem-se assim interação que produz interação: um jogo dinâmico 

no qual vozes coadunam-se, ao mesmo tempo em que emergem em novos contextos, nas 

palavras assumidas por um eu.  

   

REFERÊNCIAS 

 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 8. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 

1997. 

__________. Estética da criação verbal. 4. ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

BRAIT. Beth. Literatura e outras linguagens. – São Paulo: Contexto, 2013.  

 

___________. (orgs.). Bakhtin: conceitos-chaves. – São Paulo: Contexto 2005.  

 

BENVENISTE, Émile. Problema de linguística geral I. 4. ed. – Campinas, SP: Pontes, 

1995. 

 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 9. ed. 

Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. 

 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2. ed. – São Paulo: Contexto, 2014. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 470. 

 

HANSEN, João Adolfo. Reorientação no campo da leitura literária. In: Márcia Abreu, Nelson 

Schapochnik (orgs.) – Cultura letrada no Brasil: objetos e práticas. Campinas, SP: 

Mercado das Letras, Associação de Leitura do Brasil (ALB); São Paulo, SP: Fapesp: 2005. 

– (Coleção Histórias de leitura). 

 

HEMINGWAY, Ernest, (1899-1961). O velho e o mar. 80ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2013. 

  



 

608 

 

46. O EROTISMO NOS CONTOS DE FADAS, DESTECENDO A TRADIÇÃO 

INGÊNUA 

 

Janete de Jesus Costa Serra  

 

Introdução 

Pode-se afirmar que dentre as narrativas, existe um gênero literário que vem 

encantando adultos e crianças desde os tempos mais remotos, o conto de fada.  Mas, apesar 

de sua popula¬ridade e universalidade, poucos conhecem de fato sua gêne¬se e seu 

desenvolvimento histórico. A terminologia “contos de fada” não se refere aos contos da 

tradição oral, mas, a tex¬tos literários publicados no século XVII, que, por sua vez, são 

oriundos dos contos populares de magia, originados da tradição oral. Estes sim são muito 

antigos – para muitos es-tudiosos faziam parte dos ritos de passagem (mudança de fases de 

idade e de estado civil) das sociedades primitivas. Como para Vladimir Propp (2006), que 

suscitou a hipótese da exis-tência de uma relação primordial entre rito e mito, entre as antigas 

cerimônias de iniciação e os contos de fadas. 

Originalmente, histórias como Chapeuzinho Vermelho eram contadas e ouvidas por 

adultos, que as herdaram de seus antepassados. Nesse sentido, conhecer os contos de fadas 

também permite aproveitar sua ampla descendência, já que esse gênero foi um dos-mais-

profícuos-no-imaginário-popular .Como bem argumenta Roland Barthes (2011, p. 19), na 

Introdução à análise estrutural da narrativa: “[...] a narrativa está presente em todos os 

tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria 

história da humanidade”. Nesse sentido, esses textos literários guardam diversos resquícios 

de sua primitividade: a referência a animais ferozes, o lobo, por exemplo, que deviam causar 

medo nas populações que residiam em regiões isoladas, como ocorre às personagens de 

Chapeuzinho Vermelho. Outros aspectos que pertencem a essas narrativas é a crueldade, a 

morte, a fome, a violência humana e da natureza, pois, além dos perigos do mundo nem 

sempre concretizados (Chapeuzinho sobrevive ao lobo), presencia-se também fatos 

decorrentes da utilização da força, motivados por maldade ou pelo instinto de sobrevivência, 

como a devoração de seres humanos por animais. Talvez por isso Walter Benjamin afirme 
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que “[...] o primeiro narrador verdadeiro foi e continua sendo o dos contos de fadas. Onde 

era difícil obter o bom conselho, o conto de fadas sabia dá-lo, e onde a aflição se mostrava 

extrema, mais próxima estava sua ajuda”. (BENJAMIN, 1984, p. 70). [Grifo original]. 

Assim, trazem em seu bojo um complexo de temáticas que envolvem um universo 

ilimitado de significados diferentes e peculiares, veiculando valores culturais e morais 

vigentes na sua época, bem como questões existenciais atreladas aos problemas interiores do 

ser humano. Mostrando-se capaz de instigar, fascinar, desvelar dramas internos e 

comportamentos conscientes ou inconscientes. Para a psicanálise esse gênero literário ajuda 

o indivíduo a encontrar o sentido da vida, amenizar ansiedades, resolver problemas 

emocionais perturbadores e atingir a maturidade. Segundo Bettelheim (2007, p. 32), diferente 

de outros gêneros literários, os contos de fadas promovem no leitor, “a descoberta de sua 

identidade, e também sugerem as experiências que são necessárias para desenvolver ainda 

mais o seu caráter”. Promovem terapia à medida que ajudam o sujeito a lidar com seus 

problemas e conflitos interiores (ciúmes, inveja, medos, solidão, frustrações, rivalidades, 

sentimentos edípicos, sexualidade, ódio, paixões, amor) de maneira simbólica, intuitiva e 

inconsciente. 

A partir desses pressupostos, o presente estudo pretende realizar uma crítica literária 

que busca identificar as marcas do erotismo presentes nos contos Chapeuzinho Vermelho e 

Branca de Neve, de Jacob e Wilhelm Grimm (2012), fundamentando-se teoricamente em 

estudos como de Chauí (1998), Paz (1999), Branco (2004), dentre outros, pautada numa 

leitura de maior acuidade que “só a interpretação, que vai além do linear e da mera sequência 

de fatos, põe a descoberto os conflitos que o texto, numa leitura ingênua e superficial 

encobre”. (CADEMARTORI, 2006, p.24). A fim de desconstruir, de encontrar nas 

entrelinhas, o que existe por trás do belo, do encantamento, do inocente e do aparentemente 

ingênuo dessas narrativas, (re)interpretando a atmosfera erótica indicada pela linguagem 

ambígua e implícita para desmitificar a tessitura desses contos de fadas. 
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Os Contos de fadas e o erotismo 

Faz-se oportuno relevarmos como alguns teóricos da literatura pensam a questão da 

classificação do gênero conto de fada. Para Nelly Novaes Coelho (2008), o problema se 

resolve na análise da intencionalidade motriz do herói, no motivo que instiga sua ação na 

história. Para ela, o conto de fada decorre de uma problemática existencial/espiritual/ética, 

associada à realização interior do sujeito, geralmente intermediada pelo amor. Por isso, suas 

aventuras possui como razão central o encontro dos amados, a união do príncipe com a 

plebeia, depois de ultrapassar fortes obstáculos, erguidos pela maledicência do outro. Em 

contrapartida, Corso e Corso (2006), apoiados na obra Morfologia do conto (1946), de 

Vladimir Propp, explicam que por conto de fada, compreendem o mesmo que Propp chamou 

de conto maravilhoso, em função da onipresença de algum componente mágico ou fantástico. 

Assim, compreendem que os contos de fadas não necessitam ter fadas, antes devem conter 

algum elemento extraordinário, surpreendente, fascinante. Esta última concepção acerca do 

gênero maravilhoso, coaduna-se com a argumentação de Tveztan Todorov (2008, p. 53), 

quando o autor explicita em sua obra Introdução à literatura fantástica, que “o maravilhoso 

se caracterizará pela existência exclusiva de fatos sobrenaturais, sem implicar a reação que 

provoquem nas personagens”.  

Outrossim, sabe-se que além do conto de fadas ser oriundo do conto maravilhoso, ele 

se constituiu da tradição popular e, que se propagou devido à oralidade. É relevante enfatizar 

que essas narrativas maravilhosas, atualmente tratadas como literatura infantil clássica, não 

eram exclusivamente destinadas a crianças, uma vez que não existia a distinção entre a fase 

da infância e a fase adulta até a passagem do século XVII para o XVIII. Até mesmo a 

expressão clássica “era uma vez” foi auferida pela primeira vez em 1649, no poema intitulado 

Os desejos ridículos, escrito para adultos. Na verdade, essas narrativas eram destinadas à 

leitura da corte barroca francesa, porque se interrelacionava bem com a noção de civilité 

(moral e costumes). Com Charles Perrault (1697), essas narrativas assumem um caráter 

pedagógico, transmitir para as crianças valores, padrões morais e éticos preservados pela 

sociedade. Assim, a moral e os bons costumes se tornam partes integrantes e prioritárias da 

educação infantil como muito bem pondera Ariés (2006, p. 87). 
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Formou-se assim essa concepção moral da infância que insistia em sua fraqueza mais 

do que aquilo que M. de Grenaille chamava de sua natureza ilustre, que associava sua 

fraqueza à sua inocência, verdadeiro reflexo da pureza divina, e que colocava a educação na 

primeira fileira das obrigações humanas. 

A literatura enquanto fenômeno estético que se materializa pela tessitura da palavra e 

pela sua potencialidade de representação, que para Barthes (2007, p. 21), é a sua “segunda 

força”, apresenta por meio de seus recursos estilísticos como a metáfora, a imagética, a 

simbologia e a plurissignificação da linguagem, traços intrinsecamente associados à 

sexualidade, a sensualidade e ao erotismo enquanto manifestações humanas.  Nesse sentido, 

os contos de fadas originados da tradição popular oral, devido a fatores sociais, históricos, 

culturais e religiosos sofreram transformações, no entanto, sem perder o seu conteúdo erótico 

que fica mascarado no não-dito dessas narrativas literárias.  

Para Marilena Chauí (1998), do ponto de vista da repressão sexual, o que se observa 

é que assim como o ser humano e a sexualidade são elementos indissociáveis na sociedade, 

censura e sexo caminham imbricados, paralelamente, ao longo dos séculos. Embora 

divergentes, porque a sexualidade é o instinto sexual latente do homem, a censura, por sua 

vez, é determinada e sustentada pelas relações de poder, pela cultura e pela ideologia, 

apresentando-se como o modo pelo qual, as instituições e a sociedade agem para anular e 

subjugar as manifestações da sexualidade. Conforme Paz (1999) há regras e instituições com 

a função de controlar o sexo. Pois numa sociedade não pode haver nem a presença ou 

ausência demasiada do sexo, já que é considerado subversivo. 

A respeito da discussão no que concerne ao erotismo presente nos contos de fadas, 

Marilena Chauí apresenta uma intrigante observação acerca das representações da 

sexualidade nos contos de fadas, para ela esse gênero literário evidencia uma interessante 

ambiguidade, visto que:  

 

Por um lado, apresentam um aspecto lúdico e liberador (deixam vir à 

tona desejos, fantasias, manifestações da sexualidade infantil, 

oferecendo à criança recursos para lidar com eles no imaginário). Por 

outro lado, possuem um aspecto pedagógico que reforça os padrões 

da repressão sexual vigente, uma vez que orientam a criança para 
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desejos tidos como lícitos, narram as punições a que estão sujeitos os 

transgressores e prescrevem o momento em que a sexualidade genital 

deve ser aceita. (CHAUÍ, 1998, p. 32).  

 

Consideradas todas essas questões, é pertinente explicar qual o conceito de erotismo 

que é o sustentáculo deste estudo e, ainda, como o erotismo vincula-se ao fenômeno literário. 

A definição do erotismo suscita acirrados debates e controvérsias acerca das fronteiras entre 

o erótico e o pornográfico, quando ligado à arte. De acordo com Georges Bataille (2013) a 

essência do erotismo se encontra na violação, haja vista que ele é resultante da atividade 

sexual entre os seres humanos enquanto volúpia, e simultaneamente da consciência do 

interdito. Vinculado intrinsecamente à sexualidade, o erotismo é o meio pelo qual os desejos 

mais latentes são desvelados. Ainda segundo Bataille, para o homem os seus instintos sexuais 

o amedrontam, a sensualidade é rejeitada, a volúpia é impensada, no entanto, é possível 

conciliar o sagrado e o profano. Nesta perspectiva, o erotismo é considerado como uma 

experiência vital, envolto pela paixão e pela sedução, mais especificamente uma espécie de 

poesis do corpo. Posto que: 

 

O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. Se não 

damos conta disso, é porque o erotismo busca incessantemente fora 

dele um objeto de desejo. Esse objeto, contudo, corresponde à 

interioridade do desejo. [...] O erotismo é na consciência do homem, 

o que leva a pôr o ser em questão. (BATAILLE, 2013, p. 20). 

 

Assim, o erotismo é intimamente ligado à natureza humana, é um modo de expressão 

que vai muito além dos limites da sedução, é algo involuntário intrinsecamente ligado ao 

desejo, que almeja na sua interioridade transgredir as restrições sociais e culturais pré-

determinadas e, dessa forma atingir um estágio de completude do ser. Por esta ótica, Octavio 

Paz, na obra A dupla chama: amor e erotismo, também envereda com a seguinte asserção 

“antes de mais, o erotismo é exclusivamente humano: é sexualidade socializada e 

transfigurada pela imaginação e a vontade dos homens.” (PAZ, 1999, p. 13). 

A partir desses pressupostos, pode-se dizer que tudo que está implícito refere-se ao 

campo do erotismo; enquanto o que for explícito insere-se no campo da pornografia. Assim, 



 

613 

 

torna-se evidente que o erotismo corresponde aos aspectos associados ao psicológico, à 

fantasia, ao sensual, ao desejo, a libido. Bem como, ao tomar o étimo da palavra erotismo, 

proveniente de Eros, que conforme a mitologia grega era o deus do amor, percebe-se como 

o vocábulo faz alusão a um conteúdo estético, ético e místico de valor ilustre e grandioso. 

Em contraposição, a etimologia de pornografia, oriunda de pornographos, que ipsis litteris 

significa “escritos sobre prostitutas”, remetendo-se ao modus vivendi das mesmas. 

Representa o caráter grotesco e vulgar do seu significado, destacando apenas o prazer sexual 

desvinculado do primor estético. Lucia Castello Branco (2004, p.70), na obra O que é 

erotismo, pondera que essa ansiedade em conceituar o erotismo é proveniente da vontade de 

decifrar o “paradoxal e o incapturável”, pois “Eros é desejo”. 

Críticos literários contemporâneos, como Jesus Antônio Durigan, em Erotismo e 

literatura (1986), apresenta uma importante visão a respeito do caráter complexo, silencioso 

e implícito do signo erótico, ao enfatizar que:  

Através de um processo de mesmificação, tentou-se no passado e procura-se ainda 

hoje anular as exceções e identificar as diferenças a partir de pontos de vista predeterminados. 

Tenta-se, assim, uma mudança de máscara para não alterar a cena e perpetuar o espetáculo 

do controle. A relação entre prefixação de espaços para a representação sexual e o 

comportamento pelo menos ambíguo das metalinguagens obrigou o erótico a refugiar-se no 

domínio do implícito, do não-dito, das entrelinhas, do sussurro, que, com o tempo, passaram 

a ser aceitos quase como suas características absolutas. (DURIGAN, 1986, p.10). 

O que se observa é que a tessitura da linguagem literária dos contos de fadas apresenta 

em seu bojo uma construção do jogo de sentidos que desvela o erotismo enquanto expressão 

do amor sensual, provocando uma interpretação sublime acerca do signo erótico na arte 

escrita.  

 

Chapeuzinho vermelho: do strip tease à barriga do lobo 

A primeira adaptação literária de Chapeuzinho Vermelho foi publicada por Charles 

Perrault, em 1697. No entanto, tal versão foi pouco aceita pelos pais devido a seu desfecho, 

pois, após o clássico diálogo, o lobo mau se joga sobre Chapeuzinho e a devora. Para alguns 
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críticos, a versão francesa apresenta um estilo de fábula moral, ensinando que quem 

desrespeita as regras se expõe ao perigo e, portanto, deve ser punido. Como podemos 

observar no trecho final da história, publicado na obra original de Perrault (Le Petit Chaperon 

Rouge, Histoires ou Contes Du temps passé, avec des moralités. Paris: Barbin, 1697): 

 

Minha avó que dentes grandes você tem! É para comer você. E 

dizendo estas palavras, o lobo malvado se jogou em cima de 

Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Vemos aqui que as meninas e, 

sobretudo, as mocinhas lindas, elegantes e finas, não devem a 

qualquer um escutar. E se fazem-no, não é surpresa que do lobo virem 

o jantar. Falo do lobo, pois nem todos eles são de fato equiparáveis. 

Alguns são até muito amáveis, serenos, sem fel nem irritação. Esses 

doces lobos, com toda a educação, acompanham as jovens senhoritas 

pelos becos afora e além do portão. Mas ai! Esses lobos gentis e 

prestimosos são, entre todos, os mais perigosos. (PERRAULT, 1697 

apud TATAR, 2004, p. 338). 

 

É relevante salientarmos que esse trecho final está sendo retirado de algumas edições 

atuais dos contos de Perrault. Na compilação de Jacob e Wilhelm Grimm, o desenlace trágico 

da menina foi suprimido, a menina e sua avó são salvas por um caçador depois que ele realiza 

uma cesariana com tesoura na barriga do lobo, a menina preenche o estômago vazio do 

animal com pedras, assassinando o lobo. Essa cesariana para Freud e os psicanalistas é 

interpretada como alusão ao nascimento. Mais de um século afasta a adaptação literária alemã 

dos Grimm daquela publicada, na França, por Perrault. Contudo, apesar dos finais 

divergentes, em ambas, segundo Nelly Novaes Coelho (2000, p. 75), em O conto de fadas, 

“entre o real do cotidiano e o mistério do imaginário, desaparecem as fronteiras, mostrando 

a vida como algo difícil de ser enfrentado, mas, talvez por isso mesmo, extremamente valiosa 

e merecedora dos mais extremos sacrifícios”. Os elementos que constituem essas narrativas 

maravilhosas evidenciam a gênese comum das fontes orientais, célticas e europeias de onde 

se originaram. Diante desses pressupostos, confirma-se a predileção por este conto para a 

análise literária que se pretende empreender, visto que essa narrativa conta-nos que o 

caminho da floresta em direção ao encontro com o Lobo mau desvela questões ligadas à 

sexualidade das meninas que abandonam a infância para adentrar na fase adolescente: 
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Chapeuzinho é uma criança com a ingenuidade de quem não sabe – 

e ainda não suporta saber – sobre o sexo, mas sua intuição lhe diz que 

há algo a mais que anima os seres humanos. Embora ela leve doces 

para a vovozinha, parecendo que na vida comer é a maior satisfação 

e a solução para todos males (vovó ficará boa da doença), ela 

encontra no caminho outros encantos: a lábia lupina, as flores, as 

borboletas e o prazer de brincar. Ela representa a transição da 

aparente inocência infantil para o conhecimento da existência das 

práticas sexuais adultas, que surgem na vida criança às vezes através 

de uma sedução imaginada ou, em casos graves e traumáticos, vivida. 

(CORSO; CORSO, 2006, p. 56). 

 

Nesse sentido, as intersecções psicanalíticas com os contos de fadas evidenciam que 

essas narrativas literárias trazem em seu bojo aspectos intimamente ligados a nossa formação 

psíquica e emocional, sobretudo em relação às primeiras fases da vida, quando se vivencia a 

preparação para a vida adulta:  “a psicanálise sente-se à vontade no terreno das narrativas, 

afinal, trocando em miúdos, uma vida é uma história, e o que contamos dela é sempre algum 

tipo de ficção”. (CORSO; CORSO, 2006, p. 21). Assim, o conto Chapeuzinho Vermelho é 

singular, principalmente porque apresenta questões nítidas de uma menina que começa a 

compreender os mistérios do sexo – universo considerado até hoje arriscado por tratar de 

uma temática evitada por alguns pais. Ainda apoiando-se nos postulados teóricos de Diana e 

Mario Corso, estes críticos afirmam que o cerne dessa narrativa está no fato de que todos os 

seres humanos já passaram pela fase de Chapeuzinho: “curiosos, mas despreparados, 

corremos o risco de ser convocados ao papel de objeto, um desejo erótico antes de estarmos 

sequer remotamente prontos para tal.” (CORSO; CORSO, 2006, p. 53).    

É interessante lembrarmos que, na edição comentada e ilustrada dos contos de fadas, 

de Maria Tatar (2004), a autora apresenta uma instigante versão, de feição mais antiga, dessa 

história. Ela foi compilada a partir de narrativas da tradição popular oral, na França, em 1885. 

Portanto, quando já havia as publicações impressas de Perrault e dos Grimm. O conto 

denomina-se História da avó, que foi “contada por Louis e François Briffault, em Nièvre, 

1885. Publicado originalmente por Paul Delaure em Lês Contes Merveieux de Perrault Et La 

tradition populaire, Bulletin Folklorique del’Îlle-de-France, 1951.” (TATAR, 2004, p. 335). 

Essa narrativa apresenta características das narrativas folclóricas de origens camponesas, que 
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originariamente não eram direcionadas à infância. Por isso, como bem observa Darnton 

(1986, p. 29), “longe de ocultar sua mensagem com símbolos, os contadores de histórias do 

século XVIII, na França, retratavam um mundo de brutalidade nua e crua”. Assim, a História 

da avó apresenta o início igual, porém mais resumido, sem a advertência materna. O diálogo 

do lobo com Chapeuzinho é sucinto, o lobo não come a menina, porém devora algumas partes 

da avó, separando um pouco de carne e uma garrafa de sangue. Quando Chapeuzinho chega, 

o animal pede-lhe para colocar a cesta na despensa e a convida para comer a carne e tomar o 

sangue que estão na prateleira. Compondo a cena, um gato falante argumenta que é 

necessário ser uma porca para comer o corpo e beber o sangue da própria avó. Tal argumento 

não é valorizado pela menina. 

Todavia está atenta ao convite do lobo para irem para cama: “Tire a roupa, minha 

filha, e venha para a cama comigo”. À medida que tira cada peça de roupa (avental, vestido, 

corpete, anágua, meias), a menina pergunta para o lobo onde colocá-las, a resposta é: “Jogue 

no fogo, minha filha, não precisará mais dela”.  Após o strip-tease, começa o diálogo sobre 

as partes grandes e peludas do lobo, depois deita e sente vontade repentina de urinar e pede 

ao lobo para ir lá fora. O lobo disse para a menina que faça xixi na cama. Ela insiste, até que 

a deixa sair, porém com o cordão amarrado no pé. Chapeuzinho amarra o cordão numa árvore 

e dispara para casa tão rápido que o lobo não a alcança. De acordo com Corso e Corso (2006, 

p. 54) “fazer xixi em hora e lugar inconvenientes é, muitas vezes, manifestação de uma 

excitação sexual irrefreável para a criança. Associada ao prazer das meninas, aos primórdios 

da masturbação feminina”. As fontes dessa versão indicam que ela chegou à atualidade 

graças a uma pesquisa histórica, posterior àquelas que proporcionaram as tradicionais 

compilações de Perrault e dos Grimm. Comparados aos contos da tradição oral popular essas 

compilações foram suavizadas no que tange à sexualidade e à violência, como bem observa 

Radino, ao ponderar que em um conto popular de magia francês, Chapeuzinho Vermelho é 

uma menina que sai para, 

 

Visitar a avó com uma cesta de pão e manteiga. Um lobisomem come 

a avó e veste sua roupa. Quando a menina chega, o lobisomem, 

disfarçado, oferece comida e bebida para a menina. Ela bebe nada 

mais do que o sangue de sua avó e come sua carne. Essa passagem, 



 

617 

 

omitida nos contos posteriores, representa rituais da tradição 

camponesa, na qual, ao ingerir o sangue e comer a carne da vítima, 

incorporavam-se suas virtudes, no caso, a maturidade da avó. 

(RADINO, 2003, p. 75). 

 

Na canção infantil é “Chapeuzinho cor de fogo”. O fogo é um dos símbolos e uma 

das metáforas mais usadas para se referir ao sexo. Para Chevalier e Gheerbrant (2012, p.442): 

“A significação sexual do fogo está ligada, universalmente, à primeira das técnicas usadas 

para a obtenção do fogo: por meio da fricção, num movimento de vaivém – imagem do ato 

sexual”. Outra importante marca erótica é a cor vermelha, uma vez que simboliza as paixões 

avassaladoras, o fogo arrebatador dos desejos sexuais. “Um dia a avó deu a ela uma 

chapeuzinho de veludo vermelho, e a menina gostou tanto que nunca mais quis usar outro, e 

por isso foi apelidada de Chapeuzinho Vermelho”. (GRIMM, 2012, p. 137).  A respeito desse 

simbolismo, Bettelheim (2007, p. 241) pontua que: 

 

Chapeuzinho Vermelho, no título assim como no nome da menina, a 

ênfase é na cor vermelha, [...] que simboliza as emoções violentas, 

incluindo as sexuais. O nome sugere que não é só o chapéu vermelho 

que é pequeno, mas também a menina. [...] mas para administrar 

aquilo que esse chapéu simboliza e aquilo que seu uso atrai. 

 

 Outrossim, de acordo com Maria Tatar (2004), o vermelho representa pecado, 

paixão, sangue, sugerindo com isso certa cumplicidade da parte de Chapeuzinho Vermelho 

em sua sedução. O lobo é uma fera real, com sua natureza predatória, é tratado como uma 

metáfora de homens sexualmente sedutores. O lobo enquanto “sinônimo da selvageria” 

representa no conto o sedutor animalesco e perverso, que utiliza a boca (tanto para seduzir 

como para comer). A sexualidade do lobo aparece não só como animalesca e destrutiva, mas 

também como “infantilizada” ou oral, visto que pretende devorar a menina. Fundamentando-

se nas fases da libido de Freud pode-se afirmar que o lobo encontra-se centrado na primeira 

fase: a oral em que o prazer vem do ato de comer, onde as zonas erógenas principais são os 

lábios e a boca. De acordo com Bettelheim (2007, p. 247) “sua voracidade oral é sua própria 

ruína”.  
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A psicanálise apresenta uma importante reflexão sobre a gíria brasileira comer a partir 

de uma análise elaborada pela antropologia, no capítulo VI do livro O Pensamento Selvagem, 

Levi-Strauss demonstra as pontes entre os tabus sexuais e alimentares:  

 

Todas as sociedades concebem uma analogia entre as relações 

sexuais e a alimentação [...] Em todo o canto o mundo, o pensamento 

humano parece conceber uma analogia tão estreita entre o ato de 

copular e o de comer que muitas línguas designam essas duas coisas 

pela mesma palavra. (apud CORSO; CORSO, 2006, p.61). 

 

É na base disto que, explica o autor, os tabus geralmente se estabelecem sobre estes 

campos, ou seja, as regras que estabelecem quem poderá casar-se com quem, deslizam-se 

metaforicamente para “quem come quem”, redundando nas práticas de restrições 

alimentares, ou seja, o que se pode e não se pode comer. Nesse sentido, o lobo não devorou 

Chapeuzinho Vermelho no sentido literal do verbo, mas sim manteve relações sexuais com 

ela. Bruno Bettelheim (2007, p. 211) colabora com esta compreensão ao dizer que: “num 

nível diverso de intepretações, poderíamos dizer que o lobo não devora Chapeuzinho logo 

que a encontra porque deseja levá-la para a cama com ele primeiro: um intercurso sexual a 

dois tem que preceder ao devoramento”. Esta interpretação pode ser confirmada com o 

seguinte fragmento do conto: “Vovó, mas que mãos tão grandes você tem. É para te agarrar 

melhor! Mas, vovó que terrível boca enorme é essa? É para te comer melhor. E com isso o 

lobo saltou da cama, pulou sobre a pobre Chapeuzinho e a engoliu”.  (GRIMM, 2012, p. 

139).  

 A fase da vida em que se encontra a garota Chapeuzinho Vermelho no conto remete 

a puberdade, início do afloramento da sexualidade e da curiosidade sexual, contudo, 

Bettelheim (2007) pondera que ela ainda não está preparada para lidar com as 

responsabilidades e consequências advindas da atividade sexual, todavia, a avó dela está e 

para uma pessoa psicologicamente imatura, como Chapeuzinho, só é possível preponderar e 

aperfeiçoar-se no sexo extinguindo as rivais experientes, no caso, eliminando a avó. Assim, 

inconscientemente, ela dá orientações detalhadas ao lobo de como chegar à casa da vovó, 

mostrando também sua ingenuidade perante a sagacidade do lobo, como se pode constatar 
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no seguinte excerto: “Chapeuzinho, onde mora a sua avó? A uns quinze minutos daqui. A 

casa fica embaixo dos três carvalhos, e em volta há arbustos, você logo vai reconhecer, 

respondeu Chapeuzinho.” (GRIMM, 2012, p.137). 

Branca de neve: do desejo ao esquife 

Branca de Neve é a materialização do desejo da mãe dela de ter uma bela criança. 

Encontra-se no começo do conto a sugestão da problemática que será resolvida mais adiante: 

o contraste entre a inocência sexual - simbolizada pela brancura - e o desejo sexual - 

simbolizado pelo sangue vermelho. Assim, inicia-se o conto de fada: 

Era uma vez uma rainha. Um dia, no meio do inverno, quando flocos de neve grandes 

como plumas caíam do céu, ela estava sentada a costurar, junto de uma janela com uma 

moldura de ébano. Enquanto costurava, olhou para a neve e espetou o dedo com a agulha. 

Três gotas de sangue caíram sobre a neve. O vermelho pareceu tão bonito contra a neve 

branca que ela pensou: “Ah, se eu tivesse um filhinho branco como a neve, vermelho como 

o sangue e tão negro como a madeira da moldura da janela.” Pouco tempo depois, deu à luz 

uma menininha que era branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o ébano. 

Chamaram-na Branca de Neve. A rainha morreu depois do nascimento dela. (GRIMM, 2012, 

p. 247). 

Dessa forma, Branca de Neve nasceu segundo o que a sua mãe tanto desejou: com a 

pele alva como a neve, com as bochechas vermelhas como sangue e com cabelos negros 

como ébano. Isto representa em si um interessante jogo cromático, pois o branco representa 

a pureza, a inocência, carrega “justamente o sentido da brancura virginal.” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2012, p. 143); o vermelho simboliza a paixão, a sensualidade e a 

sexualidade, de acordo com o Dicionário de símbolos “ele é a imagem de ardor e beleza, de 

força impulsiva e generosa, de juventude, de saúde, de riqueza, de Eros livre e triunfante.” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2012, p. 143); já os cabelos pretos referem se à 

negatividade da cor que “se liga à ideia do mal, isto é, a tudo o que contraria ou retarda o 

plano de evolução desejado pelo Divino” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2012, p. 743), 

remetendo ao sofrimento e à tribulação.  
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Nesse sentido, conforme A psicanálise dos contos de fadas, a narrativa de Branca de 

Neve, aparentemente ingênua e pueril, está impregnada de símbolos associados ao erotismo. 

A respeito dessas questões, apresenta a seguinte consideração:  

Os contos de fadas preparam a criança para aceitar um acontecimento que seria 

conturbador: o sangramento sexual, como na menstruação, e posteriormente na relação 

sexual quando o hímen é rompido. Ouvindo as primeiras frases de Branca de Neve depois da 

criança aprende que uma quantidade pequena de sangue – três gotas (sendo o número três o 

mais associado no inconsciente com o sexo). – é uma pré-condição para a concepção, porque 

a criança só nasce depois do sangramento. Aqui, então, o sangramento (sexual) está 

intimamente ligado ao acontecimento “feliz”; sem explicações detalhadas a criança aprende 

que nenhuma criança – nem mesmo ela – poderia nascer sem sangramento.  (BETTELHEIM, 

2007, p. 242).  

Após um ano da morte da rainha, o rei se casa novamente e nada acontece até Branca 

de Neve completar sete anos (na época representava o fim da inocência, da infância). No 

conto, “a rainha era a mais bela mulher do país e muito orgulhosa de sua beleza [...] Mas 

Branca de Neve foi crescendo, e aos sete anos de idade sua beleza era tamanha que superava 

até mesmo a da rainha.” (GRIMM, 2012, pp. 247-248). Nesta idade ela começa a representar 

uma ameaça para a rainha, pois sua beleza está aflorando e o espelho já não atende aos desejos 

da madrasta de ser a mais bela: a enteada agora começa a ocupar seu lugar e ela, narcisista, 

preocupa-se em perder para a juventude da princesa. Tanto que comete o ato canibalesco de 

comer um pulmão e um fígado de porco selvagem, pensando que eram as vísceras de Branca 

de Neve. Tal comportamento remete ao imaginário popular com a crença que, deglutindo os 

órgãos da menina, podia obter sua beleza exuberante, tornando-se, a mais bela das mulheres. 

A aparência para as mulheres é fundamental e elas desejam ser notadas.  Francesco Alberoni 

(1997, p.37) afirma que “o correspondente feminino do poder é a grande beleza. Também 

nela se oculta uma carga competitiva terrível (...). A mulher muito bonita desperta desejo, 

mas também desconfiança e temor”.   

Nas tentativas de exterminar a beleza de Branca de Neve, os estratagemas utilizados 

pela rainha revelam uma carga erótica, a fim de seduzir a adolescente, a rainha má leva 
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mercadorias que encantam-na: cordões multicoloridos para corpete e um pente, ambos 

servem para enaltecer a beleza. Nesse sentido, Alberoni (1997, p. 10) advoga que:  

 

O interesse das mulheres pelos cremes de beleza, pelos perfumes, 

sedas, peles, tem um significado mais erótico que social 

(...).Havelock Ellis, nos seus estudos, afirmava que as mulheres 

possuem um extraordinário erotismo cutâneo. Retomando essas 

observações, Beatrice Faust, defende a tese de que os perfumes, as 

roupas íntimas delicadas, os corpetes, os saltos altos constituem, no 

seu conjunto, um complexo de estímulos de altíssima carga auto-

erótica”.     

 

Para corroborar com esta consideração, recorre-se à psicanálise que pondera sobre 

esta questão da seguinte maneira:  

 

O significado desse episódio está em sugerir os conflitos de Branca 

de Neve a respeito de seu desejo adolescente de estar bem 

espartilhada, porque isso a torna sexualmente atraente. Seu tombar 

inconsciente simboliza o ter sido ela esmagada pelo conflito entre 

seus desejos sexuais e sua angústia a seu respeito (...). Os anões a 

advertem de novo, e desta vez mais seriamente, contra os truques da 

rainha má – isto é, contra as tentações do sexo. Mas os desejos de 

Branca de Neve são muito fortes (...). As intenções conscientes de 

Branca de Neve são dominadas por seu desejo de ter um belo 

penteado e seu desejo inconsciente é ser sexualmente atraente.”  

(BETTELHEIM, 2007, pp. 291-292). 

 

A simbologia da maçã – representação do fruto proibido, componente simbólico do 

desejo e da perdição – atravessada na garganta representa a tentação pelo fruto proibido (o 

sexo), bem como a divisão da maçã feita pela rainha com Branca de Neve alude uma espécie 

de bipartição da libido, da sensualidade e da sedução. Ao morder a maçã, Branca de Neve 

deixa de ser menina e se torna uma mulher, findando assim a inocência. O vermelho liga-se 

também à simbologia medieval onde as bruxas produzem filtros de amor utilizando esperma 

e sangue menstrual, bruxaria que indica não só a puberdade de Branca, mas também a 

necessidade de expeli-la para poder reviver. O veneno é a sexualidade.  
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Faz-se relevante ponderar a respeito da simbologia do número sete que aparece várias 

vezes em Branca de Neve: na idade da menina, na quantidade de anões e de seus pertences. 

Segundo Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 831), “nos contos e lendas, este número 

expressaria [...] consciência do corpo físico: desejos satisfeitos de modo elementar e brutal; 

consciência da emoção: as pulsões tornam-se mais complexas com o sentimento e a 

imaginação”.   

A mãe má de Branca de Neve assume duas representações malévolas: ora bruxa ora 

madrasta, no entanto bela com feiura exterior. “Na cultura medieval cristã, a beleza feminina 

se identificava ao maligno, à influência do demônio, o que vem a ser uma longa carreira de 

preconceito para com a mulher”. (CORSO; CORSO, 2006, p.79). A bruxa “é, na simbologia 

e mitologia da Europa medieval uma das figuras mais sexualizadas, possuída pelo demônio 

(o sexo), ou tendo feito um pacto com ele” (CHAUÍ, 1998, p. 34). Ela vai à casa dos anões 

para “despertar o desejo sexual, para a tentação. Tanto é assim que é sob os efeitos da maçã 

envenenada que a beleza de Branca de Neve se expõe, tornando-se disponível para o olhar 

do príncipe.” (CORSO; CORSO, 2006, p.83).  

O jovem príncipe não é necrófilo, sim mais um que se encanta pela imagem de 

passividade da menina e beleza exuberante. Pois em seu esquife de cristal Branca de Neve é 

a imagem da mulher entregue ao desejo de seu príncipe. De acordo com Branco (2004, p. 

23), “é necessário acreditar no domínio e superioridade masculinos para gozar com a 

mocinha eternamente submissa, ao lado do macho autoritário e insaciável.” A beleza 

enfeitiça/encanta o sexo masculino, coaduna-se ao erotismo masculino que é regulado por 

estímulos visuais. Alberoni (1997, p. 14) diz que: “o erotismo é sempre um relacionamento 

sexual repentino, fácil, desenfreado, com uma mulher jamais vista antes, ou conhecida a 

alguns instantes”.  Ainda segundo os estudos deste teórico, “o erotismo masculino é ativado 

pela forma do corpo, pela beleza física, pelo fascínio, pela capacidade de sedução”. (1997, 

p.31). Outrossim, pode-se afirmar que o ‘feitiço virou contra o feiticeiro’, já que a morte de 

Branca de Neve, tornou possível que sua beleza fosse exibida e desejada, disponível para o 

amor numa urna transparente. Neste sentido, pode-se afirmar que a sedução acontece:  
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Em seu sono letárgico, Branca de Neve seduz passivamente. O fato 

de estar corada é a marca do feitiço, é o que mostra que ela não está 

morta, quando as cores da vida abandonam o corpo. Tão viva ela está, 

que sua imagem seduz o príncipe. Estar corada é uma expressão da 

vivacidade do desejo, que nos esquenta quando ruborizamos. 

(CORSO; CORSO, 2006, p. 84). 

 

  O espelho apresenta um simbolismo multifacetado, através do espelho - símbolo do 

consciente feminino, narcísico, invejoso e medíocre – a madrasta fica ciente da beleza 

extraordinária da enteada. Também, possui o valor simbólico da voz masculina, 

representando o amante da madrasta. Segundo Corso e Corso (2006, p. 80), significa: “a 

admiração do ser amado, de quem normalmente exigimos que, como o espelho, diga alto e 

claro o quanto nos aprecia, é o melhor certificado de adequação a este olhar, pois significa 

que alguém viu, gostou e desejou aquilo que somos”.  

Dessa maneira, evidencia-se que, Branca de Neve, um clássico universal da literatura 

infantil, aparentemente ingênuo, traz em suas entrelinhas um conjunto de marcas sugestivas 

de erotismo, que envolve o potencial sedutor intrínseco da protagonista.  Acerca disto, o autor 

da obra O erotismo traz a seguinte assertiva: 

 

Existem mesmo duas imagens arquetípicas da sedução feminina. A 

Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela, onde o homem é 

atraído pela beleza. Apaixona-se e a mulher parte com ele. A segunda 

é a da feiticeira (Circe, Alcina) que prende o homem com um 

encanto. O mito nos diz que Branca de Neve ou a Bela Adormecida 

estão enamoradas do príncipe. (ALBERONI, 1997, p. 48).  

 

Como a maioria dos contos de fadas, ao final, o bem vence o mal. A protagonista será 

salva pelo príncipe encantado que, fascinado por sua beleza, a leva para o seu castelo e depois 

se casa com ela. A madrasta é punida com um castigo, convidada para o casamento, ao chegar 

à festa, recebe sapatos de ferro aquecidos no fogo de carvão e, terá de dançar com os calçados 

incandescentes até cair morta.  A respeito disto, a ótica psicanalítica pondera que o ciúme 

irrefreável, almejando a destruição alheia, arruína a si mesmo. Simbolicamente, a morte 

causada pela dança com os sapatos aquecidos representa na narrativa que a paixão 
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desenfreada deve ser controlada, sob pena de destruir o ser. A morte da rainha invejosa e 

ciumenta extingue a perturbação interior e exterior, contribuindo para o final feliz. 

(BETTELHEIM, 2007). 

 

Conclusão 

Os contos de fadas abrem as portas do universo insólito e maravilhoso, talvez por 

isso, seja um gênero literário que arrebata desde tempos remotos leitores diversos. Dentre 

tantas questões humanas, trazem em seu bojo temas ligados ao amor, à sexualidade, à 

sensualidade, à sedução, às paixões e ao erotismo. Nesse sentido, pode-se dizer que o ser 

humano ao longo da história da humanidade tem se valido da potencialidade criadora do 

fenômeno literário para produzir belas histórias de amor, compostas com um elemento ímpar: 

o erotismo. Pois como muito bem observa Paz (1999, p.36), “não há amor sem erotismo 

como não há erotismo sem sexualidade”.  Daí infere-se que o texto literário para tratar do 

amor, necessariamente, de modo implícito ou explícito, evidencia o erotismo. E é por 

intermédio do teor erótico, que se inflexiona em amor e sexualidade, que ele representará o 

desejo, o prazer e a fantasia. 

Em Chapeuzinho Vermelho pode-se interpretar como uma narrativa que conta sobre 

uma menina inocente e querida precisa ser advertida acerca das armadilhas e mistérios 

provenientes da puberdade e do sexo. Remetendo-se a certos ritos de passagem como a perda 

da pureza virginal, a menstruação, o afloramento da libido, a inserção na fase adulta, dentre 

outros. Assim, a protagonista perde sua ingenuidade ao encontrar pelo caminho o Lobo, 

metáfora do sexo corporificado, que com argumentação inebriante e sedutora confunde sua 

presa e a devora. Tanto na compilação de Perrault como dos Grimm, Chapeuzinho é advertida 

sobre o espaço ardiloso da floresta e, castigada ao ser devorada pelo Lobo. Apresenta uma 

visão maniqueísta que presenteia as boas meninas com um final feliz e reserva para as 

rebeldes o castigo de ser devorada por animais ferozes. Assim, relevam como o sexo 

feminino era manipulado pelos valores da sociedade patriarcal, pautados em padrões que 

determinam à mulher posicionamentos como passividade, silêncio e castidade. Dessa forma, 

a repressão sexual se configura como o modo muitíssimo refinado de controlar o Eros. 
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 Branca de Neve também é um clássico universal que evidencia na sua tessitura 

aspectos vinculados à sexualidade e ao erotismo. Compreende-se como uma narrativa 

literária que admite a sensualidade feminina enquanto capacidade de fascinar sete 

homenzinhos e, ainda encantar o príncipe predestinado para salvá-la. A protagonista é uma 

mulher que suporta em si, a letargia, a fantasia, o sexo, o desejo e o pesar. Configurando-se 

como símbolo do sagrado e do profano. O encantamento do príncipe por Branca de Neve 

revela a paixão amorosa envolta pela atração física e espiritual, que alcança a procura do 

amor recíproco. Como no mito da androginia em que a mobilização de Eros é em prol da 

completude do ser, relevando a pulsão erótica como força e poder capaz de unir e fortalecer 

os seres. (BRANCO, 2004).  
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47. A POESIA INFANTIL E A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 

 

Janete de Jesus Costa Serra 

 

 

Em contato com o texto poético, a criança é tomada por vivências 

que a distanciam de seu ambiente familiar, linguístico e social. 

Todavia, a configuração eminentemente ordenadora dos estímulos do 

mundo poético (os ritmos, a criação de vínculos entre objetos 

isolados) garante que esse deslocamento se processe num clima de 

segurança, em que o incomum produz prazer e não temor.  

(Maria da Glória Bordini) 

 

Introdução 

Por que formar leitores literários? É possível ensinar literatura? Se sim, para que serve 

a literatura? Como formar o gosto pela leitura literária e, por conseguinte, leitores literários? 

Além destas questões, mediar e tornar prazerosa a relação entre leitura e literatura em um 

contexto histórico-social marcado pela celeridade da informação, a hiper-realidade e a 

imagem parece uma tarefa difícil. Assim, a contemporaneidade marcada pelas 

multilinguagens exige pluriletramentos, que abrange as mais diversas práticas sociais de 

leitura, privilegiando a cultura do escrito (Chartier, 2001), que se dá num continuum desde 

os escritos cotidianos mais simples aos literários, o que repercutiu na preocupação com a 

necessidade do letramento literário. É sabido que mesmo as crianças não-alfabetizadas 

podem se relacionar com o texto literário por meio da visualização das ilustrações da obra 

literária, bem como através da contação de histórias feita pelos pais ou professores. Os 

educadores são os principais responsáveis por uma mediação adequada entre leitura e 

literatura desde o início do processo de escolarização. Nesse sentido, o contato com a 

literatura infantil desde os anos iniciais da vida escolar causaria oportunidades relevantes de 

envolvimento efetivo da criança com o universo feérico-maravilhoso da leitura literária.  

O discurso poético é impregnado de criatividade, trazendo em seu bojo a invenção de 

palavras, a transgressão da objetividade corrente, o ritmo inesperado, a sonoridade insólita, 

a brincadeira com as palavras e os trocadilhos, a ambiguidade como recurso de expressão, a 
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exploração da plurissignificação da palavra, da imagética e do simbólico, que se apresenta 

como linguagem mediadora entre a criança e o mundo, proporcionando a amplição do seu 

domínio linguístico e cultural, ao preencher o espaço da ficção, da fantasia e da aquisição do 

saber. Nessa perspectiva, a poética para crianças  desvela o maravilhoso, o irrestrito, o 

flexível, o inventivo universo infantil, explorando a fantasia, a magia e suscitando o 

imaginário. Para Zilbermman (2007), é preciso a obra literária e não o fragmento. Outrossim, 

abranger a diversidade dos gêneros poéticos, sem se limitar somente aos clássicos, relevar a 

poesis da tradição popular e folclórica (adivinhas, parlendas, trava-línguas, quadrinhas etc.), 

aliando-a à poesia erudita dos escritores canonizados, implica reconhecer o circuito existente 

entre as diversas esferas da cultura. Abrangendo as suas diversas modalidades,a poesis 

infantil deve ser orientada ora para o prazer físico da sonoridade, ora para o gozo fantástico 

da imagética, ora para o jogo ideológico com o pequeno leitor, que constitui um desafio 

cognitivo para a criança. Assim, é capaz de conduzir o leitor a uma situação imaginária em 

que se pode tudo o que no cotidiano é repreensível, desde a ruptura de paradigmas 

linguísticos até a inversão da lógica de apreensão da realidade. (BORDINI, 1986). 

Na obra A literatura em perigo, Tzvetan Todorov, lastima que o ensino da literatura 

ficou perdido no meio da aplicação de metodologias e teorias em detrimento da leitura das 

obras. Já que para ele, a leitura e análise literárias permite ao sujeito “ter acesso ao sentido 

das obras – pois postulamos que esse sentido, por sua vez, nos conduz ao conhecimento do 

humano, o qual importa a todos.” (TODOROV, 2010, p. 89). Tal posicionamento responde 

algumas das indagações iniciais, contudo resta encontrar respostas para o processo de 

formação do leitor literário proficiente. Pensando sobre a questão se é possível ensinar 

literatura, a escritora Ana Maria Machado assevera que ninguém ensina literatura, o que se 

faz é contagiar os discentes com o amor que se tem pelo objeto literário.  

Nesse sentido, também pode-se afirmar que relevar a leitura literária para ponderar 

sobre a formação do leitor, é retomar as relações entre leitura, literatura e escola sob a ótica 

da possibilidade de desestabilizar a cisão entre “saber e sabor”, como muito bem pontua 

Roland Barthes (2008). Somente o professor apaixonado pelo fenômeno literário pode sentir 

prazer na práxis pedagógica que envolve a leitura literária, promovendo na sala de aula o 

letramento literário que se dá “em um movimento que incorpora à formação do leitor o prazer 
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de ler” (COSSON, 2014, p. 177), em busca da construção dos sentidos presentes na criação 

literária. 

 

O Referencial Curricular Nacional para a educação infantil e o ensino de literatura 

Ao tomarmos como referência a legislação oficial para os primeiros anos da educação 

básica, observa-se que o prática pedagógica com a linguagem se configura como um dos 

sustentáculos da educação infantil, devido à sua relevância para a constituição do indivíduo, 

para a interação com o outro e o mundo, na construção do conhecimento e no 

desenvolvimento do pensamento. De acordo com o documento “aprender uma língua não é 

somente aprender as palavras, mas também os seus significados culturais, e, com eles, os 

modos pelos quais as pessoas do seu meio sociocultural entendem, interpretam e representam 

a realidade.” (RCNEI, 1998, p. 117). Neste sentido, pode-se inferir que há uma intencionalide 

em promover um ensino linguístico em que exista uma indissociabilidade entre língua e 

literatura. Para tanto, toma-se a literatura enquanto experiência criativa com a palavra e, 

também concebe-se a língua como sistema heterogêneo, plural, ativado pelo diversos usos 

que o constituem, que atribui identidade a seus falantes. 

A diversidade dos gêneros literários seja em forma de prosa ou de poesia traz em seu 

bojo, de modo crítico e inventivo, as múltiplas visões de mundo, os conflitos constituidores 

da comunidade cultural e linguística, com manifestações e representações particulares. As 

especificidades formam-se na teia do diálogo com o outro e o mundo. Assim, a literatura 

“constitui uma das possibilidades de exploração da língua, como forma criativa e atuante de 

mobilização de palavras e estruturas linguísticas, apontando para inúmeros fins, para 

diferentes propósitos”. (BRAIT, 2010, p. 41).  Desse modo, proporcionar o contato com a 

obra literária é “dispor de uma informação cultural que alimenta a imaginação e desperta o 

prazer pela leitura.” (RCNEI, 1998, p. 143). Nessa perspectiva, desde o momento da contação 

de história  à escuta da poesia, a criança pode descobrir a maneira de viver, pensar, agir e o 

conjunto de valores, costumes e comportamentos de outras culturas localizadas  noutros 

tempos e lugares que não o seu. Daí, pode estabelecer associações com o seu próprio modo 

de pensar e a forma de ser da comunidade na qual pertence. 
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Tendo por objetivo o letramento literário, desde o início do processo de escolarização 

da criança, cabe ao professor a responsabilidade de desenvolver com frequência práticas de 

leitura que envolvam a seleção de textos literários adequados, o manuseio dos livros, a 

exploração de ilustrações, da sonoridade (rima, ritmo, repetição), das características no que 

tange à forma, ao conteúdo, às questões culturais e subjetivas presentes no gênero literário. 

Entende também que o ato de ler não é apenas a decifração do escrito, mas que ouvir o texto 

literário é leitura. Nesse continum o professor que tem uma boa relação com a leitura literária 

desempenha o papel fundamental de exemplo para as crianças. Já que “formar os alunos 

como cidadãos da cultura escrita é um dos principais objetivos educativos da escola.” 

(COLOMER, 2007, p. 30).  

Ainda, quanto à postura metodológica do professor, ele precisa ampliar, 

constantemente, seu repertório de leituras literárias e, ao mesmo tempo, refletir sobre as 

práticas culturais de leitura e escrita do texto literário. Relevar que a criança constrói com o 

livro uma relação semelhante à que tem com o brinquedo e a sensibilidade crítica precisa 

preservar esta relação lúdica. Em suma, um dos fortes desafios na atualidade “é pensarmos 

em leitores-professores de carne e osso, que esperam dos saberes construídos um auxílio, 

tanto para resolver as dificuldades encontradas na ação pedagógica, quanto para validar um 

modo de fazer que seja mais adequado do que outros.” (PAIVA, 2006, p. 259).  

 

A poesia infantil e a formação do leitor 

Segundo Lígia Cadermatori (2012), a poesia infantil é um gênero singularmente 

árduo, no que tange a sua materialização poética comete-se dois grandes enganos, quando se 

reduz ou ignora o pequeno leitor.  O primeiro reflete na poesia infantilizada, que  

desconsidera a capacidade leitora da criança com versos que não possibilitam a fruição com 

a beleza da linguagem. O outro incide na elaboração de uma poética que não atinge o 

imaginário infantil e promove inadequações de ideias, sentimentos e de vocabulário. É 

especificamente o texto poético a respeito das experiências e da subjetividade do adulto. 

Outrossim, faz-se oportuno salientar que a boa poesia para crianças é “referendada pela 
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passagem do tempo e portadora de uma sabedoria ingênua, reveladora das preocupações 

básicas do homem.” (BORDINI, 1986, p.27).  

Nesse sentido, as composições poéticas destinadas à infância apresentam 

peculiaridades ímpares como: representação visual que aguça o  imaginário, suscita 

sensações e pensamentos variados;   inúmeras possibilidades de temas, de tonalidades e de 

feitios;  promoção de jogos de sentidos capazes de produzir efeitos inesperados e plurais; o 

significado verbal está direcionado para o não-dito; da imagética origina-se a sensibilidade 

da beleza poética; utilização criativa dos recursos linguísticos; o ritmo promove uma 

sensação de musicalidade. Dentre tantas características, o ritmo desempenha papel 

importante nas composições poéticas destinadas à infância, pois “a relação dos sons no 

poema – rede acústica – age também no plano da significação, fazendo com que uma palavra 

se reflita na outra, e se enriqueçam de modo recíproco.”(CADEMARTORI, 2012, p. 103).   

Assim, as estrofes são dispostas de acordo com o jogo rítmico do poema e os versos 

possuem ressonâncias sonoras que se materializam pelas rimas e ritmos, assonâncias, 

aliterações, paranomásias e por outras figuras de linguagem.  A respeito dessa teia sonora, 

Marina Colasanti apresenta considerações acerca do papel da rima na poesia infantil: 

 

A rima é como uma escada rolante, uma palavra conduz à sua 

semelhante - como degraus que se desdobram -  gerando um 

“crescendo” no poema. Mas boa parte do jogo da rima é previsível, 

ou seja, quando a poesia fica presa a um repertório de rimas 

premeditado – e reduzido -, perde-se o efeito surpresa, a cerejinha do 

bolo. (apud CARDEMARTORI, 2012, p. 101). 

 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que crianças e adultos privilegiados têm desde a 

mais tenra idade experiência com a sonoridade e o ritmo, pois, assim como a música, o tecido 

poético brinca com os sons. Basta procurar na memória auditiva as cantigas de ninar, as 

cantigas de roda, os trava-línguas, as parlendas e adivinhas que fizeram parte dos acalentos 

noturnos e das brincadeiras escolares e de rua na infância colorida de algumas pessoas. Esses 

jogos verbais apresentam características singulares, a respeito disto suscita-se uma 

importante consideração:  
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Quando a criança atinge a fase de adestramento da linguagem verbal, em que os 

mecanismos de articulação podem apresentar-lhe dificuldades, baralhando-lhe os atos 

comunicativos por defeitos de prolação, a poesia infantil lhe proporciona verdadeiros delírios 

lúdicos de sonoridade desafiadora: os trava-línguas. Poemas que jogam com a reduplicação 

de fonemas de difícil articulação, somada a trocas vocálicas e consonantais, dos quais o 

“Ninho de mafagafos” é dos mais populares, os trava-línguas primam por sustentar o trabalho 

articulatório do significante acima do significado, o que de ordinário produz conjuntos 

ilógicos de representações, como em “ o rato roeu a roupa do rei”. Nesse grupo de ênfase 

sonora resta incluir as canções de roda e as que acompanham os jogos corporais das crianças 

mais velhas, todas de ritmos e andamentos enfáticos, destinados a concentrar os movimentos 

em padrões simétricos, que apuram a coordenação motora e a motricidade ampla. Lembre-se 

“A canoa virou” ou “Passa-passa-gavião.” (BORDINI, 1986, pp. 24-25). 

Ainda, segundo a autora, essas composições rítmicas que acompanham afagos, 

acalantos e brincadeiras seriam o solavanco carinhoso e inicial para o desenvolvimento da 

sensibilidade a posteriori da criança para a poesia.  Nesses gêneros, o jogo verbal submerge 

as palavras na  função poética da linguagem, bem como releva a construção sonora acima do 

plano do significado e, ainda estabelece profícuas relações entre o jogo linguístico e o 

conceitual. Como muito bem pondera Lígia Cademartori (2012, p. 101): “ quando  as palavras 

não cumprem apenas a função de referir-se a algo, mas, em estado de poesia, passam a atrair 

atenção a si mesmas, elas se organizam em unidades recorrentes, reiterativas, de que o verso 

á a feição mais conhecida.”  Essa experiência com o ludismo verbal e sonoro atrai o leitor 

iniciante pela capacidade de impacto com repetições e invenções, reiterações e rompimentos, 

num paradoxo aparente. Nesse sentido, o potencial expressivo tanto das composições 

poéticas da oralidade e do folclore quanto do cânone visam a infância sem desconsiderá-la e 

estimam a experiência linguística que, nessa fase, é importante e precisa ser vivida. O 

destinatário desse manancial poético é o pequeno leitor “que aprende uma forma cultural 

codificada – a literatura - , e a quem se dirigem alguns textos que ultrapassam algumas formas 

fixadas do imaginário, uma avaliação estética do mundo e um uso especial da linguagem.” 

(COLOMER, 2003, p. 173).  
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Considerando a produção poética infantil brasileira como um objeto estético muito 

bem criado e cuja fruição da beleza artística, da diversidade e da singularidade dos sentidos 

expressos deve ser prioridade nas salas de aulas das escolas do Brasil. Não pode-se relegar a 

poesia infantil um lugar secundário, tampouco abordagens inadequadas que não alcançam a 

potencialidade expressiva da função poética da linguagem. É um gênero literário que precisa 

ser trabalhado em sua completude e beleza, pois, assim é possível formar leitores literários 

capazes de fazer suas próprias escolhas literárias no itinerário da vida.  

 

Conclusão 

Já que “a literatura nos prepara para ler melhor todos os discursos sociais” 

(COLOMER, 2007, p. 36), tem-se justificativa suficiente para inserir a leitura literária no 

planejamento didático-pedagógico das aulas de linguagem, de língua materna e porque não 

no de língua adicional, visando a formação do leitor literário. Indubitavelmente, resta ao 

professor a sensibilidade para o que de fato é adequado e interessante para o pequeno leitor, 

assim a poesia infantil seria o gênero literário de estima da criança, dada a sua materialidade 

rítmica e sonora e ao nonsense. Já que as palavras percebidas como rimas, ritmos, sons e 

imagens prendem imediatamente o pequeno leitor, pois, nessa fase, a descoberta linguística 

e a compreensão da linguagem se assemelham ao processo de criação poética. 

 Nesse sentido, a experiência da leitura literária da poesia infantil seria o momento inicial e 

instigante, capaz de promover o conhecimento da plêiade de poetas e de poemas infantis 

existentes no patrimônio cultural popular, erudito e universal para depois disto, cada leitor 

mirim formar o gosto e trilhar os caminhos literários de forma autônoma e crítica. No ensaio 

Depois da poesia infantil, a juvenil?, a autora pondera que “leitores se formam pela 

experiência da leitura, que tem sempre um ponto de partida e não tem ponto de chegada” 

(MACHADO, 2012, p. 263). 
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48. HISTORIAS E MEMORIAS NA ARTE DE PARTEJAR  

                                                                    

                                                                                                   Sarah Silva Foz 

                                                                                                           

 

 

Introdução 

A utilização da história oral está para além de uma simples forma de obter 

informações, mas constitui também uma forma de dar maior liberdade para que estas possam 

relatar suas ideias e experiências sem a preocupação de expor sua cultura ou linguajar, 

obtendo assim uma maior quantidade de informações. A história oral na perspectiva de 

Meihy (1998) constitui uma modalidade da pesquisa que compreende a narrativa do conjunto 

de experiências individuais, suas proposições e verdades permitindo mostrar a versão dos 

fatos, conforme sua visão de mundo, podendo revelar ou ocultar casos, situações e 

identidades.  

No cenário deste enfoque o entrevistado ao qual chamamos de sujeito histórico, é 

considerado ator principal, com liberdade para dissertar sobre sua experiência e participar de 

todo o processo de elaboração do trabalho. O presente trabalho parte desta perspectiva, pois 

busca permitir às parteiras tradicionais, responsáveis pelo cuidado da mulher durante o 

processo de nascimento do filho em casa, relatar suas experiências, possibilitando a 

valorização desse saber milenar que vem acompanhando as gerações por meio da oralidade. 

 

A História Oral é construída em torno de pessoas, ela lança a vida 

para dentro da própria história e isso alarga o seu campo de ação. 

Assim, a História Oral traz a história para dentro da comunidade e 

extrai a história de dentro da comunidade. Ajuda os menos 

privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar dignidade e 

autoconfiança. Propicia o contato e a compreensão entre classes 

sociais e entre gerações (THOMPSON apud PEREIRA, 2009, p.35). 

 

As memórias das parteiras se constituem na reconstituição das suas lembranças 

surgem e aparecem as histórias de suas constituições, das relações de gêneros, lutas, 
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sobrevivência e reprodução. As mulheres parteiras ao rememorarem e falarem sobre seus 

saberes e experiências reconstroem as vivencias do partejo assim como suas crenças. De 

acordo com Pollak (1992) a memória é: 

 

Um fenômeno construído social e individualmente, quando se trata 

da memória herdada, podemos também dizer que há uma ligação 

fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de 

identidade. Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no 

seu sentido mais superficial, mas que nos basta no momento, que é o 

sentido da imagem de si, para si e para os outros. (POLLAK, 1992, 

p.5) 

 

A história oral ajuda a analisar a subjetividade que as pessoas apresentam como suas 

crenças, imaginação e aspectos psicológicos, colocando assim as parteiras como 

protagonistas ativas deste processo, dando importância para suas narrativas que contém 

registros importantes para a história e que podem não ser encontrados na documentação 

escrita. Dessa forma, buscamos com este trabalho reconstruir algumas das memórias destas 

mulheres. 

  

Vivências do Partejo  

É interessante perceber que o ofício de partejar não é adquirido de forma natural já 

que é preciso passar pelas vivências ou situações em que se possa desenvolver esta 

potencialidade, os saberes são só possíveis por causa das suas vivencias, memórias e suas 

historias de partejar. Cada parto é diferente do outro, as parturientes também apresentam 

histórias de vida diferentes. Existe uma relação muito próxima entre as parteiras e as 

gestantes que as acompanham desde os cuidados com o partejo até os cuidados no pós-parto. 

 Os saberes das parteiras esta presente não apenas nos cuidados com a criança, mas 

em diversos momentos de todo o processo do parto como, por exemplo, conhecer e receber 

a parturiente, fazendo a mulher perceber que é acolhida e compreendida, já que há uma 

espécie de solidariedade entre mulheres. 

 No que se refere às praticas culturais e aos rituais do cotidiano das parteiras, percebe-

se que por mais que elas tentem ser fieis às práticas “tradicionais”, não deixam de estar 
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inseridas no moderno. Assim, as parteiras apesar de manterem seu caráter tradicional e sua 

resistência aos saberes milenares da arte de partejar, tendem a se adaptar ao paradoxo que é 

viver numa sociedade moderna não perdendo sua essência tradicionalista. 

Esta resistência se afirma na preservação das práticas tradicionais de cuidado e 

acompanhamento das mulheres durante a gestação, parto e nascimento, a partir de seus 

cantos, rezas, uso de ervas; apoio, toque e sustentação do corpo; liberdade para movimentar-

se durante o trabalho de parto e para escolher a melhor posição para o parir. (SANTOS; 

BANDEIRA, 2001, p.7) 

Uma das peculiaridades das parteiras são os conhecimentos tradicionais que transpõe 

desde os cuidados com o bebe e com mãe, a higiene e esterilização de materiais utilizados, 

apesar de não seguir normas aceitas em hospitais, tornam os partos seguros: 

 

Durante o parto, as parteiras tradicionais adotam uma postura pouco 

intervencionista, pautada no fazer nada, fazer companhia, ficar perto, 

esperar com paciência, acariciar, oferecer um chá com bastante zelo. 

Na verdade, para essas mulheres, o fazer nada significa fazer o que 

entendem ser necessário para o desenvolvimento do processo com o 

mínimo de interferência, respeitando o caráter fisiológico e o próprio 

ritmo dos acontecimentos. O fazer nada quer dizer, também, criar 

condições que permitam à mulher sentir-se segura e confiante, ter 

paciência, estar junto, acolher, permitir que a parturiente possa viver 

o prazer e a dor, segundo sua singularidade (DIAS, 2007, p.10). 

 

   As parteiras tradicionais detêm conhecimentos acerca das plantas fitoterápicas 

(ervas medicinais) que ajudam a amenizar dores e outros problemas que pode ocorrer com a 

parturiente. Essa utilização das ervas e plantas advêm de um conhecimento que é passado de 

geração para geração, em que a importância medicinal está atrelada a importância cultural.  

Dessa forma as parteiras também constituem guardiãs de aspectos da memória 

coletiva fazendo uso da historia oral como um objeto sagrado. Analisando as histórias de 

vida das parteiras é perceptível o fato de que muitas delas começaram a fazer o parto desde 

a juventude, uma vivência e um conhecimento acumulado que é suma importância para a 

perpetuação desta prática. 
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 Na maioria das vezes essa é uma prática realizada primeiramente entre seus 

familiares e a partir dessa experiência acabam ampliando para a comunidade. A vivência 

nesta profissão se dá até o momento em que a idade avançada às impossibilita de continuar 

o oficio e neste momento é preciso passar os ensinamentos para as novas gerações.  

 

Historias e Memorias de Partejar  

As associações das parteiras tradicionais em todo o país desde a sua constituição vem 

desenvolvendo ações de forma conjunta ao Movimento Feminista e de Mulheres, pois muitas 

das demandas por elas levantadas compõem a bandeira de luta de várias destas organizações 

em que o debate acerca das relações de gênero, das questões étnico/racial e geracional se 

torna relevantes. 

 No Maranhão, por exemplo, Mary Ferreira (2007) evidencia que as parteiras 

tradicionais detiveram uma importante atuação no momento de constituição do movimento 

feminista no ano de 1988. A luta pela regulamentação desta profissão com uma atividade 

laboral continua sendo uma das principais impulsionadoras da criação de associações em 

diversos estados brasileiros, no Maranhão, temos a FEPTEMA.  

Marina Pereira (2011) também nos mostra que as parteiras enfrentam inúmeras 

dificuldades na realização do seu trabalho, atuando de forma isolada, sem contar com o apoio 

dos serviços de saúde. A atuação das parteiras representa mais do que o ofício de partejar, 

tanto para elas próprias como para aquelas que delas esperam atendimento e compreensão. É 

visível na atuação dessas mulheres um trabalho de solidariedade e cumplicidade. 

 Fleischer (2007) evidencia que algumas mulheres sentiam-se mais protegidas e 

acolhidas com o parto realizado pela parteira possibilitando assim um parto humanizado, ao 

qual não iremos trabalhar neste trabalho. De acordo com as narrativas e memórias das 

parteiras, percebe-se que as emoções e os sentimentos envolvidos em um parto demonstram-

se tão importantes quanto a dilatação e os intervalos de contrações. 

As narrativas destas mulheres retratam, em alguns momentos, um ambiente 

constituído por sofrimentos, lágrimas, dores, que é complementado por um clima dialogal 

permanente com a parturiente.  
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Às vezes na hora de parir as minhas pacientes vão para o hospital 

quando o parto é complicado e não tem com eu fazer aqui em casa 

então as encaminho para a maternidade onde elas terão uma melhor 

assistência, mas os médicos e o pessoal lá no hospital tratam mal  

agente, pois acham que dificultamos o trabalho deles, eu acompanho 

a parturiente  desde os dois meses  então ela passa a ser minha amiga, 

porque eu sei como é isso, já passei por isso dezesseis vezes e fico 

com pena, pois sei como é isso. (Dona Marina, entrevista realizada 

em 17/01/2014). 

 

 Esta informação nos foi concedida pela Dona Marina Santos, 82 anos, parteira, que 

teve 16 filhos e que vive no bairro do Alto da Esperança, na área Itaqui-Bacanga. A mesma 

é filiada a rede nacional feminista de saúde e direitos sexuais e direitos reprodutivos, é filiada 

na associação interdisciplinar de AIDS, ABIA, e a rede nacional de parteiras tradicionais do 

Brasil, também faz parte do  conselho municipal de saúde e comitê da mortalidade materna 

e infantil ,nos últimos 8 anos Dona Marina esta a frente da associação fazendo esta resistência 

na  luta pelo reconhecimento da arte de partejar como um profissão. 

Os fragmentos de narrativas expressam em certa medida experiências das parteiras ao 

praticarem seu ofício.  

Uma vez que estas falaram do desenvolvimento de seu oficio, foram captadas 

histórias de parto que demonstram a dinâmica do exercício de partejar, especialmente, 

quando o sistema biomédico não exerce o domínio absoluto sobre estas ações da saúde.  

 

Ah!  Minha filha, naquele tempo se paria muito e não tinha como ir 

ao médico às vezes quando se terminava a quarentena de um filho já 

se estava esperando outro e a situação era difícil com poucas 

condições financeiras, as pessoas não tinham como se deslocar até 

hospital por isso mandava me chamar, mas agora que esta todo 

mundo entendido e com fácil acesso as maternidades ninguém mais 

quer parir em casa. Fiz um parto de uma das minhas filhas, tem uns 

médicos que são uns cavalos tratam muito mal agente, acham que 

sabem de tudo, já acompanhei muito mulher ao hospital e essas que 

acompanho não deixo que mal tratem (D. Joselina, entrevista 

realizada em abril de 2014).    
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A Dona Joselina é uma mãe-de-santo, uma praticante do curandeirismo e da 

pajelança. Ela é conhecedora das rezas, benzimentos dos recém-nascidos e do uso das ervas 

para a dor e para os cuidados do pós-parto Uma senhora de 74 anos, negra viúva 

aparentemente bem gentil com alguns cabelos brancos próprios da idade, que vive no bairro 

do Miritiua, mas  que era filiada na rede de parteiras do anjo da guarda e a APTMA, a dona 

Joselina mudou-se para o bairro do Miritiua  ainda adolescente aos 14 anos, fez seu primeiro  

parto aos 23 anos,  de uma vizinha que mandou chamar sua avó  a qual era parteira  a dona 

Joselina era aprendiz de parteira foi em seu lugar. 

Aprendeu a arte de partejar com sua avó, uma das características  das parteiras é os 

saberes herdados de geração para  geração, ou seja, passado de uma anciã para uma jovem,  

percebeu-se  ao longo das nossas entrevistas , os saberes são passados de avós para netos  no 

entanto há algumas exceções.  

De uma forma geral, as narrativas demonstraram que o início neste ofício pode ser 

classificado como casual ou premeditado. A forma casual de iniciar nesta profissão, se refere 

ao momento em que estas mulheres se depararam com um evento em que tiveram que assumir 

o papel de parteira, “aparando” crianças que nasciam inesperadamente diante delas.  

Nesses casos, as parteiras entendiam esses episódios como “um sinal”, desde o qual 

se sentiam escolhidas por Deus “para fazer o bem”, assim consideravam que possuíam o dom 

de partejar. No entanto, a não visibilidade do trabalho das parteiras tradicionais e a falta de 

um sindicato, ou legislação dessa prática, marginaliza a atuação destas mulheres. O 

isolamento e a falta de conhecimento da sociedade acerca das parteiras contribuem para a 

ideia preconceituosa sobre os serviços oferecidos por elas. 

 

Considerações finais  

Apesar de todo um esforço em possibilitar o acesso irrestrito da população ao 

atendimento médico, sabemos que nas diversas localidades do país este tipo de assistência 

assim como outros recursos básicos, que são oferecidos pelo governo, não consegue abarcar 

uma grande parcela da população que continua vivendo marginalizada.  
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Neste contexto é que velhas práticas, consideradas culturas tradicionais, como o uso 

das parteiras, dos curandeiros e benzedores, se tornam relevantes e de grande importância 

em nossa sociedade. Reiteramos que as vivencias da arte de partejar esta permeada por 

diversos eventos como conhecer e estabelecer laços de amizade entre parteira e parturiente, 

forjando relação de solidariedade e cumplicidade entre estas mulheres. 

Assim ao participarmos do cotidiano das parteiras intencionamos não apenas registrar 

suas memórias e historias de vida, mas também resgatar e documentar uma profissão que, 

apesar do desconhecimento de nossa sociedade, vem ganhando um número cada vez maior 

de adeptos e cuja importância e manutenção se torna necessária. 
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49. UM CONTO QUE SE CONTA: A SIMBOLOGIA EM BRANCA DE NEVE, 

DOS IRMÃOS GRIMM 

 

Letícia França Lemos 

 

Introdução 

A literatura infantil e juvenil é essencial por despertar nas crianças e nos jovens o 

interesse pela literatura. A partir das diversas obras e contos percebe-se como é grande a 

quantidade de temas que abordam os vários universos que permeiam um texto, estes 

permitem que os leitores reflitam sobre diversos assuntos, proporcionando um maior 

desenvolvimento cognitivo. 

Esse tipo de literatura, às vezes, não recebe muita importância e acaba deixando de 

fazer parte das prioridades de leitura. Essa ausência da literatura infantil e juvenil na vida das 

pessoas pode fazer com que o hábito de ler seja pouco valorizado, influenciando ainda nas 

habilidades de interpretação, visto que são narrativas que inserem os indivíduos no mundo 

da literatura por meio de uma linguagem mais simples e do aspecto fantástico e/ou 

maravilhoso. 

Os contos, por exemplo, são narrativas que estimulam bastante a leitura e são de fácil 

acesso, além disso, possuem uma menor extensão, no que diz respeito ao tamanho em 

comparação com as novelas e os romances. A categoria dos contos infantis e juvenis recebe 

o nome de conto de fadas e são apreciados, até hoje, por pessoas de várias idades. 

Os contos de fadas apresentam histórias agradáveis, que giram em torno de um 

conflito e levam sempre uma lição, comportam valores e atitudes que servem de exemplo 

para muitas crianças. Nessa categoria se insere os Irmãos Grimm, os quais compilaram um 

grande número de contos, que são altamente valorizados e reconhecidos. 
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Sobre o conto Branca de Neve, dos irmaõs Grimm 

A maior importância de Jacob Grimm (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) 

para a literatura foi a coleta dos contos, o que levou muitos estudiosos a realizarem esse 

mesmo trabalho. Para eles, as histórias contadas pelas pessoas eram interessantes e mereciam 

ser divulgadas. Os contos dos irmãos enquadram-se no gênero fantástico, no qual a 

imaginação é um elemento necessário e indispensável. 

Segundo Laura Sandroni, em uma publicação no livro Ética, estética e afeto na 

literatura para crianças e jovens (2001), “no Brasil Perrault e Grimm tiveram incontáveis 

traduções e adaptações de qualidade diferenciada, sendo, até hoje, as narrativas infantis mais 

conhecidas”. Nos contos que foram compilados há a presença de mulheres que modificam o 

enredo, voltadas para o bem e para o mal e, em Branca de Neve, isso não é diferente, pois o 

conflito da narrativa é a disputa feminina entre mãe (representada pela rainha, então madrasta 

de Branca de Neve) e filha (Branca de Neve) pela beleza, que, respectivamente, são a imagem 

do sentimento da maldade e da bondade. 

Percebe-se que nos contos de fada há quatro fases que percorrem a narrativa. São elas: 

travessia, encontro, conquista e celebração, as quais estão bastante visíveis no conto em 

questão, como pode ser observado a seguir: 

Travessia: deslocamento da personagem principal para um lugar diferente, que, no 

conto analisado, ocorre no momento que a princesa foi deixada na floresta, alterando o modo 

de vida que possuía. 

 

A pobre menina foi deixada sozinha na vasta floresta. Estava tão 

assustada que ficou a olhar para cada folha de cada árvore, sem saber 

o que fazer. Depois começou a correr, passando sobre pedras 

pontudas e entre espinheiros. De vez em quando feras corriam por 

ela, mas não lhe faziam mal. Ela correu enquanto suas pernas 

aguentavam. [...]. (TATAR, 2004, p. 88-89). 

 

Encontro: presença da figura má, o qual acontece em muitas passagens da narrativa, 

destacando aquelas que a madrasta se passa por outra pessoa.  
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Se não fosse a mais bela de todo o reino, nunca seria capaz de sentir 

outra coisa senão inveja. Finalmente concebeu um plano. Pintou o 

rosto e vestiu-se como uma velha vendedora ambulante, tornando-se 

completamente irreconhecível. Assim disfarçada, viajou para além 

das sete colinas até a casa dos sete anões. (TATAR, 2004, p. 92). 

 

Conquista: “luta” entre vida e morte com a personagem má, que em Branca de Neve 

se dá de maneira passiva por parte da personagem principal, visto que a jovem não desconfiou 

da vendedora ambulante: “[...] Enfiou a mão pela janela e pegou a metade envenenada. Assim 

que mordeu, caiu morta no chão. A rainha contemplou com olhos furiosos e explodiu numa 

gargalhada [...].” (TATAR, 2004, p.96). 

Celebração: final feliz, presente não somente nos contos de fadas, mas também em 

vários tipos de histórias infantis e juvenis. 

O príncipe ficou emocionado e disse: “Você vai ficar comigo”, e contou-lhe o que 

acontecera. “Eu te amo mais que tudo no mundo”, ele disse. [...]. Branca de Neve sentiu 

afeição pelo príncipe, e partiu com ele. As núpcias foram celebradas com enorme esplendor. 

(TATAR, 2004, p. 98-99). 

 

A simbologia 

Em todo o conto há uma grande diversidade de simbologias que fazem que o enredo 

e sua interpretação sejam mais significativos, enfatizando o valor existente na relação entre 

a história e cada símbolo. Sabe-se, com isso, que com essa forma de análise simbólica a 

importância da literatura ligada aos símbolos se torna muito mais visível. 

Pode-se dizer que no conto analisado a presença do aspecto fantástico enfatiza e 

influencia bastante na interpretação e exame dos símbolos, sendo que estes sempre estarão 

relacionados com a temática que gira em torna da narrativa, isto é, como já mencionado 

anteriormente, o conflito entre mãe e filha. No próprio conflito já se percebe duas imagens 

que remetem à personalidade, pois uma personagem apresenta as características do bem e a 

outra, o oposto. 
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A madrasta representa, então, o arquétipo da mãe de Branca de Neve, porém com 

atitudes que a diferencia de tal posição, como por exemplo, a inveja e a maldade que tem 

para com sua enteada, a partir disso, é possível afirmar que: “Essas imagens são semelhantes 

a motivos repetidos em toda a História. Como, por exemplo, a imagem da Mãe, do Pai, do 

Herói, e assim por diante.” (MEDNICOFF, 2008, p.63). 

As más atitudes e sentimentos da madrasta também são explicados por se constituírem 

em um arquétipo, visto que, de acordo com Jung, cada arquétipo possuirá uma energia 

psíquica dupla, contendo o aspecto positivo e o negativo, este, por sua vez, é o que se 

manifesta e predomina na rainha. 

A respeito de Branca de Neve o que se percebe é a característica física relacionada à 

sua personalidade, ou seja, a simbologia presente nas fisionomias da personagem é: branca 

como a neve, indicando uma representação do medo e da alquimia, fazendo referência à lua, 

como ideia do sentimento puro, ao sofrimento e à sua inocência; vermelha como o sangue, 

enfatizando seus ideais infantis e sua beleza e; negra como o ébano, o que faz que seu cabelo 

seja uma imagem do inconsciente, do que é desconhecido e também um elemento realçador 

de sua incomparável beleza, seu nome, portanto, é um signo representativo da própria 

personagem. 

Outro símbolo que está presente no conto é o espelho mágico usado pela rainha, o 

qual é um objeto que, além de representar a beleza e a vaidade feminina, passa a ideia de 

reflexão e resfriamento, visto que é por meio do contato com o espelho que a rainha pode ter 

ou não a confirmação de sua beleza e refletir sobre a mesma, tendo a ideia daquilo que é real, 

fazendo, portanto, que esse objeto seja um transmissor fiel do que é verdadeiro. 

Há ainda a presença de algumas figuras masculinas que são importantes para a 

condução da narrativa e conferem ao conto o desenvolvimento dos fatos, interferindo, em 

alguns casos, no comportamento de Branca de Neve. Uma delas é o caçador, que irá exercer 

de forma indireta o papel de pai, é um dos animus masculinos da princesa e ocupa um estágio 

transitório, pois ele não a machuca e não a protege, apenas sente pena e a deixa na floresta 

(representação do espaço do consciente), encontrando ainda uma maneira de forjar a morte 

da menina. 
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[...] Naquele instante um filhote de javali passou correndo, e o 

caçador matou-a a estocadas. Retirou os pulmões e o fígado e os 

levou para a rainha como prova de que matara a criança. O cozinheiro 

recebeu instruções de fervê-los na salmoura, e a perversa mulher os 

comeu, pensando que estava comendo os pulmões e o fígado de 

Branca de Neve. (TATAR, 2004, p.88). 

 

Na citação anterior, o ato de comer os pulmões e o fígado de Branca de Neve não está 

relacionado somente com o canibalismo, mas também com a “transferência” de 

características, isto é, ao ingerir esses órgãos, tem-se a ideia de que a beleza de Branca de 

Neve será manifestada em sua madrasta, então, esta seria a portadora de mais atributos e teria 

sua beleza mais fortalecida. Faz-se, com isso, uma referência à tradição e cultura de um povo. 

Os anões, outro animus masculino, estão associados à terra, relacionam-se ao trabalho 

e à bondade, estavam sempre muito preocupados com a bela menina e admiravam sua beleza. 

Percebe-se, a partir dessas personagens, a importância das figuras prestativas na história, 

porque foi com o acolhimento dos sete anões que Branca de Neve pôde ter alimento e um 

lugar para se abrigar em troca de seus trabalhos domésticos: “[...] Se quiser cuidar da casa 

para nós, cozinhar, fazer as camas, lavar, costurar, tricotar e manter tudo limpo e 

arrumadinho, pode ficar conosco, e nada lhe faltará.” (TATAR, 2004, p. 91). Pode-se dizer 

ainda que esse ato de realizar serviços domésticos simboliza um novo estágio de 

desenvolvimento da princesa, ou seja, um certo nível de maturidade. 

A maldade da rainha está presente em todo o conto e a preocupação por não ser a 

mais bela a fez, após descobrir que Branca de Neve não estava morta, pensar sobre como 

resolver esse problema. Para isso ela se deslocou para além das sete colinas em busca da 

princesa. 

A primeira tentativa para matar a jovem foi se vestir como uma velha vendedora 

ambulante, sem que a pudesse reconhecê-la. Ao chegar à casa dos anões, onde Branca de 

Neve estava sozinha anunciou que vendia mercadorias e, com a curiosidade e inocência da 

menina, entrou na casa, oferecendo um cadarço de seda colorido que foi colocado em Branca 

de Neve, deixando-a sem ar e fazendo que ela desmaiasse, sendo dada como morta. Essa ação 
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da madrasta está muito relacionada com o domínio das emoções, pois foi através da 

segurança que passou para a princesa que conseguiu realizar tal façanha, o que enfatiza mais 

a representação da inocência da personagem principal e sua imaturidade. Não obtendo o 

resultado esperado, a madrasta fabricou um pente envenenado e usou do mesmo artifício para 

atrair a atenção da menina, que a deixou entrar novamente na casa dos anões. Nota-se que 

ambas as tentativas se constituem em símbolos de beleza e vaidade e também estão 

relacionadas com o conflito do conto. 

A terceira e última tentativa, que está no domínio da oralidade e do discurso, foi a 

confecção de uma maçã envenenada (na parte vermelha havia veneno e na parte branca não), 

que, por sua vez, assemelha-se ao coração e é o signo da vida e das emoções. 

Dessa vez os anões tentaram acordá-la e não conseguiram. Branca de Neve foi dada 

como morta e colocada pelos anões em um caixão de vidro, tornando-a um objeto de 

exibição, simbolizando que a beleza da princesa deveria ser admirada e conhecida por todos. 

Assim, o caixão foi colocado no topo de uma montanha e sempre ficava um anão por perto. 

Nesse lugar, a personagem recebeu a visita de três animais: uma coruja, imagem da sabedoria 

e da reflexão; um corvo, signo da morte e da solidão, podendo representar também a cura, e 

um pombo, o qual faz referência à paz. 

Após esse episódio aparece outra figura masculina, o príncipe, que é o símbolo de 

conclusão do desenvolvimento de Branca de Neve, ou melhor, aquele que completa a 

história, já o casamento deste com a princesa representa a unificação, o estágio final, que 

confere maturidade à Branca de Neve, porém o fim da inocência da personagem só é 

concretizado após a morte da rainha, que foi dolorosa e humilhante, a deixando em exibição 

da mesma forma que ocorreu com a princesa quando estava no caixão de vidro. 

 

Considerações finais 

A partir das análises realizadas constata-se como é rica e diversificada a presença dos 

símbolos nos contos de fada. Percebe-se que cada elemento se torna um grande influenciador 

na interpretação e faz que o enredo ganhe uma maior significação. Em Branca de Neve, conto 

estudado, observa-se que cada símbolo aparece não somente para deixar mais evidente o 
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gênero fantástico, mas também para fazer que o leitor reflita sobre o significado de cada um 

deles e os relacione com o enredo da narrativa, tornando-a ainda mais agradável, o que 

aumenta a preferência por leituras desse estilo, e deixando seu conteúdo com uma maior 

elaboração. 
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50. ENTRE O DESEJO PROIBIDO E O AMOR: HAMLET NUMA LEITURA 

FRONTEIRIÇA ENTRE  

LITERATURA E CINEMA 

 

Joseane Mendes Ferreira 

 

Introdução 

Hamlet é considerada por muitos críticos a peça de maior esplendor do dramaturgo 

inglês Shakespeare. A peça tem por data o ano de 1601 e compõe o conjunto da alta literatura 

renascentista. Os cinco atos que compõem a peça shakespeariana giram em torno da estória 

do príncipe da Dinamarca, Hamlet. O protagonista que intitula a obra vive um drama pessoal 

proveniente de uma nova realidade cuja estrutura é insuportável. Trata-se do casamento de 

sua mãe Gertrudes com Cláudio, tio do príncipe.  

Compreende-se que Hamlet se apresenta, quatro séculos após sua criação, como um 

texto atual, recriada muito comumente por outras formas de arte, como o cinema, por 

exemplo.  

O uso do solilóquio, uma das características marcantes da peça, representa uma 

enorme dificuldade de adaptação em sua transposição fílmica. Os solilóquios do príncipe 

Hamlet, revelam as suas emoções mais íntimas, permitindo que o público compartilhe os 

seus conflitos internos. Para Zuba (2006), como o cinema ocupa-se sobretudo com imagens, 

transpor os solilóquios constitui uma dificuldade extra a ser superada nas adaptações 

cinematográficas de peças, uma vez que não há como negar que, sem os solilóquios, Hamlet, 

por exemplo, seria outra peça.  

São muitas as adaptações cinematográficas sobre o príncipe da Dinamarca, mas 

possivelmente a que teve maior apelo junto ao público é a versão de Franco Zeffirelli (1990), 

com o ator Mel Gibson no papel Hamlet. Com 131 minutos de duração, essa versão oferece 

uma forma editada e resumida do texto, omitindo alguns detalhes e mesmo cenas inteiras. No 

Hamlet de Zeffirelli foi mantido o idioma original da época de Shakespeare, tal qual indica 

o texto. (Zuba, 2006). 
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Fundamentado à luz da psicanálise, este estudo objetiva propor discussões 

comparativas entre a peça de Shakespeare e o filme de Zeffirelli, acerca da relação de Hamlet, 

o personagem, diante de dois objetos de desejo: a mãe e Ofélia. 

 

To be or not to be: o dilema de Hamlet 

É extremamente forte nos textos de Shakespeare o dilema da existência humana. A 

peça Hamlet, marcada pela indecisão do personagem central, representa com seu ser ou não 

ser um dos pontos fundamentais do trágico na renascença. Nas antigas tragédias gregas o 

herói caracteriza-se pela ação de suas vontades, numa luta constante contra os deuses, 

apresentando uma espécie de submissão do herói ao poder dos deuses, que culminava numa 

morte que eximia a culpa, uma morte redentora. Aristóteles (1987) definiu o herói trágico 

como um personagem que passa de uma situação de felicidade à completa ruína a partir do 

reconhecimento de sua falha, causando temor e piedade. Essas emoções têm a função de 

purificar os sentimentos, efeito chamado de catarse.  

O centro do espetáculo teatral gira em torno do destino infeliz do herói, tema comum 

à maior parte das narrativas e das sagas antigas. Nelas ele é apresentado como uma figura 

radiante, um vencedor que está no esplendor da vida quando, repentinamente, vê-se vítima 

do destino. Um acontecimento terrível sufoca as suas alegrias, conduzindo-o à desgraça.  

De fato, há uma mudança evidente na tragédia renascentista se comparada àquela da 

tradição grega figurada nos moldes aristotélicos, sobretudo no que toca à representação do 

herói. Na peça Hamlet, a luta não se dá contra os deuses, mas com a própria consciência do 

herói. “Em Hamlet, a consciência de si do herói trágico se choca a todo o momento com a 

ordem objetiva do mundo. Dotado de intensa inclinação reflexiva, o príncipe experimenta 

paulatinamente o sentido de sua própria tragicidade”. (TEIXEIRA, 2008, p. 2). Sidney apud 

Willians argumenta que “uma fonte principal da tragédia renascentista foi precisamente a 

ênfase na queda de homens famosos” (WILLIANS, 2011, p.44), abrindo, dessa maneira, 

grandes feridas, fazendo com que reis temessem ser tiranos. “De modo geral, a ideia de 

tragédia deixou de ser metafísica e tornou-se crítica”. (Ibdem, p.46). Entretanto, a natureza 

da ação trágica começa a passar por mudanças por trás da crítica. Outro ponto que também 
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vai aparecer nas tragédias modernas o qual vai suscitar na mudança do herói trágico é a 

presença de elementos do cristianismo. Segundo Sílvio d’Amico (1960), a produção do 

gênero havia-se eclipsado após sua renovação latina, dando lugar a releituras dos antigos e 

peças religiosas medievais, compostas sob o padrão trágico adaptado à imitação de Cristo. 

Em Hamlet, há muitas referências ao pensamento cristão, já que os conflitos se adequam para 

transmitir a sua mensagem num ambiente cristão. 

Na peça como também no filme, Hamlet é caracterizado por sua inação diante dos 

fatos. Justamente por essa inação, seu projeto inicial de vingança sai do seu controle, 

culminando numa sucessão de mortes. 

 

O desejo pela mãe 

No emaranhado de aflições que inquietam o coração de Hamlet está o desejo. Esse 

sentimento é o cerne que vai alicerçar o núcleo trágico da peça shakespeariana. Melhor 

dizendo, em se tratando do herói Hamlet, melhor falarmos em desejos. O sofrimento de 

Hamlet começa logo após o fantasma de seu pai, o rei Hamlet, começar a assombrar os 

arredores do castelo de Elsinor e dizer ao filho que foi assassinado pelo próprio irmão, 

Cláudio, e pede-lhe então que vingue sua morte. Cláudio é o atual rei, tendo conseguido o 

título ao casar com a viúva do rei Hamlet, Gertrudes. Hamlet torna-se então determinado a 

vingar o pai, entretanto, acaba engajado em dúvidas filosóficas e morais, aparentando estar 

louco. A suposta insanidade, no entanto, vai servir como uma forma de evasão do 

personagem na nova realidade a qual é insuportável, inclusive para criar uma opacidade sobre 

o desejo que nutre pela rainha. Nos estudos sobre o desejo e sua interpretação, Lacan recorre 

à teoria kantiana para falar sobre uma ética do desejo. Ele procura designar um desejo puro, 

desatrelado de qualquer referência a ideias.    

Lacan argumenta no Seminário 6 a respeito da interdição. Esta seria “um gozo que é 

perigoso porque abre diante do sujeito o abismo do desejo como tal”. (Lacan, 2002, p. 446). 

Ele seria a própria não existência do sujeito. Assim, a tensão que se estabelece na necessidade 

de proibir alguma coisa que já é, em si, impossível.  
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Lacan argumenta que o desejo de Hamlet, descoberto por Freud, é o desejo pela mãe, 

que alimenta a rivalidade com aquele que a possui, deveria provocar a ação, mas em Hamlet, 

provoca a inação. No desenrolar da peça, o príncipe se utiliza de um discurso moralista para 

condenar a deslealdade para com seu pai, mas na verdade ele também é desleal ao pai, já que 

a sua mãe é seu objeto de desejo. Para Hamlet, melhor seria que não tivesse nascido da rainha 

Gertrudes, como ouvimos de sua boca: “A senhora é a rainha, esposa do irmão de seu marido; 

/E – antes não fosse! – é minha mãe!” (SHAKESPEARE, 2003, p.84). Ao pensar nos lençóis 

imundos do leito incestuoso no qual sua mãe dorme com o assassino de seu pai, Hamlet 

revela uma verdadeira repugnância pela nova realidade: “Preferia ter encontrado no céu meu 

pior inimigo do que ter visto esse dia!” (SHAKESPEARE, 2003, p.19). 

O príncipe revela uma verdadeira repugnância pela ideia de saber que sua mãe 

mantem relações sexuais com outro homem, nesse caso, seu tio-assassino. Em lençóis 

imundos do leito incestuoso sua mãe dorme com o assassino de seu pai. Usando o artefato 

da loucura, Hamlet recrimina a atitude de sua mãe:  

 

HAMLET: Antes que o sal daquelas lágrimas hipócritas 

Deixasse de abrasar seus olhos inflamados, 

Ela casou. Que presa infame,  

Correr assim, com tal sofreguidão, ao leito incestuoso! 

(SHAKESPEARE, 2003, p. 88).  

 

Na cena IV, acontece uma discussão entre mãe e filho. Repreendida pelo filho por ter 

casado com o cunhado, a rainha, tentando se eximir de qualquer culpa, pergunta a Hamlet o 

deveria fazer. O príncipe então responde: 

 

HAMLET: Boa noite. Mas não vá pra cama com meu tio; 

Simula uma virtude, já que não a possui. 

(...) 

Abstenha-se esta noite: 

Isso tornará mais fácil a próxima abstinência; 

A seguinte será inda mais fácil. (SHAKESPEARE, 2003, p.89). 

 



 

654 

 

É possível perceber a forte insistência de Hamlet em manter a abstinência sexual da 

rainha naquela noite e em noites posteriores. Durante toda a peça, vê-se que esse é um dos 

eixos principais responsáveis pelo tormento interior do príncipe. Ao pensar que aqueles 

“beijos nojentos” e os “dedos malditos” (SHAKESPEARE, 2003, p.90) de seu tio irão 

acariciar o colo de sua mãe, Hamlet sente-se culpado. Culpado por permitir que o ato infame 

ocorra no mesmo leito em que dormiu seu falecido pai. Mas duplamente culpado por sentir 

também esse desejo, desejo esse pela mãe-rainha, tão semelhante a Édipo, que por um destino 

infame também desejou uma rainha que, no entanto, era sua mãe.  

No filme Hamlet (1990) do diretor Franco Zeffirelli, o desejo que Hamlet, 

interpretado por Mel Gibson, nutre por Gertrudes, na pele da atriz Glenn Close, fica ainda 

mais evidente. Certamente por uma questão cinematográfica, na qual o apelo é visual é maior 

que no texto literário, há alguns fatos que na peça original são presumidos a partir das falas 

e que no filme são encenados, proporcionando assim, uma veracidade maior. Na transposição 

fílmica da cena IV, a mesma referida anteriormente, o diálogo nos aposentos da rainha ocorre 

de forma mais emotiva que na peça literária. A cena inicia-se aos 77 min (aprox.). Vejamos 

abaixo algumas falas de Hamlet acusando a mãe por aceitar o casamento incestuoso: 

 

Não digais que é amor, porque em vossa idade o sangue aplaca seus 

ardores, tornando-se a prudência submissa.  

(...)  

- Vergonha! Onde está teu rubor? 

(...)  

E tudo isso para viver no hediondo suor de um leito infecto preparado 

na corrupção, afagando e fazendo amor numa imunda sentina! 

 

O desejo é enfatizado e, dessa forma, no auge da discussão sobre o então matrimônio 

da rainha, o sentimento de culpa de ambos se aflora. A mãe, culpada por causar tão grande 

sofrimento no filho; e este, culpado por desejar a própria mãe. Com um beijo na boca, ambas 

as culpas são seladas. O beijo só é interrompido pelo aparecimento do fantasma do pai de 

Hamlet, o falecido rei, interpretado pelo ator Paul Scofield.  

Para entendermos o que se passa com Hamlet é necessário algumas considerações 

sobre a castração sob o viés da psicanálise. Freud apud Chemama (1995) relata o complexo 
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de castração quando as crianças atribuiriam a todos, inclusive às mulheres, a posse de um 

pênis. Nos meninos, o complexo ocorre quando a criança é ameaçada de ter seu sexo cortado. 

A partir disso, para proteger seu órgão, o menino renuncia à sua sexualidade e 

consequentemente, ao desejo pela mãe, que acaba com o complexo de Édipo, exercendo, 

assim, uma função de normatização. Já Lacan (1995), relaciona o complexo de castração não 

ao pênis, objeto real, mas ao falo, objeto imaginário. Assim, não haveria diferença entre o 

menino e a menina no desenrolar do Édipo, ambos desejando, num primeiro momento, ser o 

falo da mãe para poder captar seu desejo. No segundo momento, o pai simbólico, através do 

discurso da mãe, proíbe o incesto, desalojando o filho da posição de falo. No terceiro 

momento, intervém o pai real, aquele que a criança julga ser o portador do falo.  

Através das considerações acima, é possível entender que a interrupção do beijo de 

Hamlet com sua mãe, na pela e também no filme, acontece justamente pelo pai, que 

representa o falo.  

Para o pensamento lacaniano, o simbólico seria o registro em que se marca a ligação 

do desejo com a lei, através do complexo de castração, provocando, dessa forma, o complexo 

edípico. A lei e o desejo são então a mesma coisa e o autor pensa a lei a partir da interdição 

do incesto. Assim, o desejo é uma falta metaforizada na interdição edipiana.   

 

O amor por Ofélia  

Em meio à repressão do desejo proibido de Hamlet, está Ofélia, filha de Polônio, 

braço direito do atual Rei. Polônio suspeita que Hamlet esteja louco por causa de um amor 

mal resolvido com sua filha. Ofélia é na peça e no filme um elemento de articulação essencial 

para entender as atitudes de Hamlet. O desequilíbrio do príncipe faz com que ele mostre ao 

objeto Ofélia – no filme, interpretada por Helena Bonham-Carter – seu lado perverso, 

conforme vemos na transcrição da fala de Hamlet retirado do filme de Zeffirelli, na cena que 

se inicia aos 45 min (aprox.): 

 

Amei-te antes. 

(...) 

Não deverias ter acreditado. 
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Eu não te amava.  

(...) 

Se te casares, eu te darei esta maldição como dote. 

Mesmo casta como o gelo e pura como a neve não escaparás da 

calúnia. 

E se queres casar-te, casa-se com um tolo porque os homens avisados 

sabem que monstros fazeis deles!  

(...) 

Não mais teremos casamento. 

 

Um ponto importante nessa relação é que Ofélia se torna para Hamlet uma espécie de 

mulher portadora de pecados com uma vida condenada. Assim, o que se produz aqui é a 

perda do objeto. Hamlet oscila entre atitudes de repulsa a Ofélia e a sua inconstância 

transparece: “Ninfa, em tuas orações sejam lembrados todos os meus pecados. / (...) Vai prum 

convento. Ou preferes ser geratriz de pecadores?” (SHAKESPEARE, 2003, p.64-65). “O que 

transparece, claramente, é que Hamlet representa um papel, e Ofélia é a maior vitima da 

dissimulação praticada pelo príncipe.” (BLOOM, 2004, p.48). Sobre o assunto, Zuba (2006, 

p.16-17) argumenta que “enojado pela corrupção sexual de sua mãe, Hamlet imediatamente 

adverte Ofélia para evitar, mesmo que através da abstinência, o horror e a corrupção que ele 

agora associa ao ato sexual”.  

Muito conhecida, a cena da peça, foi também transposta para o filme de Zeffirelli, na 

qual Hamlet diz a Ofélia para não confiar nos homens (Ato 3 Cena I do original), e para evitar 

a corrupção que ele vê em todas as mulheres, sobretudo na mãe, a amada deve recluir-se em 

um convento.  

O tema do convento funciona muito bem na atmosfera de excitação doentia de 

Hamlet, e essa mudança na ordem em que as cenas aparecem permite a Zeffirelli mostrar 

juntas a mulher madura e a jovem, a rainha e Ofélia, cada uma delas amada de um jeito 

diferente por Hamlet. (ZUBA, 2006, p.16). 

Rejeitada por Hamlet e tendo perdido seu pai, Ofélia enlouquece. Conforme 

argumenta Bloom (2004, p.50): “a intenção de Hamlet é isolar Ofélia em uma vida de 

castidade e devoção. No entanto, para todos os efeitos, ele a está matando, conduzindo-a ao 

caminho do suicídio”.  
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Durante o funeral de Ofélia, Hamlet demonstra tristeza e arrependimento. A inação 

do príncipe que o fez rejeitar inicialmente a amada, agora é deixada de lado, e num ímpeto 

inesperado, Hamlet vai ao encontro do corpo inerte da jovem: 

 

HAMLET: Eu amava Ofélia. Quarenta mil irmãos 

Não poderiam, somando seu amor, 

Equipará-lo ao meu. (SHAKESPEARE, p.125). 

 

Lacan vai falar da castração a partir da falta. Portanto, a castração implica a renúncia 

a ser o falo e também a renúncia a ter o falo, o que o transforma num objeto de desejo 

(Chemama, 1995). A dor da perda do objeto do desejo, o segundo objeto, substituto da mãe, 

provoca em Hamlet uma desolação profunda. É nesse momento que Hamlet descobre que 

perdeu igualmente o seu amor verdadeiro por causa da sua inação. A mulher que ele amava 

e com a qual seu desejo masculino seria possível de se realizar estava morta.  

 

Concluindo  

Hamlet, nas duas versões analisadas, apresenta uma estrutura bastante próxima. No 

entanto, é importante registrar que Zeffirelli não teve a pretensão de mostrar a peça da mesma 

maneira como ela seria encenada nos palcos. O filme recria o texto original através de uma 

sequência direta de trechos selecionados que melhor se adequam ao apelo imagético do texto 

fílmico. Entende-se que tanto a mãe quanto Ofélia são objetos que faltam a Hamlet. No 

percurso da peça literária assim como nas imagens do filme, o desejo que o príncipe sente 

pela mãe é evidenciado através do complexo de Édipo. Tendo como pano de fundo o 

casamento incestuoso da mãe, percebe-se a culpa do príncipe pelo complexo edipiano no 

qual está inserido. Na impossibilidade de ter seu desejo realizado com a mãe, seu primeiro 

objeto, Hamlet busca então um segundo objeto, Ofélia, que substituiria o primeiro. Através 

do foco de análise que este trabalho privilegiou, percebe-se que em ambos os textos, literário 

e fílmico, Hamlet aparece envolto ao complexo de castração, devido a dois acontecimentos 

inesperados. O primeiro refere-se ao novo matrimonio da rainha com Cláudio, o assassino de 

seu pai. Aqui Hamlet perde o primeiro objeto, relacionado ao desejo. O segundo 
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acontecimento refere-se ao suicídio de Ofélia, que acarreta na perda seu segundo objeto, 

relacionado ao amor. Conclui-se que Hamlet perde a mãe e Ofélia respectivamente para o tio 

e para a morte. Consequentemente não realiza nem o desejo e nem o amor. Ambas as artes, 

literária e fílmica mostram, cada uma à sua maneira, o dilema do personagem central 

oscilando entre o desejo e o amor, e que, no entanto perde-os. 
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51. A UTILIZAÇÃO DO POTENCIAL DO IWB E OS EMPECILHOS 

ENFRENTADOS PELOS PROFESSORES OFERECIDOS PELO MESMO 

NO EFL EM UMA ESCOLA DE IDIOMAS EM TERESINA 

 

João Alexandre Ferreira Ramos 

Thalita Christina Cavalcante Arré  

 

Introdução 

A inserção de novas tecnologias no nosso cotidiano leva-nos a refletir sobre os seus 

avanços e os efeitos que elas causam nas nossas vidas, especialmente nos contextos sócio-

educacionais. O uso da tecnologia em sala da aula tem se tornado objeto de discussão de 

professores e pesquisadores em todo o mundo e ganhando destaque no ensino/aprendizagem, 

em especial a de língua estrangeira (LE). 

Esse interesse surge a partir das possibilidades que as ferramentas digitais oferecem 

ao incorporar uma série de recursos multimídia e multimodais. É cada vez mais comum nos 

depararmos com pessoas interagindo com as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) de forma intensa e ubíqua. Tecnologias essas que em grande parte não foram pensadas 

para fins educacionais, mas que por conta de seu poderio interacional acabaram sendo 

inseridas no contexto educacional. 

Tendo em vista essa ideia, faz-se necessário refletir sobre esses recursos tecnológicos 

disponíveis, em especial o IWB (Quadro Interativo). A adoção quadros interativos nas salas 

de aula de segunda língua (L2) tem acontecido, principalmente, em institutos de idiomas e 

escolas regulares privadas e pesquisas (ORR, 2008; MERCER, 200) têm surgido para 

investigar que aspectos são determinados pela interação com esse recurso. Tal inserção 

demanda a configuração de novos perfis de professores e alunos. 
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 Com a finalidade de contribuir para esses estudos, este artigo tem como objetivos: a) 

observar o uso do IWB e de suas potencialidades por professores de uma determinada 

instituição de ensino b) reforçar a importância da formação continuada desses professores 

mesmo após inserção do IWB em suas praticas pedagógicas e c) que possíveis problemas 

técnicos poderiam desmotivar o uso do quadro digital. 

 

O quadro interativo (IWB) 

Um quadro interativo é uma superfície que pode reconhecer a escrita eletronicamente 

e que para funcionar necessita de um computador, um projetor digital geralmente ligado ao 

computador e focado sobre a superfície do quadro para projetar uma imagem. Para usar um 

quadro interativo basta tocar a superfície usando os dedos ou uma caneta eletromagnética, da 

mesma maneira que usa o mouse no computador.   

Com o IWB, é possível controlar aplicativos, navegar pela internet e escrever em 

aplicativos, sites e vídeos com tinta digital. Também terá imagens e modelos relacionados a 

diversas disciplinas incluídos no software com os quais poderá criar e salvar aulas e 

exercícios para uso e análise futuros, assim como mover e manipular texto e objetos no 

quadro, salvar informações e converter manuscrito em texto. Alguns softwares também 

permitem ao quadro interativo exibir aplicativos do computador e reproduzir som e vídeo. 

Além do software básico do quadro interativo, há outros aplicativos disponíveis que oferecem 

vários recursos de ensino em geral e de disciplinas específicas para aprimorar as aulas e 

exercícios. 

Devido todas suas funções, os quadros interativos são usados em muitas escolas como 

substitutos dos tradicionais quadros para proporcionar aos alunos meios de mostrar material 

no computador (software educativo, sites, etc.). O Quadro Interativo também oferece aos 

alunos a possibilidade de interagir,a oportunidade de demonstrar o seu conhecimento numa 

matéria específica. Para além disso, os quadros interativos dão aos professores a 

oportunidade de guardar material didático criado por eles e usá-los em outras ocasiões. Isto 

pode tornar-se bastante benéfico para diversos tipos de aprendizes como por exemplo, alunos 

repetentes que precisam estudar materias já lecionadas, para alunos que por algum motivo 
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não puderam assistir à aula. Pequenos momentos da aula podem ser gravados para revisão 

posterior. Nos ficheiros guardados constará a apresentação exata da matéria que ocorreu na 

sala de aula, incluindo as instruções dadas pelo professor em formato áudio. Tudo isto pode 

ajudar a transformar a aprendizagem. 

Em países desenvolvidos, o quadro interativo já é um recurso bastante utilizado nas 

escolas. A Inglaterra equipou 100% de suas escolas primárias e 98% de suas escolas de 

ensino fundamental e médio com essa ferramenta (COCHAIN, 2010). Na França, desde 

2003, escolas de educação básica foram equipadas com essa ferramenta, em um projeto piloto 

voltado para o ensino de línguas estrangeiras (DUESING, 2007). Na Espanha, país que o 

utiliza desde 2005, estudo realizado no âmbito do “Iberian Research Project” aponta que “o 

quadro interativo está se mostrando como uma das ferramentas mais eficazes para integrar a 

informática, os recursos multimídia e, finalmente, as TIC nos processos de ensino-

aprendizagem” (GALLEGO GIL, 2009, p. 43). Um estudo aponta que “os países em 

desenvolvimento, como a África do Sul, estão ansiosos para acumular benefícios no uso de 

TIC, incluindo quadros interativos, visando melhorar os níveis de engajamento, e de sucesso 

entre os estudantes” (SLAY, SIEBÖRGER e HODGKINSON-WILLIAMS, 2008, p. 1322).  

No Brasil, o uso dessa tecnologia vem sendo ampliado em várias cidades, seja em escolas 

publicas, privadas como em centros de linguas.  

 No ensino/aprendizagem de línguas,cria-se a possibilidade de se trabalhar múltiplos 

textos (verbais ou não) que circulam no nosso dia-a-dia, denominados no campo dos estudos 

de línguas estrangeiras de documentos autênticos. Esses textos podem ser notícias, artigos de 

opinião, jornais, sites na Internet, programas de TV, propagandas, resenhas de filmes e/ou 

peças de teatro, informação turísticas, dentre outros, que circulam em práticas sociais fora do 

contexto escolar tradicional. Desse modo, abre-se espaço para elaborar e construir uma 

concepção de ensino heterogêneo, aberta e não linear, mobilizando competências diversas do 

aprendente. O quadro interativo situa o fenômeno do hipertexto eletrônico dentro da sala de 

aula, este pode ser definido como: 

    

Um conjunto de dados textuais digitalizados em um suporte 

eletrônico, e que podem ser lidos de diversas maneiras. Os dados são 
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repartidos em elementos ou nós de informação (...). Mas esses 

elementos, ao invés de serem atrelados uns aos outros como os 

vagões de um trem, são marcados por links semânticos, que permitem 

passar de um para o outro no momento em que o usuário os ativa. 

(LAUFER e SCAVETTA, 1992, p. 3).   

 

Um dos softwares bastante usados no ensino atraves do quadro interativo, é o 

Activprimary, que é a base de todas as experiências de aprendizagem do século XXI. 

Concebido para utilização na sala de aula, permite que os professores conduzam as suas 

aulas, crie novas lições com atividades ricas e avançadas, use várias ferramentas, imagens, 

sons e modelos. 

 

A pesquisa 

O estudo foi desenvolvido em uma escola de idiomas em Teresina-Piauí onde a lousa 

digital é utilizada como ferramenta de ensino em todas as aulas desde Fevereiro de 2012. O 

objetivo da pesquisa foi observar o uso das potencialidades da ferramenta digital. Para isso 

foi aplicado um questionário objetivo a 17 professores que fazem uso da tecnologia há pelo 

menos um ano e receberam treinamento básico oferecido pela instituição de ensino. 

Observação de aulas foi feita no intuito de confrontar as informações obtidas no questionário 

com as funções realmente dadas ao IWB.   

O treinamento básico constitui-se em workshop com um professor que recebeu 

treinamento do uso da ferramenta Activprimary. Activprimary é uma aplicação de software 

projetado especificamente para professores e crianças no sector do ensino primário que usam 

um “Activboard” (quadro interativo Promethean). Activprimary fornece um conjunto de 

ferramentas 'centrados no quadro interativo'. A principal característica é permitir que o 

usuário preparasse arquivos conhecidos como “flipchart”, um documento eletrônico que 

pode conter uma combinação de vetores e acervo de objetos digitais como: linhas, formas, 

ferramenta para inserção de texto, imagens, vídeo, mídia flash e outros documentos de 

terceiros tipos. O uso do termo "flipchart" deriva da semelhança na forma física dos arquivos 

(atividades em formato digital) gerados com “flipchart” (cartazes sobrepostos formando um 

livro). 
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 O flipchart também capta e armazena todas as notas (chamadas de "anotações"), que 

podem ser escritos na superfície do quadro interativo usando uma caneta eletrônica. Além 

disso, o programa permite ao usuário escrever (ou "anotações") diretamente sobre outros 

aplicativos, conteúdo Web Browser e clipes de vídeo ao vivo. O maior benefício do software 

é a possibilidade de armazenar as aulas criadas através do mesmo e usá-las novamente. 

Através da pesquisa foi possível perceber que 88% dos entrevistados consideram que 

receberam treinamento suficiente para o que foi considerado como conhecimento básico (uso 

do ActivPrimary). 

Já com relação a conhecimentos avançados, uso de outros softwares e de “web 2.O 

tools” (youtube, dicionário online, redes sociais, etc) 47% concordam que o treinamento foi 

suficiente, 23% não concordam e 30% concordaram parcialmente. 

Uma vez que todos os participantes selecionados possuem experiência prévia com o 

uso IWB, não é surpresa que uma alta porcentagem de professores relata ser capazes de 

"promover interação entre aluno/ferramenta" ou que "a ferramenta facilita o 

ensino/aprendizagem". No entanto, embora os entrevistados possuam a crença de que fazem 

bom uso da ferramenta digital IWB e das ferramentas que a ele são incorporadas a lousa 

digital funciona como uma extensão do livro, que passa da folha impressa para a forma 

eletrônica ou com a mesma função do blackboard.  

 Com relação aos problemas técnicos, os entrevistados definem que mesmo com o 

suporte técnico oferecido pela instituição de ensino, ainda são muitos os empecilhos técnicos. 

Por outro lado, os eventuais problemas não são considerados como fator não motivacional 

com relação ao uso da tecnologia devido à frequência do uso da mesma. 

  

Conclusão  

Através da pesquisa foi possível observar que há a necessidade de uma formação 

continua do corpo docente a fim de promoverreflexões a cerca do uso do IWB não só como 

facilitador do ensino como um livro em formato digital  mas desenvolver praticas nas quais 

as necessidades dos professores e alunos sejam atendidas. 
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Quanto mais avança a tecnologia, mais se torna importante termos educadores 

maduros, intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, que saibam 

motivar e divulgar” (Moran,2015,p 12) 

De nada adianta escolas equipadas com recursos tecnológicos se não houver 

investimento na formação continuada dos professores para utilizar esses recursos de forma 

significativa e que possam promover a interação aluno-tecnologia, a fim de valorizar 

diferentes modalidades de ensino uma vez que estamos lidando com uma ferramenta 

multimodal e potencialmente forte quando se trata de possibilidades de desenvolver 

diferentes práticas pedagógicas. 

A formação de professores deve ocorrer de forma permanente, pois sempre surgirão 

novos recursos, novas tecnologias, novas estratégias de ensino e aprendizagem. (Jordão, 

2009, p 12). 

O uso do IWB pode abrir novas possibilidades de interação para o aluno. O potencial 

de salvar, guardar, reutilizar e dividir os materiais desenvolvidos dá capacidade para o 

professor os utilizarem de formas diferentes dos materiais printados promovendo interação 

dentro e fora de sala de aula uma vez que grande parte dos aprendizes está conectada a essa 

cyber realidade. 

É essencial dos condicionantes da cibercultura e analisar o papel da tecnologia como 

um suporte que permite estabelecer diálogo entre o individuo e o grupo, a virtualidade e a 

realidade, a razão e a emoção, o analógico e o digital [...] (Almeida, 2001). 

Precisamos adequar a nossa formação para que ela possa atender a esse “Novo 

Mundo”. Precisamos de uma formação e auto formação que possa avançar na ciência, no 

estudo do objeto e de suas relações. Ao utilizar recursos tecnológicos, encontramos 

dificuldades que precisam ser encaradas como desafios. 
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52. O SUJEITO PÓS-MODERNO VISTO PELAS CÂMERAS DE TV: UMA 

ANÁLISE DA SOCIEDADE DO CONSUMO NO FILME O SHOW DE 

TRUMAN  
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Sonia Regina Abreu Moreira 

 

 

Introdução 

A ciência alcançou importantes avanços nos últimos séculos e acompanhando o seu 

desenvolvimento a tecnologia a cada dia nos surpreende com uma nova descoberta. 

Baseando-se nessa idéia, o que concluímos é que temos revoluções tecnológicas que podem 

favorecer a humanidade para o bem ou para o mal. 

Essas inovações estão presentes em todos os aspectos do mundo pós moderno: na 

medicina, nas relações de trabalho, nos meios de transporte e, sobretudo na mídia. Com isso 

temos o cinema e a televisão como principais meios de comunicação que repercutem na 

sociedade pós moderna de forma intensa. O cinema e a fotografia, por exemplo, atingiram 

um alto grau de desenvolvimento na era pós-moderna se constituindo como aparatos técnicos 

que passaram a se constituir como formas autênticas de arte. 

Walter Benjamin em seu ensaio sobre A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica considera o cinema uma imitação da realidade, uma vez que ao tentar reproduzi-la da 

forma mais verossímil possível, atenta para as imagens, evidenciando como estas interferem 

na percepção que se tem da realidade. Um exemplo é o caso dos efeitos especiais utilizados 

há décadas, que embora não possuíssem a mesma precisão que nos dias atuais, mas que já 

causavam reações de admiração e espanto ao público. 

Assim, o cinema tem um papel importante junto à sociedade pós-moderna por 

oferecer um modo de distração, pois em comparação a outras formas artísticas, o cinema é 

quem tem maior repercussão entre as pessoas. Por conta dessa extensão e aceitação do 

público, e, sobretudo por essa capacidade de dialogar com várias manifestações artísticas, 
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sejam elas a literatura, as artes plásticas, a fotografia, ou a música, o cinema é considerada a 

arte da síntese total. Não é á toa que em um patamar estabelecido por critérios de 

configuração artística, o cinema é considerado a sétima arte. 

Contudo, a relação entre literatura e cinema encontra também suas diferenças, uma 

vez que uma adaptação fílmica não consegue ser fiel a obra literária. Tal questão pode ser 

explicada pelo fato de a literatura e o cinema se configurarem como campos distintos, uma 

vez que a literatura tem como principal instrumento a linguagem um romance, por exemplo, 

se caracteriza pela narrativa, por outro lado o cinema tem em suas mãos diferentes 

instrumentos, com características diversas como recursos verbais, visuais e sonoros e os pode 

manipular da melhor forma possível.  

Em relação ao teatro e a atuação dos atores, só para ilustrar outro caso de como o 

cinema de diferencia das artes em geral é o fato de no teatro a representação se dá em tempo 

real, mostrando a desenvoltura no palco, enquanto no cinema o desempenho se dá através de 

imagens que foram construídas em um espaço de tempo. É ai que se destaca os aparatos 

técnicos e a praticidade que estes oferecem ao espectador, pois os filmes além de 

proporcionar entretenimento têm o papel de ditar o comportamento das pessoas, uma vez que 

os seus personagens e seu estilo de vida tornam-se modelos de padronização da sociedade. 

Com base nesses pressupostos é que o presente artigo pretende fazer uma análise do 

filme O show de Truman à luz do sujeito pós moderno e como este é influenciado pela 

sociedade de consumo, uma vez que o protagonista é o personagem principal de um reality 

show, o que faz com que a sua vida seja manipulada por câmeras e o publico  veja seu 

cotidiano ser transformado em um produto que é vendido por uma emissora, além de todos 

os elementos que compõem cenário do programa também serem comercializados. 

 

 O filme O show de Truman e os efeitos da mídia  

O filme o show de Truman conta a história do vendedor de seguros Truman Burbank, 

um jovem que desde o seu nascimento tem a vida vigiada por câmeras, ou seja, é o 

personagem principal de um reality show, porém não sabe de nada. 
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Em meio a tudo isso, Truman acaba por ter a sua vida vigiada vinte e quatro horas 

por dia, sem interrupção, sendo que todas as pessoas que convivem com ele são atores 

contratados, desde sua esposa a seu melhor amigo. Logo, ele vive uma mistura de realidade 

e ficção, pois não é apenas parte de um programa de televisão, mas de uma grande 

organização que é manipulada pelo diretor Cristof. 

O cenário do show de Truman é todo montado, de forma que ele vive em uma ilha 

cenográfica, a ilha Seahaven, desde o seu nascimento até os trinta anos. As pessoas se 

entretêm assistindo ao show de Truman, de forma a não haver limites entre o que é público 

e o que é privado, é como é bem ratificado em uma das primeiras cenas do filme nas palavras 

de Meryl, sua esposa “Não existe diferença entre vida privada e vida pública. O show de 

Truman é uma vida nobre, uma vida pura.” 

Contudo, toda essa magia que envolve a vida de Truman não é apenas ficcional, 

embora ele esteja envolvido em uma rede de relações, sobretudo comercial, a vida de Truman 

é marcada por dramas familiares e amorosos. Um dos dramas diz respeito ao 

desaparecimento de seu pai, o que na ocorre por acaso, pois se trata de algo tramado pela 

direção do programa para tirá-lo de cena e usado com estratégia para manter Truman por 

mais tempo na ilha. Por conta  disso é forjado um suposto afogamento do pai de Truman,o 

que é mostrado com um forte grau de realidade, fato que conseqüentemente faz com que o 

nosso herói passe a ter medo do mar. 

Outro drama diz respeito á vida amorosa de Truman. Na adolescência, ele se interessa 

por uma amiga da escola, mas é impedido de viver essa paixão, primeiro pela interrupção de 

Meryl, atriz contratada para viver sua namorada e,consequentemente sua esposa e pela 

própria direção do programa, uma vez que Silvia tenta alertar Truman sobre a falsidade que 

gira em torno de sua vida. 

No entanto, ao longo do programa Truman percebe, embora de forma sutil, que está 

sendo monitorado e acredita que a perseguição é algo relacionado ao desaparecimento de seu 

pai. Tal desconfiança vai se intensificar por alguns momentos em que a própria direção do 

programa deixa falhas, como em certa ocasião quando um policial na rua pronuncia o nome 
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de Truman ou quando alguns atores são vistos por Truman em um elevador de um prédio 

com uma mesa com comidas e outros objetos que constituem um cenário. 

As evidências são maiores quando Truman começa a notar o comportamento da sua 

esposa, ela demonstra a todo o momento está falando com outras pessoas, inclusive no 

momento em que os dois têm uma discussão e ela parece está pedindo socorro a alguém ou 

quando pega um achocolatado e simula está fazendo comercial do produto. Tais 

acontecimentos fazem com que Truman acredite está sendo espionado e que o motivo de tal 

perseguição diga respeito a seu pai. Dessa forma, o diretor do programa acaba por realizar o 

reencontro de Truman e de seu pai, onde toda a emoção do encontro é transmitida para o 

público com uma grande dose de dramaticidade, o que simula uma cena de filme ou de série 

de TV. 

Tais fatos, que fazem com que os telespectadores acompanhem afoitos e assistam 

diariamente ao reality show, demonstram que O Show de Truman não é só mais um programa 

de entretenimento, mas também uma indústria que movimenta um grande mercado 

consumista. Prova disso é que os produtos que aparecem no programa são comercializados, 

tais com as roupas, sapatos, produtos alimentícios e também a própria casa onde Truman 

reside. 

 

A figura do homem pós-moderno 

Como bem fundamenta Hall (2011) o homem vive uma crise de identidade, o que é 

consequência das mudanças estruturais que começam a ocorrer no século XX e se 

intensificam no século XXI. A figura do sujeito proposta no filme mostra o indivíduo em 

conflito com a sua identidade, ou seja, há uma mudança social de acordo com as 

circunstâncias as quais o indivíduo é exposto. Dessa forma já não temos mais o homem 

essencialmente biológico, mas o sujeito que é moldado pela sociedade. Truman representa 

esse indivíduo, uma vez que a sua vida ao ser manipulada e assistida por milhões de 

espectadores, faz com que ele perca sua individualidade, logo quem vive a sua vida, com 

seus problemas, anseios e frustrações não é Truman, mas o público que o assiste, pois as 

mudanças que ocorrem em seu cotidiano são determinadas pela direção do programa; fatos 
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de sua vida com a conquista do mercado de trabalho, o casamento, as viagens que realiza e 

os amigos com quem convivem são acompanhados em tempo real desde o seu nascimento. 

O que se compreende por uma identidade fragmentada é o fato de o homem pós-

moderno viver em certa crise de identidade. Tal idéia é desencadeada pela sociedade 

contemporânea,a qual faz desse homem um sujeito que vive envolto a inúmeras atribuições 

que o mundo pós-moderno lhe oferece, isso pelo avanço da tecnologia e da forma como as 

relações se dão no momento atual, seja no campo amoroso, profissional ou no convívio com 

outras pessoas. 

Dessa forma o homem acaba por assumir inúmeras identidades de acordo com o 

contexto ao qual se está vivendo, logo não se tem o sujeito com uma identidade que seja 

“única”, mas este assume diversas identidades, ou seja, diversos modos de ser, o que é 

influenciado pelo próprio estilo de vida. Assim temos o Truman, ser humano, profissional, 

marido, filho e amigo e temos o Truman, personagem do reality Truman Show, que embora 

passivamente, proporciona entretenimento a diversas pessoas. Cinema e a TV tomam esse 

sujeito pós-moderno como modelo, a fim de demonstrar como a sociedade pós-moderna 

caminha com as mudanças, levando em consideração a velocidade com que os fatos ocorrem. 

Dessa forma é projetado o indivíduo, que em sua particularidade tem uma personalidade 

definida, mas nos diversos contextos impostos pela sociedade tende a se fragmentar. 

No cinema, a figura do herói é quem melhor sintetiza essa concepção de homem pós-

moderno, pois este acaba por que assumir uma dupla personalidade, a de ser humano e a de 

super-herói, o que o faz caminhar por dois universos distintos. De um lado está a sua missão 

de “salvar” a humanidade, garantindo a proteção das pessoas e lidando com seus feitos 

heróicos, por outro lado assumir o seu papel humano e conviver com a realidade imposta pela 

sociedade pós-moderna, adequando-se ao seu estilo de vida suas e incorporando suas 

características mais peculiares. Isto é o que leva ao conflito de identidade que é bem 

enfatizado no filme O Show de Truman, pois Truman aos poucos passa a perceber que não 

vive o seu próprio mundo. A desconfiança de que exista um esquema de espionagem que 

controla os seus passos, faz com que ele passe a tomar atitudes libertadoras, mas que são 

impedidas de forma sutil por pessoas que ele acredita viverem em um mundo “real”, mas não 
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passam de atores. Esses impedimentos são intensificados quando Truman tenta realizar uma 

viagem ou encontra seu pai por acaso na rua e não conseguem se falar, o que bem demonstra 

a figura do homem pós-moderno manipulado por um sistema opressor.  

Assim como o cinema, a TV também trabalha com a perspectiva do sujeito pós-

moderno manipulado pelas mídias, pois as séries e mais precisamente as telenovelas adotam 

esse modelo de sujeito híbrido em suas produções, a exemplo de personagens que podem 

oscilar entre vilões e mocinhos, fazendo com que ora ele seja um indivíduo centrado em suas 

atribuições e ora assuma um comportamento agressivo ou desumano. Truman assume esse 

papel ao desconfiar da esposa,pois há  um momento no filme em que ela atenta para a 

propaganda de um produto alimentício, e a sua ação de olhar para a câmera como se estivesse 

se dirigindo a alguém causa certa perturbação em Truman, o que faz com que chegue perto 

de agredi-la. Essa cena vai mostrar um lado agressivo do personagem que talvez o público 

desconheça, o que vai fazer com que ele seja visto com maus olhos pelo público que o assiste. 

A TV busca retratar essa sociedade pós-moderna de forma fiel e para isso toma o 

sujeito imbricado por sua realidade com todas as crises, dramas, anseios e desejos. Em ambos 

os veículos, cinema e TV, o indivíduo que representa o herói diferencia-se do herói clássico, 

aquele que era auxiliado pelos deuses e estava em busca de um ideal. O herói pós-moderno 

não necessita desses aparatos, pois ele próprio busca sua liberdade, logo se configura pelo 

individualismo e tem a identidade fragmentada pelos diversos contextos que a sociedade 

impõe. O Truman, marido, que acredita está sendo negando pela esposa ou o filho que tenta 

não obedecer a tudo que a sua mãe diz,é o próprio reflexo de que o personagem do reality 

show não é apenas o que a TV vê, mas o que está além das imagens. 

 

A concepção de modernidade e pós-modernidade   

 O mundo ao ver nascer à idéia de modernidade e pós-modernidade acompanha as 

várias mudanças que ocorrem ao longo dos tempos e com elas todas as inovações que a 

história proporciona, junto com as artes, a técnica, a política e os valores. 

O projeto da modernidade nos abre a visão para um novo panorama artístico, 

embasado no pensamento filosófico e estético vemos nascer com o romantismo os pilares 
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para a formação dessa postura intelectual e artística. Com a pós-modernidade, e 

consequentemente com as inúmeras revoluções que acompanham esse percurso, é possível 

fazer um acompanhamento do fazer estético em suas mais diferentes épocas, seja com a 

Revolução Industrial e sua técnica apurada, seja com o aprimoramento da informática e o 

desencadeamento do consumismo impulsionado pelo capitalismo. 

Tais temáticas são perceptíveis ao longo do filme, pois temos o poder que a mídia 

exerce sobre as pessoas, o que é retratado pelas câmeras de TV. Aqui se tem a sensação de 

acompanhar a vida de um sujeito em tempo real, como se os espectadores sé sentissem parte 

de um processo de criação de um personagem. As relações de poder se concretizam pela 

influência que o Truman Show exerce sobre as pessoas, pois o programa também se configura 

por ter um apelo comercial. 

A pós-modernidade seria então, um estado nascente e constante da modernidade. 

Enquanto a modernidade se baseia no sublime e no nostálgico, onde algo irrepresentável 

possui uma conotação negativa e a forma consiste em consolo e prazer, a estética pós-

moderna declara que o irrepresentável se constitui na própria representação, evitando 

qualquer aproximação entre o conceitual e o sensível. 

Pode-se conceber a idéia de que a modernidade, no campo estético sempre foi um 

movimento histórico conflituoso, onde pressupostos como a desvalorização das idéias 

religiosas, a fragmentação do homem e a busca pelo lucro, o que impulsionaram a formação 

de uma estética autônoma no século XVIII, baseava-se em uma esfera artística que 

preservasse o ideal iluminista. O que se percebe é a busca por um pensamento reflexivo que 

suscitasse em novos modelos de comunicação, fazendo da pós-modernidade uma elaboração 

da modernidade. 

Charles Baudelaire, poeta francês concebe a modernidade como aquilo que está em 

voga, logo se segue o ditame da moda, evidenciando aquele artista do momento. A arte tem 

essa característica de situar o artista historicamente, sem deixar de preservar essa ligação com 

o clássico, a preservação no tempo, logo pode se definir a modernidade como uma intenção 

artística que se estrutura no século XIX, tendo como principal característica o rompimento 

com a tradição e a aquisição de diferentes estilos. 
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O programa Truman Show atrai milhares de telespectadores o que faz de Truman o 

astro do momento, aquele que é conhecido no mundo todo. A diferença em relação aos 

demais atores é o fato de Truman ser conhecido desde criança, um sujeito que a TV viu nascer 

e que acompanha 24 horas por dia seu cotidiano. Aqui temos a própria ruptura com a tradição, 

pois temos o indivíduo que tem sua história e rompe com os valores estabelecidos. 

O conceito de pós-modernidade está atrelado á idéia de uma sociedade pluralista e 

fragmentada permeada pela cultura de massa, logo as tecnologias é quem dominam o mundo 

e consequentemente o homem se vê escravo desse sistema, já não se tem o pensamento 

cognitivo, ele passa a ser controlado por imagens e pelo consumismo desenfreado. 

A cultura pós-moderna apresenta uma dualidade: de um lado há a idéia de que 

constitui uma cultura dominada pelos meios de comunicação de massa, sem perspectiva de 

buscar o novo, atravessado por uma crise das representações e de outro pela capacidade de 

formular reflexões críticas, devido a novos padrões de comportamentos, que propiciam o 

combate a limitações, preconceitos e hegemonias, abrindo um espaço para a disseminação 

da arte, da cultura e da ciência. 

Truman é acompanhado por cerca de 5.000 câmeras, logo é um escravo da tecnologia 

e do próprio sistema, pois não tem escolha. A sua liberdade é limitada pelo programa de TV 

e sua vida é projetada para atender aos interesses do que o público quer ver. È dessa forma 

que a sua vida amorosa é manipulada ao ser escolhida uma mulher para ser sua esposa. O 

interesse que ele desperta em Sílvia na adolescência e um possível envolvimento entre os 

dois não se concretiza por que Sílvia tenta avisá-lo da mentira a qual ele é envolvido desde 

criança, o que faria com que houvesse uma quebra de paradigma ditado pela poderosa 

indústria do entretenimento.  

 

O cinema e a sociedade de consumo 

Nos anos 50 a sociedade de consumo tem o seu apogeu voltando-se para o âmbito das 

relações humanas, ou seja, as relações interpessoais são mercantilizadas. Nesse contexto 

Herbert Marcuse recorre ao pensamento de Freud, pois além de ampliar a visão marxista 
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sobre a idéia de alienação, a teoria marcusiana também utiliza a psicanálise a fim de 

aprimorar o seu conceito de crítica à ideologia. 

Após esse período, já na década de 60, a sociedade se vê marcada pelo movimento da 

contracultura, onde várias manifestações foram manifestadas através da musica, do teatro e 

da política, contudo até estas filosofias transformaram-se em mercadorias e objetos de 

consumo rápido, o que desencadeou em excesso de informação e em conhecimento escasso. 

Marcuse vai mais além ao definir que a civilização ocidental seria totalitária pelo fato 

de está submetido a uma rigorosa economia que manipula as necessidades e impedem 

qualquer atitude de reação. Dessa forma os indivíduos pensam e sentem segundo uma 

dominação do que lhe é imposto pela sociedade, pois lhes é apresentada uma quantidade de 

escolhas o que testemunham o efeito de controle exercido sobre as pessoas, logo não seriam 

essas escolhas o fator determinante para produzir o nível de liberdade do indivíduo. 

Nesse contexto o que é posto na sociedade de consumo é uma variedade de 

mercadorias que não dão espaço para que o homem faça uma escolha deliberada, além de 

que essas opções não deixam que o homem perceba que essas seleções estão subentendidas 

em um processo para a sustentação  da alienação. 

Segundo Sérgio Paulo Rouanet (1986) no pós-guerra há uma inversão na situação, 

pois a tensão entre a realidade e a ideologia (...) a realidade não teria mais a função de negar 

a ideologia apontando-a como falsa (...), assim se antes a realidade estava atrelada a razão 

crítica com a função de desmitificar a ideologia, agora a consciência seria sustentada por dois 

pilares: a ideologia e a própria realidade. 

O que Marcuse defende é o que a manipulação das massas reivindica o indivíduo por 

inteiro, logo o interesse é pela sua consciência, aqui o homem já não é ele mesmo, já não tem 

liberdade, pois a referência que tem são as mercadorias postas. Dessa forma o homem apenas 

imita a sociedade, assim a estratégia usada pela sociedade de consumo não é apenas dominar 

pela força de trabalho, mas sim controlar de forma sutil através da superabundância. O 

homem se identifica com um modelo estabelecido de vida e com a satisfação que a sociedade 

causa neste, não de forma ilusória, mas real, o que contribui de forma significativa para o 

processo de alienação. 
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Marcuse não elimina de forma alguma o conceito de alienação ao relacioná-la com a 

realidade, pois tal idéia não significa o fim da ideologia, pelo contrário, quanto mais a 

sociedade industrial avança, maior é o seu poder de alienação sobre as massas, uma vez que 

ao doutrinar e manipular os produtos os tornando acessíveis a uma maior quantidade de 

pessoas, a supremacia da produtividade perde seu status de publicidade e passa a se tornar 

um estilo de vida, ou seja,” o homem é o que consome”. 

A corporação a qual Truman foi adotado desde criança, nada mais é que uma empresa 

com fins lucrativos. O programa abusa do recurso do merchandising, modelo de propaganda 

que se utiliza, sobretudo de programas de TV para fazer anúncios de seus produtos, pois 

diversos artigos utilizados no reality show são comercializados. A própria cidade cenográfica 

onde Truman vive é um ambiente propício para o consumo, pois vemos tráfego de carros, 

lojas, agência de viagens, há a presença de uma arquitetura moderna, ou seja, é um lugar 

onde há um grande desenvolvimento tecnológico pelo simples fato de ser uma cidade 

projetada e possuir todos esses aparatos. Até a própria profissão exercida por Truman reflete 

a ótica do capitalismo: vendedor de seguros. 

É como afirma Marcuse (1982, p.32):  

 

O aparato produtivo e as mercadorias e serviços e que ele produz 

“vendem” ou impõem o sistema social como um todo. Os meios de 

transporte e comunicação em massa, as mercadorias, casa, alimento 

e roupa, a produção irresistível da indústria de diversões e 

informação trazem consigo atitudes e hábitos prescritos, certas 

reações intelectuais e emocionais que prendem os consumidores mais 

ou menos agradavelmente aos produtores e, através destes, o todo. 

 

Fazendo analogia ao pensamento freudiano, Marcuse aponta que o sujeito tende a 

harmonizar com a dominação e identificando-se com o agressor pelo fato de ao se confrontar 

com a realidade a qual o sistema dominante e opressor lhe submete na tentativa de 

compreender a realidade. 

Para ele a civilização industrial tende alargar a liberdade sexual, no sentido de manter 

o controle do corpo enquanto objeto de trabalho. Toda essa mobilização da libido é agradável 
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aos indivíduos que são vítimas do processo de submissão. Então para Freud a satisfação na 

sociedade industrial não gera liberdade, mas “sublimação”. (SILVA, GRETTER, 2011, p.5) 

O que bem sustenta essa tese é o casamento de Truman, pois o mesmo se trata de uma 

relação por conveniências pelo fato de sua esposa ser uma atriz contratada. Aqui temos um 

exemplo de como as relações tendem a se estagnar. Valores como amor, paixão, 

companheirismo e respeito já não repercutem na sociedade pós-moderna, uma vez que as 

relações tendem a ser superficiais. No programa, as cenas de intimidade do casal não são 

mostradas, pois sempre que Truman e Meryl aparecem juntos a direção do programa vira a 

câmera e então colocam uma música. Embora seja adotada tal postura, o público se mostra 

um pouco insatisfeito, pois assistir a cenas dessa natureza seria algo prazeroso para os 

telespectadores. 

È nesse sentido que Marcuse utiliza o termo dessublimação para afirmar que os 

indivíduos estão sujeitos a buscar formas não sublimadas, que lhe garantam formas mais 

imediatas de satisfação, logo o prazer por mais que não seja negado pela realidade, ao ser por 

ela mobilizado tende a gerar submissão, uma vez que atende a uma satisfação pulsional. 

Em relação à arte, Marcuse delega a função de determinante para uma nova 

concepção de mundo ou simplesmente uma forma de utilizar a técnica para o 

desenvolvimento da razão e do erotismo. Ele aponta como possível saída uma interrelação 

entre ciência, técnica e imaginação para a construção de uma nova sociedade. 

O filme termina com a saída de Truman da ilha de Seahaven, o que constitui a  

libertação do indivíduo do sistema que o aprisionou durante 30 anos. Truman ao perceber 

que é vítima de um esquema de manipulação desaparece do programa para desespero do 

diretor Cristof. Depois de muita procura, o encontram navegando em um barco tentando sair 

da cidade, tal feito é impedido pela produção do programa e é um dos primeiros episódios 

que sai do ar. Ao ser encontrado velejando, em uma tentativa de fuga, O Truman Show tem 

um de seus maiores picos de audiência, pois são utilizados efeitos especiais que simulam 

tempestade para que seja impedida a saída de Truman da ilha. A torcida do público para que 

Truman consiga vencer a tempestade e sair do lugar que foi seu aprisionamento por anos 

acaba se concretizando e Truman enfim conhece a sua verdadeira realidade. 
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Com este desfecho,um pouco imprevisível para o telespectador,entendemos como se 

configura a relação realidade e ficção e como o cinema se configura como importante meio 

de se conceber a sociedade.È nesse contexto  Marcuse delega uma função determinante para 

uma nova concepção de mundo ou simplesmente uma forma de utilizar a técnica para o 

desenvolvimento da razão. Ele aponta como possível saída uma inter-relação entre ciência, 

técnica e imaginação para a construção de uma nova sociedade. 

 

Considerações finais 

Após breves análises sobre O filme O Show de Truman e de que forma o sujeito pós-

moderno é retratado,assim como a influência da sociedade de consumo que molda o estilo de 

vida dos indivíduos,conseguimos identificar no filme como os meios de comunicação, no 

caso a televisão tem o poder de manipular a sociedade. Também foi possível mostrar as 

questões de cunho filosófico, literário e ideológico que o filme apresenta. 

Outro aspecto de grande relevância na obra fílmica é de que forma ela atenta para a 

questão da imagem visual, enquanto principal artifício de propagação da perda da 

individualidade do indivíduo. Dessa forma ao analisar o filme O Show de Truman a partir de 

uma perspectiva social, mostrando como a mídia está influenciando o comportamento das 

pessoas, chegamos a conclusão de que o capitalismo tem grande poder de influência sobre a 

sociedade do século XX e XXI. 

O uso das imagens, o que vem transformar a vida do personagem principal, Truman 

em um reality show, o que configura o próprio espetáculo da vida tão propagado pelos meios 

de produção e que limitam os indivíduos a sedução que os meios de comunicação exercem 

sobre estes. Isto nos leva a refletir sobre o vazio que o homem pós-moderno está submetido, 

logo é um sujeito que tem sua identidade fragmentada e perde sua individualidade. 

O consumismo exagerado, tão propagado pelos meios de produção e que limitam os 

indivíduos a sedução que os meios de comunicação de massa exercem sobre estes, nos leva 

a refletir sobre o vazio que o homem moderno está submetido, logo a política do ter acaba 

por substituir o ser. 



 

679 

 

Com isso o que temos é a perda da arte em sua autenticidade para dar lugar a imitação, 

a qual tem como preocupação moldar o homem a padrões estabelecidos pela sociedade de 

consumo, o modelo copiado pelos meios de comunicação deve ser seguido, assim como as 

inovações técnicas é que determinam um novo estilo de vida. 
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53. RETÓRICA ROMANESCA E CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA:  

A MATÉRIA CAVALEIRESCA NA IDADE MÉDIA 

 

Marcus Baccega  

 

 

 O propósito desta comunicação é analisar os romans, escritos medievais acerca das 

aventuras cavaleirescas e amorosas da nobreza de espada, não como novelas ficcionais, 

porém como discursos retórico-disciplinares portadores de uma convenção retórica de 

veridicidade. Com efeito, ao contrário de nossa estética da recepção, moderna e 

contemporânea, que vislumbra, nas novelas de cavalaria centro e tardo-medievais, enredos 

fictícios, logo assimilados ao lendário ou ao fantástico, os medievais consideravam tais 

narrativas verídicas e, muito mais, exemplares. O roman medieval, sucessor das epopeias do 

Mundo Clássico e das canções de gesta da Alta Idade Média, é uma grande narrativa 

exemplar, da mesma forma que as Vitae, as hagiografias, ou as crônicas, Historiae.  

 Em primeiro lugar, convém salientar alguns pontos acerca da evolução dos gêneros 

retórico-poéticos do Ocidente, até se constituir esta Forma da História tipicamente centro-

medieval que são as narrativas disciplinares romanescas. Com efeito, o vocábulo roman 

adveio da expressão mettre en roman, vale afirmar, traduzir determinado corpus do latim para 

os idiomas vernáculos que florescem a partir do século VIII, conhecem seus primeiros 

registros em documentos normativos de meados do século IX (com destaque para o 

Juramento de Straßburg de 842 d.C.) e afirmam-se na Idade Média Central, denotando o 

fenômeno da diglossia medieval. Daí a existência de expressões como romanice loqui, do 

latim clássico, ou os derivados fabulare e parabolare romanice, que confirmam a etimologia 

do roman. Se for desejável ensaiar uma tradução para o português, o vocábulo mais correto 

seria romanço, vale afirmar, o conjunto de falares populares derivados do latim tardio, que 

se praticavam nos antigos territórios da Romania. Alguns linguistas já o diferenciavam do 

pré-roman, a variante do baixo latim falada na Gália . 
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O advérbio romanice, “romanamente”, “à maneira dos romanos”, surgiu no século XI 

d.C. e significava falar em língua popular, natural. Não se pôde ainda comprovar se já existia 

no latim clássico. Referia-se, ainda por volta do ano de 1135, ao falar neorromânico do norte 

da atual França, um vernáculo oposto ao latim – língua escrita e norma culta – e também ao 

idioma germânico e até aos hábitos dos Francos, cuja língua era denominada thiois no moyen 

français. 

Vale considerar que a expressão mettre en roman não se refere simplesmente a uma 

tradução ou adaptação do latim para os idiomas vernáculos. Inclui também o hábito da glosa, 

da atividade de um ou diversos comentadores que se detém sobre um corpus e o interpretam, 

de modo a tornar mais prováveis sua recepção e entendimento por parte do auditório. Os 

compiladores – somente com a Modernidade pós-renascentista se poderá falar em autor – das 

tramas romanescas atuam como provedores de sentido para o enredo e sua simbologia 

cristológica codificada, um fio condutor para que o auditório, e mesmo o recitador, possam 

construir a coerência textual no ato da declamação. Importa destacar que, durante a Idade 

Média, a escrita representa um suporte mnemônico para uma prática social de linguagem 

muito mais relevante: a oralidade. 

 É por meio do foco narrativo que se reintroduz no roman, a todo momento, a 

oralidade primária da qual se originou e é por meio do mesmo narrador que a escrita gera 

uma oralidade secundária, quando sua fala adquire corpo na pessoa do declamador. Como 

leciona Paul Zumthor, vários romans do século XII já apresentam menções a essa dialogia 

entre escrita e oralidade, muitas vezes recorrendo à auctoritas de um texto latino. O foco 

narrativo, efetivamente, condiciona a performance teatralizada da recitação e configura qual 

o espaço exato de enunciação do conteúdo romanesco para o público. No ato dessa 

enunciação, quando a voz narrativa se encarna no recitador, o uso ininterrupto do presente 

do indicativo, além de contribuir para a expressão de um “presente histórico”, promove a 

evocação de uma presença vocal indireta. No fundo, ao oposto da própria autorrepresentação 

dos compiladores, os romans ainda guardam este traço essencial da oralidade em comum 

com as canções de gesta e mesmo a pantomima dos jongleurs. De acordo com Zumthor, há 

escritos romanescos que aludem, em seus traços estruturais e de modo direto, a técnicas de 

teatralização. 
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Em seus Cursos de Estética (Vorlesungen über die Ästhetik), ministrados entre 1817 

e 1829, compilados posteriormente por seus alunos, o filósofo idealista alemão Georg W. F. 

Hegel concebe uma evolução tipológica do gênero épico na longa duração da cultura 

ocidental. Tal genealogia inicia-se com as epopeias clássicas, passa pelas canções de gesta 

da Alta Idade Média e, para o que concerne ao período centromedieval, culmina nos romans 

dos séculos XII e XIII. O gênero épico, assim como o dramático e o lírico, compõem o gênero 

-poético, que Hegel distingue de outras narrativas antigas, como as cosmogonias. Essas 

últimas descrevem o devir dos entes naturais, bem como as forças e conflitos que os impelem. 

As potências naturais ainda não são representadas sob a forma alegórica de feitos grandiosos 

ou outros eventos humanos. Também as teogonias diferem dos modos propriamente 

poemáticos, visto que apresentam genealogias divinas e um conteúdo próprio das verdades 

intransitórias .  

A dimensão do poético caracteriza-se, além da sucessão necessária de incidentes e 

acontecimentos também presente aos demais gêneros mencionados, por uma ação individual 

que procede de um ponto fulcral e nele encontra sua unidade de sentido. Com efeito, o escrito 

“autenticamente poético” exprime um traço de universalidade, uma intuição de “totalidade 

em si completa”, que convive – dialeticamente – com a individualidade de uma ação concreta 

que move o enredo. Portanto, não se pode predicar caráter poético a expressões escritas 

assinaladas por uma universalidade irredutível a uma expressão individual, vez que o poético 

abriga o universal concreto na forma de um particular .  

O lugar histórico em que Hegel situa a emergência da epopeia propriamente dita é a 

Antiguidade grega, em um período marcado pela dialogia entre escrita e oralidade, vale 

afirmar, os cerca de oito séculos que testemunharam a gesta progressiva das epopeias 

atribuídas ao aedo Homero, ou de uma possível confraria de aedos autointitulada com tal 

epíteto, como os historiadores contemporâneos, por vezes, sugerem. Hegel considera a Ilíada 

e a Odisseia como exemplos originais da forma epopeia dentro das manifestações do gênero 

propriamente épico. Ademais, tais narrativas épicas constituiriam o próprio fundamento para 

se conceituar, em nível mais generalizante, a forma epopeia. Valendo-se de uma expressão 

muito recorrente na produção filosófica oitocentista na Alemanha, a ideia de “espírito do 

povo” (Volksgeist), Hegel identifica, nas epopeias, a expressão, cristalizada na ação 
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individual heroica, de todo um espírito ou caráter “nacional”, da totalidade de uma natio 

específica, em seus traços fundamentais de singularidade. 

 Já no que se refere à evolução posterior, Heitor Megale assinala que a transição da 

canção de gesta para os gêneros da historiografia e do roman encetaria uma ruptura dos laços 

da narrativa com a memória coletiva, podendo-se identificar um desejo emergente por um 

conhecimento não ficcional, marcado pela História, assumindo o antigo ouvinte uma 

condição similar àquela de um “aluno consentido”. Megale destaca, ainda, que a Antiguidade 

legou à Idade Média uma concepção moral do discurso sobre a História, implicando uma 

moldura do mesmo como exposição estilizada e persuasiva destinada à instrução e conversão 

dos hábitos sociais. Está-se aqui, novamente, diante do conteúdo semântico preciso da ideia 

de gênero retórico, enunciada por Alcir Pécora. Por conseguinte, tanto quanto o roman, a 

historiografia constitui um gênero retórico centro-medieval.  

Eclipsado durante a primeira época feudal, o gênero historiográfico seria retomado 

em tempos de desenvolvimento político do Sacro Império Romano, em fins do século XI 

(com destaque para a região da Lotaríngia). Mas seu pleno renascimento ocorreu no século 

XII, sendo que a ele aderiram os anglo-normandos, quando de sua expansão pela Grã-

Bretanha e Itália, sendo tal tendência consolidada pelo inegável impacto das Cruzadas. 

Nestes termos, seria possível, para Megale, pensar as narrativas do Santo Graal e do Rei Artur 

como “autêntico corpus literário medieval”, análise que se questiona ao longo do presente 

trabalho. 

Vislumbra-se, seja como for, um primeiro desenvolvimento da prosa, que se tornará 

plena no século XIII, tanto nos romans como na historiografia. Como resulta evidente, esses 

textos são multifacetados, recebendo acréscimos e continuações.  

Ademais, mostram-se independentes do ritmo poético, que conferia unidade à canção 

de gesta a partir do ato único e real da voz, que era ato de sua produção. Volker Mertens 

percebe que, a exemplo das crônicas, nas canções de gesta o efetivamente acontecido legitima 

e valida o narrado, desenhando-se uma sincronia de núcleos de ação narrativa, por meio de 

remissões recíprocas entre os episódios. Já o novo paradigma de texto romanesco revela uma 

finalidade, não mais coincidente com a reprodução pura e simples da voz mesma da 
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comunidade que o ouve. Desnuda um propósito de descrever-normatizar o mundo para essa 

comunidade, para aprofundar um elo fictivo, artificial mesmo, entre o passado da memória e 

o futuro que ainda se deve desenhar. 

O roman centro-medieval, pertencente a um campo semântico e, sobretudo, 

pragmático, comum e difuso, em que se encontram também as remanescentes canções de 

gesta da Idade Média Central, as crônicas do gênero historiográfico e as hagiografias, é a 

sede retórica de uma verdadeira disputatio. Como gênero retórico-poético, que Alcir Pécora 

define como conjunto de convenções formais, estilísticas, tópicas e tropológicas, destinado a 

persuadir ou convencer um auditório específico, o roman permite ao historiador descortinar 

as tensões retóricas, disciplinares e, por conseguinte, político-ideológicas envolvendo a 

cavalaria medieval. Trata-se de uma disputatio retórica plurissecular entre o ethos 

cavaleiresco cristão, preconizado pela Reforma Pontifical, desde o século XI, em seu projeto 

político-ideológico de instaurar uma Teocracia Pontifícia sobre toda a Cristandade Latina, e 

o ethos cavaleiresco laico, propugnado pela “Reação Folclórica” (Jacques Le Goff) da 

aristocracia laica e expresso no amor cortês. 

A figura de um ideólogo substancial para a Reforma Pontifical e a Segunda Cruzada. 

Trata-se do cisterciense São Bernardo de Claraval (c.1090-1153). Em seu tratado De laude 

novae militiae (c. 1130 d.C.), o Abade 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 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 
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Universalismo Cristológico oponente da Reforma Pontifical, vale asseverar, o Sacro Império 

Romano. A cavalaria cristã (Militia Christi) é idealizada, no projeto de Teocracia Papal, 

como o lugar social da prática do amor de Deus. Enquanto expressão da Cidade de Deus na 

Terra, a Igreja Cristã tem, na cavalaria, sua expressão militar – militante – de expansão 

universal e retórico-catequética pelas armas.  

O amor a ser acalentado pela Militia Christi é, na célebre fórmula de Santo Agostinho, 

o Amor Dei ad contemptum suum, radicalmente oposto ao ethos da cavalaria cortesã. A 

expressão – amor de Deus até o desprezo por si próprio – caracteriza a Jerusalém Celestial, 

a Cidade de Deus em sentido espiritual, anima da Jerusalém Terrestre. Seu ethos pretende, 

precisamente, efetivar uma conversio morum quanto ao amor próprio à Cidade dos Homens, 

a Babilônia decaída em pecado. Nesta senda, o ethos cavaleiresco a ser convertido é aquele 

característico da Militia Saeculi. O amor cultivado por seu ethos – a prática retórico-

pedagógica do amor cortês – corresponde à outra conhecida locução agostiniana, o Amor sui 

ad contemptum Dei, o amor por si mesmo até o desprezo por Deus. 

Com efeito, a sociabilidade desta parentela espiritual que é a cavalaria, em sua 

vertente mundana, desenrola-se com o ritual do amor cortês. Este fin’amor precipita o 

enamorado em uma desventura amorosa, em tudo antagônica ao Amor de Deus, sobretudo 

se recuperada a prédica de Santo Agostinho no Livro X, 22, das Confissões: beata vita est 

gaudere de Te, ad Te, propter Te (“a vida feliz é fruir de Ti, em direção a Ti e por causa de 

Ti”, referindo-se a Deus).  O vínculo amoroso mundano conduz o herói à prática de proezas 

e a jurar ilimitada obediência às ordens de sua dama idealizada.  

Em virtude das convenções do amor cortês, o juvenis miles, o jovem cavaleiro ou 

vassalo enamorado, deve amar ardentemente, com grande desejo, ainda que o mesmo 

conheça uma necessária sublimação. Para Georges Duby, trata-se da encenação de um idílio 

mundano aparente, um jogo estetizado para uma compensação simbólica pela condição, na 

prática, forçadamente celibatária da pequena nobreza de cavaleiros errantes, até que 

conseguissem se casar com uma dama com grande dote. O jogo do amor cortês parece exigir 

a superação de um interdito fulcral quanto ao suserano: traí-lo em felonia e instigar ao 

adultério sua esposa. Todavia, a dama é inalcançável, e enaltecida justamente por sua recusa 
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em favorecer o vassalo amoroso. O esposo, suposta vítima em potencial do adultério e da 

ruptura do contrato feudal, não apenas sabe do jogo érotico-disciplinar, como o permite e 

mesmo fomenta.  

Como assinala Duby, essa forma aristocrática do amor cortês também foi aclamada 

por trovadores como vraie amour ou fine amour, uma forma perfeita e acabada de amor, 

“depurado como o ouro mais fino”, essencialmente distinta, portanto, do amor vulgar e 

promíscuo dos camponeses. O fin’amor, como designado por André, o Capelão, no Tractatus 

de Amore de 1140, de fato corresponde a um torneio que visa a um guerredon (literalmente, 

“convalescença”), uma recompensa, identificada com a esposa do suserano. Na melhor das 

hipóteses, o enamorado consegue atrair uma reverência amedrontada da dama e uma 

condescendência tácita do esposo, certo de que o guerredon não será o adultério. No que 

concerne à relação feudovassálica, o amor cortês pressupõe um embate desigual, pois o 

vassalo será derrotado, em um quadro social em que o maior pecado seria o adultério da 

esposa do suserano. Sua função é recusar as investidas do enamorado vassalo. 

O lugar da memória (Pierre Nora), por excelência, das representações e mesmo das 

práticas retórico-disciplinares do amor cortês foi, sem dúvida, a Lírica Trovadoresca. A 

compreensão dos grandes cantos de amor dos trouvères ou do canso dos poetas occitânicos, 

os troubadours, depende de se observar o preceito de Jean Frappier, quanto a distinguir o fine 

amor da cortesia em sentido estrito. A última corresponde ao ideal do comportamento 

aristocrático, uma forma de savoir-vivre que envolve polidez, elegância, hábitos refinados, e 

algo para além das qualidades unicamente sociais: a honra cavaleiresca. O amor cortês 

instaura-se neste ambiente, estatuindo, ao fim de diversas etapas, uma verdadeira ars 

amatoria. 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 propósito do amor cortês, estão de acordo historiadores de diversas orientações 

teórico-metodológicas, tais como Jean Flori, Dominique Barthélemy e o próprio Duby, 

afirmando que é essencial, para a compreensão dessa mimese disciplinada das relações e 

desejos eróticos, a contemplação do fundamento feudal. Por isso, o vocativo frequente nos 
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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, devendo-lhe, 

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. 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 espada. 

As narrativas romanescas e, a partir de Boccaccio, as novelas de cavalaria 

propriamente ditas, são o locus em que se desenha tal embate retórico e esta disputa, no seio 

das camadas sociais hegemônicas do medievo, pela formatação do ethos da cavalaria. Neste 

sentido, estes escritos cavaleirescos sacramentam-se como lugar da memória das tensões, 

vicissitudes e sucessos do ordo da cavalaria.  

De acordo com a definição do historiador francês Pierre Nora, que desenvolveu tal 

conceito nos seminários realizados na École des Hautes Études en Sciences Sociales, entre 

1978 e 1981, um lugar da memória pode ser um repositório, do mais concreto, como uma 

biblioteca, um arquivo, simbólico, como um monumento ou uma praça, até o mais abstrato, 

como uma narrativa. Qualquer destes locais ou vestígios de cultura material e ideal pode ser 

transmutado em lugar da memória por meio de um processo de ritualização, de atribuição de 

sentidos. O primeiro, material: deve haver uma presença, um significante que enseje a 
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recordação; o segundo, a funcionalidade, relativa aos processos de cristalização e transmissão 

da memória; o terceiro, simbólico: evocam e reatualizam, consoante a lógica do tempo do 

mito, um acontecimento fundador de uma narrativa identitária. 

Nestes termos, por conseguinte, as narrativas romanescas medievais constituem um 

lugar da memória acerca do processo multissecular de formação, ascensão social e 

consolidação da cavalaria, legando elementos simbólicos até hoje constitutivos do imaginário 

ocidental acerca dos cavaleiros e da própria origem medieval de nossas formações sociais.  
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54. LEVANTE AOS MORTOS E A CRÍTICA DE LIMA BARRETO A 

MUNICIPALIDADE CARIOCA NO PRELÚDIO REPUBLICANO 

 

Thiago Venícius de Sousa Costa 

 

Introdução 

Lima Barreto já observara que no Rio de Janeiro da Belle Époque o embelezamento 

da cidade foi sobressaindo-se em relação aos principais problemas de ordem e interesse 

público, principalmente se essas questões diziam respeito sobre a vida nos subúrbios 

cariocas. A cidade ao mesmo tempo em que provou uma série de transformações com a 

modernidade, entendida nos termos que Marshall Berman (1982) define como um intenso 

processo de vir-a-ser, as conjunturais sociais da época mostraram de maneira reversa seus 

efeitos. 

Nos quadros da Primeira República essas questões podem ser observadas de maneira 

sensível em relação aos desencantos a um regime que falhou ao assumir uma postura 

democrática (CARVALHO, 1987), pois o que houve foi à consagração do conservadorismo 

arejado e a cupidez material (SEVCENKO, 1986, p.26-30) que juntos impulsionaram na 

cidade do Rio o arrivismo social.  

Com essas premissas salientaram-se princípios que agiram contra os antigos hábitos 

e costumes ligados a tradição popular, assim como a reprodução de seus elementos em acordo 

com a cultura de massa. Tivemos também o aumento das desigualdades que foi tangível tanto 

no plano econômico, no bojo do consumo de gêneros de primeira necessidade, elevação do 

custo de vida e crises de habitação (ROCHA, 1995), quanto em seu aspecto social que 

tangenciaram os padrões de comportamento aos moldes de cultura de exportação, burguesa 

e afrancesada (SEVCENKO, 1985). 

Ao certo, nem todos compartilharam o entusiasmo e as mudanças advindas com o 

novo regime político no país. Dentre os registros que Lima Barreto fez sobre esse momento, 
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é revelador o modo essas circunstancias foi expressa entre os narrativos populares, pois como 

lembra, “diz o povo que quem é pobre peça a Deus que o mate e ao diabo que o carregue” 

(BARRETO, 1956b. p.130). Essa situação além de sinalizar as diferenças que foram sendo 

inqueridas no imaginário coletivo, aponta os descasos que a “bôra do Brasil”, a qual identifica 

ser o poder público, mantiveram em relação aos subúrbios e suburbanos cariocas. 

A atuação da Administração Municipal do Rio de Janeiro comungam igualmente 

essas prerrogativas que para o autor tinham como objetivo primeiro “apresentarem ruas 

limpas e calçadas, estradas rurais capazes, matadouros higiênicos, escolas, hospitais – coisas 

enfim, de benefício geral e de utilidade a ser sentida pela maioria dos municípios, sejam ricos 

ou pobres, sábios ou ignorantes” (BARRETO, 1956a, p.124). No entanto, contrariamente aos 

desejos o poder municipal mostrou-se tão ineptas quanto à organização da política 

republicana.  

Nesse sentido, buscaremos refletir essas questões por meio analise de seus artigos e 

crônicas, que estão reunidos em quatro publicações pela Editora Brasiliense, em 1956, Feiras 

e Mafuás, Coisas do Reino de Jambon, Marginália e Vida Urbana.  

 

Política Municipal 

 No artigo Leituras de jornais, publicado em 1921, Lima Barreto registra quais foram 

os traços comuns da modernidade que definiram as principais regiões do mundo no auge de 

seu desenvolvimento econômico. E o que melhor contrasta essa relação para o autor são as 

grandes cidades dos “tiranos asiáticos, onde se ergueram monumentos maravilhosos de 

mármore e ouro, de ônix e porcelana, de ouro e jaspe, em cidade que não tem água nem 

esgoto e o grosso da população habita choupanas miseráveis” (BARRETO, 1956b, p.124). 

 O que nos é representativo em relação a essa apropriação do espaço é o modo como 

compreendeu a ideia das “regras de administração asiática” e aplicou em uma realidade que 

nos é própria, ou mais, nos países ocidentais em que a democracia foi erigindo. Em regra o 

que atribui esses poderes são os “critérios de origem divina, em que se estatui que o senhor 

e os senhores têm direito a tudo; e os restantes, no máximo, a vida, e são obrigados a pagar 

impostos para gáudio daqueles outros” (BARRETO, 1956b, p.103).  
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 Na República brasileira essas características repousaram em uma cenografia europeia 

nos trópicos, pois enquanto o Estado preocupava-se em transformar o Rio de Janeiro em uma 

vitrine, utilizando a expressão de Carlos Kessel (2001, p.20) “no sentido metafórico de 

definir a cidade como um espaço a ser transformado, como objeto a ser exposto, exibido aos 

outros, aos estrangeiros”, tivemos uma situação que paralela aos avanços do cosmopolitismo 

na cidade houve uma intensa polarização da marginália, responsável em termos no 

surgimento de novos centros habitacionais nos subúrbios cariocas. 

 O desenvolvimento do capitalismo e sua maneira exemplar de incorporação social é 

também um desses fatores de crescimento urbano nessas paragens. Isto porque este não agiu 

tão-somente na reinvenção dos costumes e dos valores, mas sobremodo em uma relação 

ambígua que de um lado presenciou-se o crescimento monetário da economia nacional, e de 

outro, uma série de problemas internos. A constar pela inflação que persistiu sobre o consumo 

dos gêneros de primeira necessidade e elevação do custo de vida. Lima Barreto ao meditar 

essas circunstancia conferia que: 

 

[...] tudo está caro. Botas, chitas, chapéus, tamancos custam os 

cabelos da cabeça. A municipalidade não dá mais livros, nem lápis, 

nem cadernos – não dá nada! como é que os pobres pais pobres, 

ganhando o que mal dá para comer e morar, poderão arcar com as 

pequenas despesas da mantença de seus filhos e filhas no colégio 

primário? Não podem. 

A municipalidade não pode ir em auxílio dos pais nesse caos que é 

de benefício geral; mas pode votar verbas para bobagens de festanças 

venezianas que não interessam senão a meia dúzia de cabotinos e a 

outros paspalhões (BARRETO, 1956c, p.112). 

 

 Essa é uma das diversas situações em que podemos observar o enfado de nosso 

cronista sobre este gens divino que ganhou reproduções oportunas aos administradores do 

país, diante as improbidades e os descasos que mantiveram contra a população mais abastarda 

na cidade pela falta de emprego, moradia, saúde e educação.  

 Em um Rio que no inicio do século XX esteve sobre a régia das reformas urbanas, 

Lima Barreto viu-se esbarrando nas sandices dos políticos por meio dessas “doutrinas 
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calcutaenses” que alimentaram sonhos, presunções e utopias dos governantes com a 

simbologia do progresso que agiu de maneira agressiva para alçar seus objetivos. O combate 

na remoção de grupos populares da área da Central destaca esse quadro, e a destruição do 

cortiço Cabeça de Porco representou como nenhum outro os procedimento de erradicação 

dos cortiços cariocas (CHALHOUB, 1996, p.7), assim como consagram o rol de frustrações 

das elites na tentativa de eliminação das conveniências populares, já que esses indigentes 

foram agremiando-se nos morros de Santo Antônio e Providência (MARINS, 1998, p.141-

42). 

 Contudo, em boa medida as ações da edilidade carioca também traziam como 

justificativa o usufruto comum de suas obras pela comunidade como um todo. Ao menos em 

tese, já que a realidade da época abstraiu o agente popular a esse campo de significação. Lima 

Barreto dialoga essa questão no artigo Um do povo, através do caso de seu amigo Felismino 

Xubregas, maranhense tocador de pistom que foi para o Rio após ser remanejado pelo 

comandante da banda do batalhão da qual participou, por achar que este tinha alguma 

vocação para a “arte”. 

 Chegando à cidade, Felismino acabou frequentando aulas no Conservatório de 

Música graças à simpatia e o apreço que o comandante de esquadrão, Marechal Faria, 

mantivera com a música e músicos, fazendo com que custeasse todas suas despesas para que 

aprimorasse suas técnicas. 

Dado o fim das obrigações no serviço militar, Felismino tentou se lançar na carreira 

de músico, andando pelas “tocadas”, escrevendo valsas e polcas para conseguir o sustento. 

Mas nada disso lhe garanti uma estabilidade financeira. No entanto, apesar dos empecilhos 

acabou constituindo uma família, fazendo com que deixasse a música para melhorar o 

arrendamento doméstico, sendo em outros ofícios lenhador, caixeiro, pedreiro, e finalmente, 

construtor de fossas nas redondezas do subúrbio de Anchieta, aonde também residia. 

 E em mais uma dessas andanças pelas paragens suburbanas, Lima Barreto encontra 

esse seu amigo que lhe revela está aborrecido com a prefeitura da cidade. A situação diz 

respeito a frustração que teve ao querer prestigiar no Teatro a apresentação de uma orquestra 

vienense.  
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 O fato é que saiu trajado com sua melhor roupa ao espetáculo e viu-se barrado ainda 

na bilheteria do local, por conta da variedade de preços dos assentos no Teatro que ao certo 

lhe custaria ficar uma semana sem alimentar-se. Sua decepção, por vez, não adveio somente 

com a exorbitância de preços, mas por achar que era “um do povo” e que poderia participar 

daquilo que o governo propagandeia ser de caráter, interesse e acesso público.  

 Foi essa, afinal, a ideia que por detrás do averbamento público propunha-se também 

a nacionalização da arte, pois como assinala, antes de Francisco Pereira Passos (1902-1906) 

o que se conhecia por Teatro era apenas os “infames casarões e capoeiras”. Contudo, essa 

preocupação com a cultura no país expressou não mais que os desejos dos governantes em 

externar as fachadas do Rio pelos “arremedos parisienses”, o que demarcaria alguns hiatos 

sobre a sua finalidade, pois como advoga: 

 

Para o povo não tem serventia alguma, pois é luxuoso demais: para a 

arte dramática nacional, de nada serve, pois é vasto em demasia e os 

amadores dela são poucos; mas custou cêrca de doze mil... Tem 

servido para que uma burguesia rica, ou que se finge de rica, exiba 

suas mulheres e filhas, suas jóias e seus vestidos, em espetáculos de 

companhias estrangeiras, líricas ou não, para o que o pobre mulato 

pé no chão, que colhe bananas em Guaratiba, contrbui sob a forma 

de subvenção municipal às referidas companhias. Povo? Níqueis... 

(BARRETO, 1956d, p.233). 

 

Além disso, Lima Barreto é enfático ao redigir que a municipalidade nunca se 

preocupou com quaisquer tipos de produção cultural, seja na literatura ou algum de seus 

expoentes na arte. E lembra mais, que: 

 

Mesmo para os mortos, a sua atenção não é maior. Não houve poeta, 

cronista mais carioca do que Bilac. Que fêz o conselho para lhe 

erguer um monumento no Passeio Público, como era seu desejo 

tácito? Nada. 

Que fêz por Manuel de Almeida, êsse do Sargento de Milícias, livro 

tão carioca? Que fêz pelo genial José Maurício? Pelo Lagartixa? 

Nada! Nada! Três vezes nada! 
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É que o conselho é um posto de adventícios que, do Rio de Janeiro, 

só conhecem o bairro em que moram, a Rua do Ouvidor e a Avenida 

Central; é só. 

Por isso, muito naturalmente, tratam de teatro brasileiro, antes de 

tratarem de cousas da cidade do Rio de Janeiro... 

É o carro adiante dos bois... (BARRETO, 1956d, p.234). 

  

Outro caso pode ser encontrado na crônica A biblioteca, publicada no Correio da 

noite, em 1915, onde memora sobre a mudança da Biblioteca Nacional para Avenida Rio 

Branco. A nova habitação ao invés de ser convidativa, é intimadora aos pobres-diabos pela 

nova arquitetura que é procedente na própria falta de identificação do sujeito-monumento, já 

que a exuberância do local predispõe-se a eleger suas partes. O que demonstra tanto o 

agravamento das cisões sociais como referencia a falta de dialogo da população com o 

patrimônio que lhes é dado. Lima Barreto refletiu a situação da seguinte maneira:  

 

Ninguém compreende que se subam as escadas de Versalhes senão 

de calção, espadim e meias de sêda; não se pode compreender 

subindo os degraus da Ópera, do Garnier, mulheres sem decote e 

colares de brilhante, de mil francos; como é que o Estado quer que os 

mal vestidos, os tristes, os que não tem livros caros, os maltrapilhos 

“fazedores de diamantes” avancem por escadarias suntuosas, para 

consultar uma obra rara, com cujo manuseio, num dizer, aí das ruas, 

têm a sensação de estar pregando à mulher do seu amor? 

(BARRETO, 1956c, p.37). 

 

 A integração desses indivíduos é registrada por nosso cronista com desconfiança, do 

mesmo modo como a realização de várias obras que trazem a justificativa da benfeitoria 

pública. Contudo, não deixa de imaginar como seria a participação das pessoas comuns nos 

corredores da Biblioteca, onde engoda a imaginação ao observar o catalogo institucional da 

referida instituição que mensalmente publica a estatística de seus visitantes, com relação de 

obras consultadas e em qual língua foi dirigida.  

 

[...] hoje, diz a notícia, que treze pessoas consultaram obras de 

ocultismo. Quem serão elas? Não acredito que seja o Múcio. 
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O antigo poeta é por demais sábio, para consultar obras de sua 

profissão. 

Quero crer que sejam tristes homens desempregados, que fôssem 

procurar no invisível, sonais certos da sua felicidade ou infelicidade, 

para liquidar a sua dolorosa vida. 

Leio mais que houve quatro pessoas a consultar obras em holandês. 

Para mim, são doentes de manias, que foram um instante lembrar-se 

na língua amiga das amizades que deixaram lá longe. 

O guarani foi procurado por duas pessoas. Será a Dona Deolinda 

Daltro? Será algum abnegado funcionário da inspetoria de caboclos? 

(BARRETO, 1956c, p.38). 

 

 Contudo, das poucas garantias que Lima Barreto observou que o Estado poderia 

oferecer aos seus concidadãos, as certezas marcam os aspetos da exploração e tirania. A 

Administração Municipal se destaca igualmente nesse sentido quando não faz jus as 

prerrogativas de zelo e ordem pública, embora esteja sempre disposta a embeber de 

“passatempo” à burguesia. 

 

O despertar do morto e a municipalidade 

 Antônio da Conceição é morado da Bôca do Mato, no Méier, que se auto define como 

um “pobre homem”. De vida humilde e sem desregramentos, nunca foi capaz de desafiar as 

autoridades públicas, assim, como nunca lhes pediu auxílio. Tendo como ofício a ilustração 

de móveis admite que o trabalho fora seu único dever em vida, pois sua modéstia não permitia 

que desejasse mais do que isso.  Afinal, nunca pretendeu exercer aquilo que chamam de 

“direitos sagrados de cidadão”. 

 Sem consciência ideológica, nunca participou de movimento grevista ou de quaisquer 

ações reivindicatória. Isso porque jamais se associou a correntes político-partidários, sejam 

elas republicana, florianista, “custodista” ou “hermista”. Homem de crenças, se manteve 

afastado dos amalgamas da religião na cidade, com os “bíblias”1 , feiticeiros, médiuns e 

macumbeiros, sendo apenas fiel ao catolicismo, por acreditar que no juízo final gozaria dos 

prazeres da paz no reino dos céus.  
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 Ao menos, eram esses os sentimentos que tinha ao ler as sessões católicas nos jornais. 

O que contribuiu para que em vida seguisse as doutrinações do Padre André do Santuário, 

do Sagrado Coração de Maria, nos subúrbios de Todos os Santos. 

 As descrições até aqui mensuradas refletem parte introdutória de uma carta publicada 

no dia 20 de março de 1920, na Careta, por Lima Barreto. Garantindo a fidelidade da copia, 

o registro diz respeito a um documento que lhe foi remetido por um amigo. Inesperadamente 

após a sua morte, a qual veio incumbindo nosso cronista a tarefa de entregar ao prefeito da 

cidade do Rio de Janeiro. 

 Por meio de uma narrativa dramática, Antônio da Conceição vem acusar a 

municipalidade pelos danos causados mesmo após sua morte, pois ainda que tivesse uma 

vida cheia de privações, garantiu uma passagem direta ao inferno, e explica: 

 

Embora a pena seja leve, eu me amolei, por não ter contribuído para 

ela de forma alguma. A culpa é da Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro que não cumpre os seus deveres, calçando convenientemente 

as ruas. Vamos ver porque. Tendo sido enterrado no cemitério de 

Inhaúma e vindo o meu entêrro do Méier, o côche e o 

acompanhamento tiveram que atravessar em tôdas a extensão a Rua 

José Bonifácio, em Todos os Santos. 

Esta rua foi calçada há perto de cinquenta anos a macadame e nunca 

mais foi o seu calçamento substituído. Há caldeirões de tôdas as 

profundidades e larguras, por ela afora. Dessa forma, um pobre 

defunto eu vai dentro do caixão em cima de um côche que por ela 

rola, sofre o diabo (BARRETO, 1956d, p.222). 

 

 O caso é que foi impedido de entrar no céu por São Pedro devido os hematomas que 

apresentava no corpo, adquirida pelos intensos sacolejos de seu côche que foram mal 

interpretadas durante sua recepção pelo Santo, por este deduzir controverso sua experiência 

em vida ser repleta de privações e já ter chegado no céu com sinais claro de violência. 

Premeditando afinal, que foram ganhas em uma briga. No entanto, negando suas contra 

argumentações, a sentença foi arrolada para o inferno, a conferir: 
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– Que diabo é isto? Você está todo machucado! Tinham-me dito que 

você era bem comportado – como é então que você arranjou isso? 

Brigou depois de morto? 

Expliquei-lhe, mas não me quis atender e mandou que me fôsse 

purificar um pouco no inferno.  

Está aí, como meu caro Senhor Doutor Prefeito, ainda estou penando 

por sua culpa, embora tenha tido a mais santa possível. Sou, etc., etc. 

(BARRETO, 1956d, p.222). 

 

 Antônio da Conceição é um das exceções de desperta do morto que não chegou a 

“acordar”, mais que ainda amargurava no ambiente lhe fora destinado, aguardando medidas 

da prefeitura contra o descaso dos trechos da região do subúrbio, para assim pudesse acabar 

com o martírio.   

 Contudo, a espera nem sempre foi uma alternativas. Há casos em que a agressividade 

do defunto é imediata à situação, pois o individuo não apenas ressuscitava, mas se via imerso 

a todos os problemas que imaginava por fim com a morte, como a vida miserável, problemas 

financeiros e os infortúnios domésticos.  

 No artigo Os enterros de Inhaúma, publicado na Careta, em 1922, Lima Barreto ao 

registrar algumas de suas impressões sobre as práticas fúnebres, que chama atenção tanto 

pelo rito quanto pelas dificuldades com que a população tem em transportar o corpo de áreas 

distantes até o cemitério municipal de Inhaúma, lembra desse caso em particular, que lhe fora 

mencionado sobre um defunto que ressuscitou.  

 Em citação, o corpo do individuo vinha sendo trazido em cortejo pelas bandas do 

Engenho Novo, e seguia normalmente até chegar às mediações da Rua José Bonifácio, 

quando “côche e caleças põe-se logo a jogar como navios em alto mar tempestuoso. Tudo 

dança dentro dêles”. E em um súbito desequilíbrio do condutor o carro fúnebre cai em um 

buraco, onde “o cocheiro é cuspido ao solo” e “as correias que prende o caixão ao carro, 

partem-se, escorregando a jeito e vindo espatifar-se de encontro às pedras” (BARRETO, 

1956b, p.289). 

 No momento em que o corpo foi atirado para fora, o que admirou a todos foi encontrar 

o individuo surgindo no interior do esquife de pé, “lépido, vivo, vivinho”. Ainda sem saber 

o que tivera acontecido, quando tomou consciência do fato não conteve sua indignação: 
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Desgraçada municipalidade de minha terra eu deixas êste calçamento 

em tão mau estado! Eu que ia afinal descansar, devido ao teu 

relaxamento volto ao mundo, para ouvir as queixas da minha mulher 

por causa da carestia da vida, de que não tenho culpa alguma; e sofrer 

as impertinências do meu chefe Selrão, por causa das suas 

hemorroidas, pelas quais não me cabe responsabilidade qualquer! 

Ah! Prefeitura de uma figa, se tivesses uma só cabeça havias de ver 

as fôrças das minhas munhecas! Eu te esganava, maldita, que me 

trazes de novo à vida! (BARRETO, 1956b, p.290). 

 

 Contudo, o que buscamos demonstrar nessa linha tênue entre o real e imaginário é 

uma das estratégias utilizadas por nosso cronista para apreensão do cotidiano, já que o uso 

do fantástico da literatura, como aponta Sandra Jatahy Pesavento (2009, p.07), faz com que 

“colocar verdades e lucides nas palavras dos mortos aproxima-se da figura do louco, também 

usada na literatura para mostrar as verdadeiras motivações dos atos humanos e, inversamente 

à sua condição, a racionalidade do processo social em curso”.  

 Na produção barretiana esse chamado dos mortos é uma de suas articulações para 

reiterar críticas sobre a Administração Municipal, a fim de evidenciar a onipresença do órgão 

pública aos problemas sanitários e o aumento carestia nas regiões dos subúrbios. E não só 

destas, mas também em relação ao amontoamento de pessoas sobre os morros, onde observa 

que todo o desleixe dos órgãos públicos só contribuem para “emporcalhar” as favelas, devido 

a inexistência de controle e planejamento urbano a essas localidades. Assim, como analisa:  

 

A municipalidade desta cidade tem dessas medidas paradoxais, para 

as quais chamo a atenção dos governos das grandes cidades do 

mundo. Fala-se, por exemplo, na vergonha que é a Favela, ali, numa 

das portas de entrada da cidade – o que faz a nossa edilidade? Nada 

mais, nada menos do que isto: fasta cinco mil contos para construir 

uma avenida nas areias de Copacabana. Clama-se contra as péssimas 

condições higiênicas do matadouro de Santa Cruz, imediatamente a 

prefeitura de um prado de corridas modêlo, no Jardim Botânico, à 

imitação do de Chantilly (BARRETO, 1956, 1956c, p.185). 
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 Em tais circunstancias, para Lima Barreto se fosse para deliberar a relação dever/ 

operacionalidade da Administração Municipal, ao certo estaria reproduzindo uma verdadeira 

“fábrica de gargalhadas”.  O fato é que isso evidenciaria, dentre outras coisas, as suas 

“posturas draconianas”. O aumento dos vencimentos dos funcionários público incide sobre 

uma dessas medidas, essencialmente quando o autor contesta a relação desigual entre o 

beneficio e o encarecimento da vida diária, como os custos domésticos com a alimentação, 

vestuário e aluguel.  

 Contudo, vale situar que embora esse problema tenha destaque sobre um dado espaço, 

seu campo de significação ressona para a vida como um todo dos suburbanos, pois aqui não 

se trata apenas de um simples levantar dos mortos, mas críticas que vão além do espaço físico 

e tocam a questão social de seus habitantes. É nesses termos que Lima Barreto conferia com 

pesar que “a maior dor da vida não é morrer...” (BARRETO, 1956b, p.292). 

 

Considerações finais 

 O modo como Lima Barreto vivenciou os diferentes espaços da urbe foi um dos 

condicionantes na elaboração de sua produção literária, pois flanando pelas ruas cariocas 

pode observar as características mais gerias de sua gente, como suas manias, desejos e vícios, 

e ao certo compartilhou igualmente muitos de seus anseios e frustrações. 

 Nesse sentido, a cidade imaginária do literato revela-se tanto pelo modo como o seu 

sensível agiu diante o fervilhar humano, quando registra suas conotações e os diferentes tons 

que obtiveram com a modernidade, como também resguarda termos de sua experiência 

individual enquanto pobre negro e suburbano na Primeira República.  

 Assim, as críticas que dirigiu a edilidade carioca demonstra esse aspecto dual, em 

diferentes análises que excederam o próprio fazer jornalístico, quando lembramos 

invariavelmente sua contribuição ao que hoje poderíamos identificar como uma imprensa 

alternativa, atuando em periódicos como A.B.C, Careta, Estação Teatral, Almanaque 

d’Anoite e Fon-Fon, ao entonar de maneira diversa essas questões por meio do fantástico da 

literatura, ao conceder voz a personagens mortos para ajuizarem críticas sobre as mazelas 
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que a Administração Municipal manteve sobre a população abastarda e miserável do Rio de 

Janeiro no início do século XX.  
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55. IDENTIDADE, REFLEXIVIDADE E SEGURANÇA: UMA ANÁLISE DA 

CONSTITUIÇÃO DA AUTOIDENTIDADE DA PERSONAGEM BILLY 

SÁNCHEZ NO CONTO “O RASTRO DO TEU SANGUE NA NEVE” 

 

Luiza Carvalho de Oliveira 

Márcia Manir Miguel Feitosa 

 

Introdução 

Nas sociedades contemporâneas as identidades estão sendo descentradas, ou seja, 

deslocadas ou fragmentadas, o que tem levado o indivíduo a uma perda de sentido de si, no 

que diz respeito tanto ao lugar que ocupa no mundo social e cultural, quanto à razão da sua 

própria existência. 

É o que podemos chamar de “crise de identidade” (HALL, 2003), que é provocada 

pela experiência da dúvida e da incerteza, presente nas relações entre indivíduos e 

instituições, entre o local e o global. 

É, portanto, a experiência da dúvida e da incerteza que impulsiona o indivíduo pós-

moderno ao que Giddens (2002) chama de “reflexividade do eu”, que é a constituição de um 

sentimento de identidade por meio da elaboração e manutenção de uma narrativa biográfica 

coerente, que dê a ideia de controle das situações cotidianas e também futuras.  

A esse processo, Stuart Hall (2003, p.18), citando Laclau, dá o nome de 

“deslocamento”, que “desarticula as identidades estáveis do passado, mas também abre a 

possibilidade de novas articulações: a criação de novas identidades, a produção de novos 

indivíduos”. 

Giddens (2002) afirma que o deslocamento - entendido por ele como uma mudança 

em aspectos íntimos da vida pessoal - está diretamente ligada ao estabelecimento de conexões 

sociais de grande amplitude. Nesse sentido, ao analisar o processo de construção e 

reconstrução da identidade do indivíduo pós-moderno, é preciso considerar que “eu” e 

“sociedade” estão interrelacionados num meio global.  
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Assim, a busca por respostas como: O que fazer? Como agir? Quem ser? é o caminho 

para o encontrar-se a si mesmo, para dar à vida um novo sentido de identidade, para o agir 

no mundo de forma consciente.  

Partindo desses pressupostos, pretende-se analisar, no presente artigo, com base nas 

noções de identidade, autoidentidade e reflexividade do eu, provenientes dos Estudos 

Culturais (HALL, 2003; GIDDENS, 2002), o processo de constituição da autoidentidade da 

personagem Billy Sánchez no conto O rastro do teu sangue na neve, de Gabriel García 

Márquez. 

 

A reflexividade do eu e a constituição da autoidentidade 

A identidade tem sido uma questão amplamente discutida na contemporaneidade. 

Autores como Stuart Hall (2003), Homi Bhabha (2001), Néstor Canclini (2003) e Anthony 

Giddens (2002) apresentam, em seus estudos, que a dinamicidade do mundo contemporâneo, 

em especial o processo de globalização, tem alterado as estruturas e processos centrais das 

sociedades, abalando os quadros de referência que davam ao indivíduo um sentimento de 

estabilidade, o que produz “uma fragmentação de códigos, uma multiplicidade de estilos, 

com ênfase no efêmero, no flutuante, na diferença e no pluralismo cultural” (PINTO; MELO, 

2010, p.2). 

Para Stuart Hall (2003), os “deslocamentos” da identidade se dão de acordo com a 

forma como o indivíduo é interpelado ou representado, ou seja, a identificação com os 

códigos ou estilos não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida, de acordo com o seu 

grau de politização. 

Assim, a pós-modernidade exige uma forma altamente reflexiva de vida, na qual “as 

práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas 

sobre aquelas próprias praticas, alterando, assim, constitutivamente seu caráter” (GIDDENS 

apud HALL, 2003, p.15). 

É o que Giddens chama de monitoração reflexiva, ou seja, um controle consistente 

dos comportamentos e dos contextos. Tal monitoração opera-se através da “consciência 

prática” e, embora seja não consciente, pois diz respeito à maioria das regras envolvidas na 
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produção e reprodução das práticas sociais, corresponde a “um contínuo entendimento 

teórico que os indivíduos mantém sobre as bases da sua atividade” (GIDDENS apud MELO, 

M. B. P., 2012, p.2). 

Ainda de acordo com Giddens, a consciência das regras sociais, expressa pela 

consciência prática, constitui o “próprio âmago daquela cognoscitividade que caracteriza 

especificamente os agentes humanos” (GIDDENS apud MELO, M. B. P., 2012, p.2). 

A consciência prática – definida como a capacidade cognitiva de responder às 

questões cotidianas, e dessa forma, pôr “entre parênteses” a gama de possibilidades abertas 

ao indivíduo, pela própria estrutura do contexto da contemporaneidade – “é a âncora 

cognitiva emocional da sensação de segurança ontológica  característica de amplos 

segmentos da atividade humana em todas as culturas” (GIDDENS, 2002, p.40). 

É, portanto, a consciência prática que possibilita ao indivíduo dar sentido à realidade 

que o cerca, uma vez que imprime uma sensação de segurança ontológica, por meio da 

confiança depositada na previsibilidade (ou quase) das interações diárias com pessoas e 

coisas. 

No entanto, a consciência prática é condicionada pelas condições objetivas que estão 

na gênese do estoque de conhecimentos que propiciam a monitorização do cotidiano. 

Influenciam, então, na constituição da consciência prática, fatores psicológicos, educacionais 

e sociais, que serão a base para a resposta às questões existenciais fundamentais de toda a 

vida humana: O que fazer? Como agir? Quem ser? 

Ser ontologicamente seguro é ter, no nível do inconsciente e da consciência prática, 

respostas para essas questões existenciais fundamentais. Giddens apresenta quatro questões 

existenciais que dizem respeito a parâmetros básicos da vida humana, com os elementos 

ontológicos e epistemológicos que cada uma supõe: 

 

Existência e ser: a natureza da existência, a identidade dos objetos e 

dos eventos. 

Finitude e vida humana: a contradição existencial por meio da qual 

os seres humanos são parte da natureza, mas postos à parte como 

criaturas que sentem e refletem. 
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A experiência dos outros: como os indivíduos interpretam traços e 

ações de outros indivíduos. 

A continuidade da autoidentidade: a persistência do sentimento de 

pessoidade num eu e num corpo contínuos. (GIDDENS, 2002, p. 56) 

 

Inicialmente, essas questões existenciais são respondidas na infância, quando do 

processo de formação do indivíduo, por meio das relações que são estabelecidas com os 

adultos (geralmente pai e mãe), e com os objetos e coisas ao seu redor. A ansiedade gerada 

na criança na busca pela resposta a essas questões é suprida pela “confiança básica”, que 

“constitui o nexo original de onde emerge uma orientação emotivo-cognitiva combinada em 

relação aos outros, ao mundo dos objetos e à autoidentidade” (ERICKSON apud GIDDENS, 

2002, p.41). 

A segurança ontológica na criança vai se constituindo á medida que ela se desenvolve, 

na relação com os outros e com o mundo, num processo de reconhecimento da realidade – 

sempre mediada pelos adultos que cuidam dela – por meio da disciplina da rotina e das 

orientações em relação a aspectos do mundo dos objetos que carregam resíduos simbólicos 

para sua vida posterior (GIDDENS, 2002). 

A confiança básica é, neste sentido,  

 

um dispositivo de triagem em relação a riscos e perigos que cercam 

a ação e a interação. É o principal suporte emocional de uma carapaça 

defensiva ou ‘casulo protetor’ que todos os indivíduos normais 

carregam como meio de prosseguir com os assuntos cotidianos. 

(GIDDENS, 2002, p.43). 

 

Assim, é por meio do estabelecimento da confiança básica que o indivíduo elabora 

tanto a sua autoidentidade, quanto a de outras pessoas e objetos.  

A autoidentidade, por sua vez, é uma questão existencial essencial à formação do 

sentimento de pessoidade do indivíduo. É por meio da “identidade do eu” que ele toma 

consciência de si, que se compreende reflexivamente como pessoa em termos de sua 

biografia. 
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Na vida adulta, a autoidentidade é “algo que deve ser criado e sustentado 

rotineiramente nas atividades reflexivas dos indivíduos” (GIDDENS, 2002, p.54). A 

consciência prática é insuficiente para garantir o processo de reflexividade, o que exige do 

indivíduo a constituição da consciência discursiva, que é a capacidade de “fazer interpelações 

discursivas da natureza e das razões do seu comportamento” (GIDDENS, 2002, p.39); 

significa ser capaz de pôr as coisas em palavras. 

A consciência discursiva dá ao indivíduo os subsídios necessários à “reflexividade do 

eu”, que permite o reestabelecimento da trajetória biográfica por meio, ou da continuidade, 

ou do deslocamento da autoidentidade. 

Neste sentido, a resposta às questões existenciais está na constituição da 

autoidentidade, que ocorre, processualmente, desde a infância, e durante a vida adulta, nas 

relações estabelecidas com as pessoas e objetos, por meio da reflexividade do eu. 

 

A identidade latino-americana retratada em Doze contos peregrinos 

Expoente de um grupo de escritores, dentre eles Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, 

Octávio Paz, Carlos Fuentes e Alejo Carpentier, que compartilhavam, na década de 1960, de 

um discurso em defesa da construção de uma “identidade cultural latino-americana orientada 

pela partilha de um sentimento de responsabilidade e de engajamento no devir do continente” 

(BORGES, 2011, p.4), Gabriel García Márquez utiliza, em suas obras, uma forma de escrever 

peculiar desse grupo, denominada de Real Maravilhoso, para traduzir a América através dos 

seus livros. Ele próprio descreve a realidade e o estilo de vida da América Latina como algo 

que deve ser explorado de forma fantástica pelos escritores latino-americanos:  

 

[...] eu sou um escritor realista porque na América Latina tudo é 

possível, tudo é real... Estamos cercados pelo extraordinário, por 

coisas fantásticas... Temos que trabalhar a linguagem e a técnica 

literária para incorporar a realidade fantástica latino-americana em 

nossos livros e fazer com que a literatura transmita o estilo de vida 

latino-americano no qual coisas extraordinárias acontecem todo o dia 

como coronéis que lutaram 34 guerras e perderam todas... Os 

escritores latino-americanos precisam escrever sobre essa realidade 

ao invés de buscar explicações racionais que não representam essa 
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realidade. Temos que assumir essa realidade porque ela tem algo 

novo para oferecer à literatura universal (GARCÍA MÁRQUEZ apud 

HERSCOVITZ, 2004, p. 177). 

 

Assim, por meio do Real Maravilhoso, ou realismo fantástico, García Márquez 

descreve o latino-americano não como o colonizado, que perdeu a sua identidade, absolvida 

pela do colonizador, mas como o relutante, o guerreiro, que não aceita pacificamente a cultura 

estrangeira que lhe é imposta. 

A obra Doze contos peregrinos retrata o latino-americano como aquele que, apesar 

das adversidades, de sua condição de exilado, não se deixa dominar pela cultura estrangeira. 

É descrita por ele mesmo como “uma coleção de contos curtos, baseados em fatos 

jornalísticos, mas redimidos de sua condição mortal pelas astúcias da poesia” (GARCÍA 

MÁRQUEZ, 1992, p.4). O realismo fantástico dá, então, a poesia necessária para que o 

escritor aborde uma das questões existenciais fundamentais: a formação da autoidentidade 

do povo latino-americano.  

Foi escrita ao longo de dezoito anos, com seu início datado da década de setenta, a 

partir de um sonho que o escritor chama de esclarecedor, por considerá-lo um marco na 

tomada de consciência da sua identidade latino-americana. Tal sonho é assim relatado por 

ele: 

 

Sonhei que assistia ao meu próprio enterro, a pé, caminhando entre 

um grupo de amigos vestidos de luto solene, mas num clima de festa. 

Todos parecíamos felizes por estarmos juntos. E eu mais que 

ninguém, por aquela grata oportunidade que a morte me dava de estar 

com meus amigos da América Latina, os mais antigos, os mais 

queridos, os que eu não via fazia tempo. Ao final da cerimônia, 

quando começaram a ir embora, tentei acompanhá-los, mas um deles 

me fez ver com uma severidade terminante que, para mim, a festa 

havia acabado. "Você é o único que não pode ir embora", me disse. 

Só então compreendi que morrer é não estar nunca mais com os 

amigos. (GARCIA MÁRQUEZ, 1992, p. 4) 
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Como o próprio nome diz, a obra é composta por doze contos, que narram “as coisas 

estranhas que acontecem aos latino-americanos na Europa” (GARCIA MÁRQUEZ, 1992, 

p.4).  

Segundo Felipe de Paula Góis Vieira, 

 

Mais do que uma simples junção de histórias, os contos possuem uma 

unidade entre si: são narrativas sobre latino-americanos que se 

sentem hostilizados no continente europeu, a solidão, sempre 

presente, assalta a todos os personagens do livro e parece espremê-

los em angústias e incertezas num velho continente; acompanhado 

sempre de perto pelo amor, a morte, o poder e o ressentimento, os 

contos ganham uma dimensão maior e tecem apresentações sobre a 

América, mais do que isso, imagens sobre o latino-americano. Nas 

palavras de García Márquez, é um livro que vem para suprir a 

necessidade que certo sonho lhe teria proporcionado: a afirmação de 

sua identidade. (VIEIRA, 2010, p. 6) 

 

  Os contos, portanto, retratam a identidade latino-americana sendo formada nas 

personagens, a partir de situações de confronto, adversas, nas quais a quebra da rotina e do 

sentimento de confiança, as obriga a uma tomada de consciência do eu. E García Márquez, 

sabiamente, compreendendo quão doloroso é esse processo, que envolve uma diversidade de 

sentimentos de perda, como a solidão, a morte, o ressentimento, a angústia, denomina-os de 

peregrinos, descrevendo no prólogo, sua peregrinação na construção dessa obra, que se dá ao 

longo de dezoito anos, onde constrói e reconstrói contos, publica-os, reformula-os, perde-os, 

os refaz na memória, utilizando, assim, como metáfora, talvez inconscientemente, a árdua 

tarefa de criação da obra, para expressar quão árduo foi, para ele, representado em suas 

personagens, constituir-se como latino-americano, compreender-se representante de um 

povo, identificar-se.  

Peregrinos também porque viajantes no tempo, na feitura, nas idas e vindas ao cesto 

de lixo, no encontrar-se, no perder-se, no refazer-se. Peregrinos ainda porque suas 

personagens, como ele, são, em sua maioria, exilados num continente hostil, ansiosas pela 

volta para casa. E são exatamente o exílio, a distância de casa, e a solidão, que põem à prova 

a identidade latino-americana. É no confronto com o outro, com o “estranho”, que as 
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personagens nadificam-se, para irem, lentamente, reencontrando-se, refazendo-se, 

constituindo, assim, a sua autoidentidade como latino-americanos. 

Assim, em todos os contos, quando ele trata de sentimentos de perda, como a solidão, 

a angústia e a morte, o faz não para dar a ideia de finitude, mas de recomeço, e o contexto 

hostil, indiferente, é o coadjuvante que dá à trama os elementos necessários à transformação 

das personagens e ao desfecho dos contos.  

A experiência vivida por ele próprio na Europa como exilado deu-lhe condições para 

escrever tais contos com um psicologismo envolvente, que nos leva a sofrer com as 

personagens, mas que é suavizado pelo realismo fantástico, que dá uma aura poética à 

realidade. 

 

“O rastro do teu sangue na neve”: uma análise da constituição da autoidentidade da 

personagem Billy Sánchez  

O conto O rastro do teu sangue na neve é o último na sequência da obra Doze contos 

peregrinos. No entanto, foi o primeiro a ser escrito, sendo datado de 1976. Foi publicado 

primeiramente em suplementos literários de vários países, e mais tarde foi reformulado para 

então se tornar um dos doze dessa obra. 

Narra a história de um casal de jovens colombianos, recém-casados, que viaja em lua-

de mel de Madri a Paris: Nena Deconte e Billy Sánchez. Em Madri, ao receber um buquê de 

rosas como presente de boas-vindas, Nena espeta o dedo com o espinho do talo. Durante toda 

a viagem o dedo sangra, e, ao chegar a Paris, Nena, já quase desfalecida, orienta Billy a levá-

la direto ao hospital, onde é internada e acaba falecendo dois dias depois. A trama se 

desenrola em Paris, e gira não mais em torno de Nena, mas de Billy, que passa a sofrer 

desventuras por estar só em uma cidade cujos costumes e idioma desconhece completamente.  

Nena e Billy eram, na verdade, dois adolescentes – ela com 18 anos, e ele com 17 – 

nascidos na mesma cidade, Cartagena de Índias, e filhos de famílias influentes que 

manejavam, ao seu arbítrio, o destino do lugar desde os tempos da colônia. Apesar da mesma 

origem, e de terem estado juntos na escola primária, a vida dos dois, até o momento em que 

se reencontram, segue rumos completamente diferentes. 
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Nena Deconte é descrita pelo narrador como uma bela jovem, quase menina, cuja 

delicadeza é visível não só pela sua pequena estatura, mas principalmente pela postura e 

etiqueta impecáveis que demonstra nas relações sociais que estabelece ao longo do conto. 

Educada na Suíça, falando quatro idiomas sem sotaque e com um domínio magistral do sax-

tenor, personifica a cultura europeia, sem, contudo, perder a sua latinidade, uma vez que 

critica o comportamento francês – “Não há paisagens mais belas no mundo [...] mas você 

pode morrer de sede sem encontrar ninguém que lhe dê um copo d’água de graça”; e guarda 

elementos da tradição latina em seu modo de vida – “[...] na última hora havia metido um 

sabonete e um rolo de papel higiênico na frasqueira, porque nos hotéis da França nunca havia 

sabonete e o papel nas privadas eram os jornais da semana anterior cortados em quadradinhos 

e pendurados num gancho [...]” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1992, p.70). 

Nena, portanto, assume sua latinidade no seu cotidiano, e, apesar de dialogar com 

outra cultura, a europeia, não se deixa dominar por ela, preservando a sua identidade. A 

própria escolha de Billy Sánchez como seu companheiro demonstra essa afirmação. Como 

cidadã do mundo, capaz de lidar com as diferenças culturais existentes entre europeus e 

latinos, e de conviver, sem nenhuma dificuldade, com qualquer europeu, Nena escolhe 

justamente Billy, que representa o típico latino: atlético, forte, machista, bruto. 

Billy Sánchez, um típico latino “de pura cepa”, apesar de pertencer a uma família 

abastada, diferente de Nena, nunca havia saído da sua província. Os estudos não eram seu 

forte: “Havia passado por todos os colégios públicos e particulares, repetindo sempre o 

mesmo ano, até que ficou flutuando num limbo de desamor” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1992, 

p.70), e talvez por isso não soubesse falar nenhum outro idioma além do seu.  

Órfão, e mimado pelo pai, que atende aos seus caprichos, sem exigir dele nenhuma 

responsabilidade, Billy cresce sem regras, abandona a escola, e causa terror por onde passa 

com sua gangue de bandoleiros. O casamento com Nena Deconte representa para o pai um 

grande alívio, uma íntima esperança de que Billy finalmente “tome jeito”. 

Nena passa a representar na vida de Billy a figura materna, ausente durante o período 

de formação da sua identidade. É ela que, ao descobrir nele um “valentão tímido”, um “órfão 

assustado e manso”, controla seus impulsos violentos, não de maneira bruta, mas doce, 
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amável, maternal. Ela se torna o “porto seguro” de Billy, em quem ele deposita toda a 

confiança. O próprio narrador, em um dado momento, declara: “Billy Sánchez [...] sentia-se, 

além disso, tão atordoado e solitário que não podia entender como conseguiu viver algum dia 

sem o amparo de Nena Daconte” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1992, p.73). 

Com a internação de Nena, Billy percebe-se sozinho em um ambiente totalmente 

adverso do seu, onde desconhece completamente a língua, os costumes, e as relações sociais. 

Diante de tal situação, amadurecer, ou tornar-se adulto, como o próprio narrador declara, 

torna-se inevitável. É o processo de constituição da autoidentidade que se inicia. O narrador 

nos dá alguns elementos que permitem uma análise desse processo. Vejamos. 

De acordo com Giddens (2002), a infância é uma fase essencial no processo de 

formação da autoidentidade do indivíduo, porque é nesse período que a criança desenvolve 

a segurança ontológica, se compreendendo como ser-no-mundo. A relação com os pais 

permite a constituição da confiança básica, ou seja, “um estado geral de confiança [...], que 

cria na criança a base para um sentimento de identidade que mais tarde combinará um 

sentimento de ser ‘aceitável’, de ser ela mesma” (ERICKSON apud COSTA, 2005, p.116).  

É na infância, portanto, que se inicia o processo de constituição da autoidentidade, e 

as figuras materna e paterna devem agir de maneira a dar confiança à criança, numa relação 

de continuidade, por meio da rotina e da disciplina.  

Na narrativa, Billy Sánchez vivencia uma infância solitária. A mãe, sempre ocupada 

com seus amores furtivos, estabelece com ele uma relação de cumplicidade, ao ser flagrada 

nos braços de um dos seus amantes; e o pai, para diminuir a culpa que sentia pelas suas 

ausências, mima-o e enche-o de presentes, estabelecendo com o filho uma relação de 

compensação. Assim, houve uma inversão de papéis na relação entre Billy e seus pais, visto 

que os dois, ao invés de darem ao filho os sentimentos de proteção e confiança, precisam 

sentir-se seguros, amados por ele, o que os deixa nas mãos de Billy. 

Com a morte da mãe e com o pai totalmente dependente do seu amor e do seu perdão, 

Billy cresce sem nenhuma orientação, rotina ou disciplina. A relação com o meio, com as 

pessoas e com os objetos ao seu redor é sempre a de compensação, e Billy nunca pode ser 

contrariado. Os sentimentos de frustação e incapacidade geram a desconfiança, e todos ao 
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seu redor passam a representar uma ameaça. Por isso se torna violento e sem esperança, 

abandonando os estudos e agindo como um bandoleiro.  

A compreensão do mundo e das pessoas ao seu redor também se dá de forma limitada, 

uma vez que o desenvolvimento da consciência prática esbarra nas condições objetivas, como 

a escolaridade e os fatores psicológicos. Por isso Billy fica atordoado em meio a outra cultura, 

e o narrador chega a declarar que a vida inteira não seria suficiente para que ele pudesse 

decifrar costumes diferentes dos seus. 

Assim, incapaz de compreender os próprios sentimentos e de confiar em alguém, 

Billy encontra em Nena Deconte alguém que não o teme, e que, mesmo sendo ameaçada por 

ele, o ajuda, levando-o ao hospital. Nasce aí a relação de confiança. O cuidado despretensioso 

de Nena por ele, a companhia desinteressada, e os segredos trocados, o fazem restabelecer a 

confiança no outro, transformando a sua intimidade, permitindo-lhe entregar-se ao amor. 

Essa relação que nasce entre os dois é o que Giddens (2002) chama de “relação pura” , e pode 

ser considerado o primeiro passo para a constituição da autoidentidade de Billy Sánchez, uma 

vez que lhe possibilita o retorno à confiança básica e a reconstituição da sua segurança 

ontológica. 

Mas todo esse processo ainda ocorre de forma inconsciente, uma vez que Billy 

Sánchez não reflete sobre isso. Nena, com sua personalidade forte e determinada, domina a 

relação, tomando as decisões pelo casal e agindo de forma maternal com Billy, o que o leva 

à acomodação. Não uma acomodação de descaso, de resignação, mas uma acomodação de 

confiança plena, de aconchego, especialmente para ele, um órfão assustado e manso, que 

passou boa parte da vida escondendo-se sob a “casca amarga” de valentão, sem confiar em 

ninguém. 

Nena, talvez pelo fato de ter saído de casa muito cedo para estudar em um colégio 

interno, e ter que viver desde então em uma cultura diferente da sua, demonstra um 

amadurecimento que contradiz a sua pouca idade. É firme e age com serenidade maternal até 

mesmo nos momentos mais difíceis, como quando chega ao hospital, quase desfalecida, e 

ainda responde pacientemente aos questionamentos sobre seus antecedentes de saúde; ou 

quando brinca com Billy, a fim de acalmá-lo, enquanto é examinada pelo médico de plantão, 
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declarando sorridente que a única coisa que lhe poderia acontecer era o médico cortar-lhe a 

mão para comer. 

Durante todo o trajeto da viagem, as falas e atitudes de Nena são refletidas e 

demonstram a sua capacidade de reflexividade. Mesmo na relação com o marido, reflete e 

silencia, quando sabe que sua atitude pode irritá-lo, como quando pensa em dirigir para que 

ele possa descansar, refletindo, logo em seguida, que não seria uma boa ideia falar com ele 

sobre isso, visto ter lembrado que ele havia dito que não há nada mais humilhante para um 

homem do que ser conduzido por uma mulher. 

Billy, por sua vez, age sempre por impulso, com uma infantilidade e um egoísmo sem 

tamanho, inadmissíveis até mesmo para ele, que é um adolescente de 17 anos. Logo, as suas 

atitudes, sempre voltadas para a realização de seus desejos infantis e egoístas, características 

de um menino mimado, não lhe permitem nem sequer observar o contexto ao seu redor, 

quanto mais refletir ou lidar com ele. O único outro percebido por Billy é Nena Deconte. 

Ainda assim, durante a viagem, em alguns trechos da narrativa, fica claro que ele a esquece 

completamente envolvido com o seu carro novo: “Estava tão feliz com seu brinquedo grande 

de 25.000 libras esterlinas que nem mesmo se perguntou se também estaria a criatura radiosa 

que dormia ao seu lado [...]” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1992, p.67-68).   

Sua insensibilidade com tudo o que está à sua volta é demonstrada em vários trechos 

do conto:  

 

O céu parecia um manto de cinza, o Guadarrama mandava um vento 

cortante e gelado, e era incômodo ficar na intempérie, mas Billy 

Sánchez não tinha ainda noção do frio. Manteve a missão diplomática 

no estacionamento sem cobertura, sem reparar que estavam 

congelando por cortesia, até que terminou de reconhecer o carro em 

seus detalhes recônditos. 

[...] 

No trajeto foi indicando os lugares mais conhecidos da cidade, mas 

ele só parecia ter atenção para a magia do carro. 

[...] 

Tantas artimanhas racionalistas eram incompreensíveis para um 

Sánchez de Ávila de pura cepa, que apenas dois anos antes havia se 

enfiado num cinema de bairro com o automóvel oficial do prefeito, e 
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havia causado estragos de morte diante de dois policiais impávidos 

(GARCÍA MÁRQUEZ, 1992, p.69,70,73). 

 

Destarte, a presença de Nena na vida de Billy certamente causara-lhe mudanças, mas, 

até mesmo pela própria fase da vida em que se encontrava – a adolescência –, era natural que 

ele ainda não tivesse adquirido maturidade suficiente para questionar-se acerca das razões de 

sua existência. 

Somente com a internação de Nena e a situação de completo abandono, é que Billy 

começa a refletir sobre o que Giddens (2002) chama de questões existenciais fundamentais. 

A busca pela resposta a tais questões possibilita a constituição da autoidentidade e se dá por 

meio da reflexividade do eu. 

Ao se ver sem Nena, Billy, ainda no corredor do Hospital, ficou sem ação:  

 

Billy Sánchez ficou parado na sala lúgubre, cheirando a suores de 

enfermos, e ficou sem saber o que fazer olhando o corredor vazio por 

onde haviam levado Nena Daconte, e depois sentou-se no banco de 

madeira onde havia outras pessoas esperando. Não soube quanto 

tempo ficou ali, mas quando decidiu sair do hospital era noite outra 

vez e continuava a garoar, e ele continuava sem saber nem ao menos 

o que fazer consigo mesmo, sufocado pelo peso do mundo (GARCÍA 

MÁRQUEZ, 1992, p. 72). 

 

A primeira questão existencial com a qual Billy se confronta é a que Giddens 

denomina de “existência e ser”, e está relacionada à identidade dos objetos e dos eventos.  

Corresponde à reação diante de uma dada realidade, que implica em “não apenas ‘aceitar’ a 

realidade, mas criar pontos ontológicos de referência como parte do ‘seguir em frente’ nos 

contextos da vida cotidiana” (GIDDENS, 2002, p.50). Resulta, portanto, na reflexividade 

acerca da realidade, e na elaboração racional de atitudes que possibilitem dar continuidade à 

vida. Billy passa primeiramente pelo choque, pela situação de confronto. Já não sabe mais 

nem ao menos o que fazer consigo mesmo, ou seja, como dar continuidade á sua vida. Tal 

situação o sufoca, dando-lhe a impressão de carregar o mundo sobre si. Atordoado, fica 

paralisado, pois ainda não racionalizou a situação.  
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Ao se dirigir ao hotel, novamente se vê diante de situações que lhe causam 

perplexidade. Não compreende o funcionamento nem a rotina do lugar, estranha tudo: as 

lâmpadas, a água, a disposição e o uso dos banheiros. Levado a refletir sobre isso, acha que 

jamais vai compreender o que chama de “mesquinharia”. Nega, portanto, a cultura que lhe é 

imposta pelas circunstâncias.  

Todas as atitudes tomadas por Billy depois desse primeiro momento de perplexidade 

têm como motivação, nem sempre consciente, dar a ideia de continuidade. A consciência 

prática é responsável por esse processo. É o que justifica o seu empenho em utilizar o 

chuveiro duas vezes por dia como em sua terra natal, apesar do frio excessivo de Paris. 

O sentimento de solidão é a mola propulsora do processo de reflexividade do eu pelo 

qual passa Billy para a constituição da sua autoidentidade. Ao voltar para casa, para sua terra, 

por meio das lembranças, ele reconstitui sua biografia. A lembrança da mãe, e de um 

momento de decepção em relação a ela, o faz mergulhar na solidão e perceber-se 

desamparado, sem ter com quem contar. 

Billy então decide definir sua vida. É uma das questões existenciais que Anthony 

Giddens chama de “continuidade da autoidentidade”. Consiste na “persistência do 

sentimento de pessoidade num eu e num corpo contínuos” (GIDDENS, 2002, p. 56). “É o eu 

compreendido reflexivamente pela pessoa em termos de sua biografia” (Ibid., p.55). Não é 

um comportamento, é a capacidade de manter em andamento uma narrativa particular. 

Com essa decisão, Billy Sánchez toma atitudes que vão refletir na continuidade ou no 

deslocamento da sua identidade. Primeiramente, munido da consciência prática, agiu como 

de costume: se meteu no hospital à força, brigou, como fazia em Cartagena de Índias, sendo 

violentamente expulso e xingado pelo vigia.  

Stuart Hall (2003) afirma que os deslocamentos da identidade ocorrem de acordo com 

a forma com que o indivíduo é interpelado, não sendo a identificação com os códigos ou 

estilos de vida, automática. A relação com o meio social é que molda a identidade, e a 

monitoração reflexiva vai estabelecendo o controle sobre os comportamentos para que o 

indivíduo possa viver em sociedade.  



 

718 

 

Portanto, após ser expulso do hospital, Billy percebeu que a sua fama de valentão, e 

seu recurso de brigador em nada lhe serviam, visto que todo o contexto era bem mais 

agressivo do que ele conseguia ser. Resolve então se tornar adulto, agindo com diplomacia. 

É a monitoração reflexiva que entra em ação. A figura de Nena lhe vem à mente como 

referência de comportamento adulto, e, imaginando como ela agiria, procura a embaixada 

colombiana. Porém, a frieza com que é recebido pelos funcionários da embaixada, tanto por 

telefone, quanto pessoalmente, que ignoram a sua origem, seu sobrenome, e seus métodos, o 

fazem, novamente, perceber a sua pequenez diante daquela cultura tão adversa da sua, tão 

inatingível.  

Exímio conhecedor de sua cidade – fazia amor com Nena nos lugares mais inusitados, 

como “nos quartos de aluguel do antigo bairro de escravos de Getsemaní”, dormia nas 

“cantinas de maricas do mercado público de Cartagena do Caribe”, comia peixe frito e arroz 

de coco “nas pensões do embarcadouro onde atracavam as escunas de Aruba” – até então, 

Billy havia observado a realidade ao seu redor apenas para encontrar nela referências da sua 

terra natal, o que justifica o seu estranhamento a quase tudo. A própria paisagem lhe era 

indiferente, a não ser quando o sol claro de Paris lhe lembrou o Caribe. De novo, a busca por 

referências.  

No entanto, ao sair da embaixada, sua mais clara referência de casa, onde esperava 

ser recebido de braços abertos, sentiu-se mais abandonado e sozinho do que antes, e, 

impotente diante de tudo, Billy observa a paisagem de uma terra estranha à sua volta com o 

intuito de compreendê-la, decifrá-la, e não mais negá-la como fez inicialmente. É o processo 

de deslocamento da sua identidade que se inicia. Mas nada acontece, e ele continua 

indiferente àquele contexto. 

Somente ao vivenciar a realidade de morte, após perder-se e ficar atordoado pelo 

pânico quando tenta retornar ao hotel, é que Billy Sánchez compreende mais uma das 

questões existenciais apresentadas por Giddens: “finitude e vida humana”, que é a 

“consciência existencial do não-ser” (GIDDENS, 2002, p.56, 57), a morte subjetiva, ou seja, 

a aceitação consciente de que tudo é finito, inclusive a própria vida.  
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Os espelhos, nos quais Billy Sánchez se vê em diferentes ângulos, são a metáfora 

utilizada pelo escritor para descrever o processo de reflexividade do eu sofrido pela 

personagem. A análise de si, da sua impotência diante do contexto que o cerca, e da falta de 

respostas do meio às suas inquietações, o levam à experiência da dúvida e da incerteza, e 

geram nele a crise de identidade.  

O medo de não-ser, o olhar para si e não reconhecer-se como alguém capaz de atuar 

de forma a mudar a sua realidade, levam-no a isolar-se, trancar-se no hotel, fugir. Durante 

dois dias fica paralisado, impressionado com a experiência, saindo do quarto apenas para 

comer e mudar o carro de calçada. 

No terceiro dia, porém, levantou-se, arrumou o quarto e lavou o casaco de Nena para 

tirar a mancha de sangue, deixando-o outra vez como havia sido levado para o avião em 

Madri.  

Tais atitudes demonstram uma mudança na postura de Billy. O medo e o sentimento 

de impotência já não o atordoavam mais. Também não havia mais nele a vontade de 

compreender aquele lugar. Queria apenas reencontrar Nena, dar seguimento à sua vida com 

ela, esquecer todo aquele tormento. Lavar o casaco e arrumar o quarto à espera da esposa era 

uma maneira de retomar a sua vida, dar continuidade à sua biografia. 

Por isso acorda cedo na terça-feira, dia de visitas ao hospital, e lá chegando, percorre 

todos os leitos em busca de Nena, na certeza de encontrá-la, achando até o lugar mais alegre 

que o habitual e esquecendo-se de ter sido grosseiramente expulso dali. Ao encontrar o 

médico que a atendeu, e receber a notícia de que sua esposa havia morrido há vários dias, 

Billy recusa qualquer ajuda, indo embora, pensando apenas em encontrar alguém em quem 

pudesse depositar toda a dor que sentia, da sua forma habitual: violentamente, arrebentando-

o a correntadas. 

Assim, no processo de reflexividade do eu, Billy Sánchez constitui sua autoidentidade 

não se identificando com códigos ou estilos de vida europeus. As situações de abandono, 

solidão e morte que vivencia o fazem refletir sobre a sua trajetória de vida, reconstruir-se, 

reafirmando sua latinidade, contrapondo-se à cultura estrangeira e sofrendo, portanto, as 

consequências de sua escolha. 
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Considerações finais 

O conto, magistralmente escrito por Garcia Márquez, possibilita uma série de 

interpretações. Mas nenhuma delas pode deixar de trazer à tona a questão da identidade 

latino-americana, pois fica clara, na composição das personagens, das paisagens e dos 

diálogos, a necessidade do escritor em afirmá-la, contrapondo-a ao estilo europeu. O latino-

americano é, então, autêntico, sentimental, emotivo, caloroso, enquanto o europeu é frio, 

meticuloso, lógico, racional. 

A realidade latino-americana descrita na narrativa traduz o maravilhoso, o fantástico 

como uma característica própria do continente, provada pela realidade factual dos 

acontecimentos, retirados de notícias jornalísticas. A trama, nesse sentido, sai da 

temporalidade momentânea das páginas de um jornal, e ganha vida, denunciando a 

intolerância europeia a outras culturas. O cenário, composto por lugares-comuns da Europa, 

paisagens reais que decoram os cartões postais, serve de pano de fundo para a descoberta, 

pela personagem Billy Sánchez, das incongruências identitárias que o expulsam 

constantemente.   

No olhar de Billy Sánchez, Paris torna-se um lugar frio, inóspito. Toda a diplomacia, 

o estilo francês de ser – dito por muitos como cheio de requintes e polidez – caem por terra 

na narrativa de Garcia Márquez, e o jovem bruto, valentão, sem modos, torna-se um exilado, 

preso em um quarto de hotel, aterrorizado com a hostilidade francesa. 

A situação, então, é aproveitada pelo escritor para não só apontar a estrutura rígida e 

lógica da realidade europeia, mas para descrever o processo de percepção da identidade 

latino-americana da personagem e da sua inadaptação a esse universo.  

Assim, o conto possibilita a percepção da constituição da autoidentidade da 

personagem Billy Sánchez, desde a sua infância até o momento em que, assombrado pelo 

sentimento de morte, é obrigado a crescer, tornar-se adulto, reafirmando a sua identidade por 

meio da reflexividade do eu.  
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A morte, no conto, aparece tanto de forma objetiva quanto subjetiva e representa, 

como na descrição do próprio sonho de García Márquez no prólogo da obra, a ideia de 

descontinuidade, de deslocamento da identidade.  

Mas, mesmo significando perda e dor, como no sonho, deve ser festejada, pois 

permite compreender as limitações, a finitude humana, o não-ser. Então, é, ao saber quem 

não sou, que busco identificar-me, reconstituir-me como pessoa. Reconstruir-se é buscar na 

memória e nas lembranças da infância, da família e dos amigos, o que lhe dá o sentimento de 

continuidade, de confiança. Por isso a memória festeja, se alegra enquanto volta a momentos 

felizes.   

Já o fato de Nena e Billy, no conto, e do próprio escritor, no seu sonho, não voltarem 

mais para casa, imprime a ideia de que, no processo de reconstrução da própria identidade, 

morrer é inevitável. E já não é mais o mesmo Billy Sánchez quem volta para casa, mas um 

outro Billy, refeito, das experiências de solidão, de abandono, morre e renasce longe de casa, 

de Nena e dos amigos.  

A morte subjetiva de Billy representa, portanto, o desvencilhar-se de uma identidade 

não reflexiva, cujo sentimento de pessoidade inexistia; e a morte de Nena possibilita-lhe o 

rompimento definitivo com a cultura europeia, e a reafirmação da sua latinidade. É assim que 

Billy Sánchez descobre-se pessoa, descobre-se latino-americano.  

Nesse conto, portanto, é possível perceber como Garcia Márquez descreve o duro 

processo pelo qual ele mesmo passou na constituição de sua autoidentidade, por meio da 

personagem Billy Sánchez, compondo um discurso de alteridade da identidade latino-

americana, considerando não apenas suas especificidades territoriais e políticas, mas 

culturais, sociais e históricas. 
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56. REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA E DIFERENÇA; A VOZ DO 

SUBALTERNO EM AUTO DA COMPADECIDA 

 

Raimunda Maria dos Santos 

Érica Rodrigues Fontes 

 

Introdução 

A literatura relaciona-se estreitamente à cultura de um povo, sendo a arte literária 

terra fértil para a representação identitária do sujeito. Alguns críticos têm buscado nos 

Estudos Culturais respostas para a intrincada questão das mudanças na sociedade, a partir da 

interpretação do comportamento do indivíduo no contexto em que se insere e atua. Fernando 

Azevedo (1964, p. 9-11) apud Xavier (1998, p.74) explica que a cultura, tanto no plano 

nacional, quanto no regional é “parte integrada ao processo civilizador”. Nesse sentido, a 

civilização de um povo manifesta-se em aspectos como costumes, relação com o outro, 

tolerância, respeito, fazer artístico. E, por meio das habilidades humanas como o 

desenvolvimento das artes, esse povo é também representado.  

Em Auto da Compadecida, Suassuna transmite, através de seus personagens, sujeitos 

ousados, ávidos de mudança, delineando um contexto social em processo de modernização. 

Maria Aparecida Lopes Nogueira (2002, p. 129) chega a afirmar que o fazer literário 

suassuniano ajuda a compreender o Brasil, os brasileiros e sua cultura. E, analisar as obras 

de Ariano Suassuna pressupõe, antes de tudo, lançar um olhar para o panorama histórico e 

histórico-literário brasileiro.  

É importante lembrar que o contexto histórico da peça é de mudança na ordem social 

e política e de uma literatura brasileira mais livre, desde a Semana da Arte Moderna em 1922. 

Esse contexto torna-se favorável para uma criação artística insólita. Na concepção de 

Albuquerque Jr. (2006, p. 85), através do gênero epopeico, Suassuna “inventa seu Nordeste”. 

Ele recria a arte com liberdade e consegue recriar o modelo de literatura medieval, 

acomodando a literatura oral nordestina da década de 90 na forma do auto da Idade Média. 

Assim, ele une o passado ao presente literário e alia o popular ao erudito.  
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Suassuna apropria-se de três cancioneiros da literatura tradicional oral nordestina para 

compor a peça Auto da Compadecida - O Dinheiro e A História do Cavalo que Defecava 

Dinheiro, ambos de Leandro Gomes de Barros (1865-1918) e também, O Castigo da Soberba, 

romance popular nordestino, de Anselmo Vieira de Sousa. Assim, o dramaturgo reconstrói o 

auto de Gil Vicente, mantendo sua temática de cunho religioso. Porém, lança mão de 

elementos cômicos, elaborando um popular teatro brasileiro.  

Auto da Compadecida enquadra-se em um gênero tragicômico. Isso porque, a peça 

compõe-se de elementos da tragédia de dupla intriga definida por Lígia Militz da Costa 

(1992, p. 27), ao interpretar o pensamento de Aristóteles, ou seja, a tragédia “que tem, para 

agrado do público, desfechos diferentes para os bons e os maus [...]”. Trata-se de um gênero 

trágico que não culmina em uma total desgraça dos personagens em decorrência de suas 

ações. A autora ressalta ainda, que esse gênero aproxima-se da comédia, “porque corresponde 

ao desaparecimento da desgraça e da violência”. Dessa maneira, Suassuna escreve um drama 

moderno como o de Nelson Rodrigues e trágico como o de Shakespeare, resultando numa 

composição artística, que cumpre a sua função social, enquanto arte e enquanto monumento 

histórico representativo das ações, sonhos, desejos e anseios humanos.  

O contexto sócio-histórico cultural reserva ao dramaturgo o direito de abordar temas 

polêmicos e de interesse humano universal a exemplo da injustiça social, inclusive 

adentrando ao plano do sagrado e do profano como se observa no trecho em que o narrador-

personagem faz um prólogo.  

Palhaço:  

- Auto da Compadecida! O julgamento de alguns canalhas, entre os 

quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da 

moralidade. (Toque do clarim). 

Palhaço:  

- A intervenção de Nossa Senhora no momento propício, para triunfo 

da misericórdia. Auto da compadecida! (SUASSUNA, 1990, p. 22 - 

23).  

 

O autor, através do teatro, enfatiza a descrença na justiça dos homens, apresentando 

a vitória da misericórdia divina como forma de apelo do sujeito subalterno pelo fim das 



 

726 

 

desigualdades sociais, da discriminação, da corrupção. Suassuna compõe personagens que se 

comportam com um certo grau de desenvolvimento crítico, produzindo tipos que, de uma 

forma ou de outra, denuncia as diferenças entre os sujeitos do sertão nordestino, ocasionadas 

por uma ordem social imposta pelo poder.  

A peça cumpre a sua finalidade literária própria que Aristóteles (1966, p. 71) 

considerou como o prazer do reconhecimento, através da arte mimética. Ele escreve “Nós 

contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com 

repugnância [...]”. Na peça suassuniana é a injustiça e a falta de moralidade que fazem os 

personagens se moverem na trama, provocando no leitor/espectador a piedade e o 

reconhecimento como efeito dessa arte mimética e, sobretudo, rechaçando a dor por um fazer 

artístico capaz de servir, ao mesmo tempo, como denúncia e entretenimento. 

Portanto, nesse artigo, pretende-se dar atenção ao sujeito e seus aspectos identitários 

subjetivos, que se deve ao contexto onde se insere, focando em seu empreendimento de 

mudança social como reação ao sofrimento, à revolta e a indignação. Essa reação pode ser 

interpretada como um processo de desalienamento do sujeito, que é revelado, na peça, pela 

atuação dos personagens em uma inversão de papéis.  

Porém, antes de tudo torna-se importante, ainda ensaiando conceitos de identidade, 

cultura e valores sociais em tempos modernos sob a ótica de Stuart Hall (2005), considerar o 

pensamento de Gayatri Chakravorty Spivak (2010) ao discutir sobre o sujeito colonizado 

subalterno, sem voz ativa, conforme a representação definida pelos intelectuais. Em 

conformidade com esses conceitos considera-se, ainda, o pensamento de Harrison & 

Huntington (2002) sobre a questão da importância da cultura e Tomaz Tadeu (2000), que 

discute a relação entre a identidade e o sujeito tido como diferente na sociedade.  Em seguida, 

procede-se à análise do herói‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ pícaro João Grilo e demais 

                                                           
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Conforme Folch (2005, p. 13), “Os tipos heroicos de Auto da 

Compadecida pertencem aos ciclos cômicos, satírico e picaresco, cujos personagens são 

variantes do pícaro ibérico de origem popular, dos graciosos do teatro de Calderón de la 

Barca e de Lope de Veja, do Sancho Panza e do Dom Quixote.” 
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personagens que a ele se relacionam, a partir de um exame do comportamento destes. A 

análise ancora-se no pensamento de Flávio Kothe (1985, p. 8) ao entender que a obra literária 

contém indícios do sistema social que podem ser melhor percebidos ao “rastear o percurso e 

a tipologia do herói”. Com isso, registra-se como se traduzem o processo de identidade do 

sujeito nordestino e sua contribuição para mudança social. E, por último, faz-se a análise da 

relação existente entre a identidade cultural em tempos modernos e a questão da diferença. 

Para abordar a questão da identidade, cultura e valores sociais em tempos modernos 

em uma concepção de sujeito diferente, a princípio, torna-se importante considerar os 

conceitos que partem das contribuições dispensadas por teóricos que se propõem a provocar 

questionamentos e problematizações sobre a identidade e diferença e que acreditam que são 

cultural e socialmente produzidas.  Para Stuart Hall  

Um outro aspecto desta questão da identidade está relacionado ao caráter da mudança 

na modernidade tardia; em particular, ao processo de globalização e seu impacto sobre a 

identidade cultural. [...] As sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades de 

mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades 

“tradicionais” e as “modernas” (HALL, 2005, p. 14).  

Se, para o crítico, a diferença primordial entre as sociedades tradicionais e modernas 

está no caráter de mudança constante dessas últimas em decorrência do fenômeno de 

globalização, então o sujeito acha-se em permanente reconstrução identitária, pois carrega 

dentro de si, diferentes identidades ao longo do tempo e nos diversos contextos sociais que 

experimenta. Hall faz entender, que a identidade do ser é definida historicamente e acrescenta 

“A modernidade, em contraste, não é definida apenas como a experiência de convivência 

com a mudança rápida, abrangente e contínua, mas é uma forma altamente reflexiva de vida, 

[...].” (HALL, 2005, p. 15). Para ele, essa modernidade em contraste tem caráter reflexivo 

sobre a própria vida, à medida que, nas experiências vivenciadas pelo sujeito, esse examina 

e reforma as próprias práticas sociais. Isso ocorre porque está sempre adquirindo 

conhecimentos novos. E, nesse sentido, a identidade do ser encontra-se, constantemente, em 

processo de formação, que por sua vez, reconstrói nova ordem social.  
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Outra concepção importante nesse estudo é a questão da cultura em seu sentido 

subjetivo. Nesse caso, é válido considerar a concepção de Lawrence E. Harrison & Samuel 

P. Huntington (2002, p. 13). Para eles, na definição de cultura, em termos subjetivos, 

incluem-se “valores, atitudes, crenças, orientações e pressupostos subjacentes que 

predominam entre os membros de uma sociedade”. Esses críticos atestam ainda, que a 

cultura, nesse aspecto subjetivo interfere, positivamente ou negativamente, no progresso 

social tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico, quanto da democratização 

política.  

Samuel P. Huntington (2002, p. 14) no prefácio do livro A Cultura Importa, escreve 

“As sociedades também podem mudar sua cultura em resposta a grandes traumas”. Em Auto 

da Compadecida essa mudança é representada, através do personagem João Grilo, “Chicó: 

João deixe de ser vingativo que você se desgraça. Qualquer dia você inda se mete numa 

embrulhada séria”. (SUASSUNA, 1990, p, 39). Devido à condição de subalterno, João Grilo 

torna-se esperto. Suassuna compõe o personagem João Grilo nos moldes da tragédia, 

suscitando a piedade no leitor/espectador. Esse personagem apresenta-se na peça cansado do 

sofrimento e do abandono, toma uma atitude, mostrando-se intolerante às condições criadas 

por uma sociedade que valoriza o ter em vez do ser.  E considerando que, embora de forma 

intencional e indireta, um personagem de ficção pode correlacionar-se com um sujeito real 

conforme defende Antônio Cândido et al (2004, p. 9), pode se conceber a ideia de que a peça 

representa o sujeito nordestino em um contexto de mudança social. Esse  sujeito que, 

subjetivamente, acompanha a civilização, mudando-se e fazendo mudar o seu meio. Isso é 

compreendido através do fato que o sujeito membro da sociedade moderna é por natureza 

um ser em mudança. Essa mudança, ainda que de forma traumática, como defende Samuel 

P. Huntington ocorre por mais que haja uma imposição cultural.  

Para Libânea Xavier (1998), civilização e cultura mantém estreita relação. A autora, 

em conformidade com o pensamento de Fernando Azevedo (1964), explica que 

 

Cultura e civilização aparecem como conceitos interligados na 

medida em que o autor considera que o grau de civilização de um 

povo pode ser medido pelo estágio de desenvolvimento cultural 
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alcançado pelo mesmo. Azevedo relaciona o termo civilização à 

capacidade de um povo em exercer o autocontrole sobre suas 

emoções (AZEVEDO apud XAVIER, 1998, p. 76). 

 

Decerto, o desenvolvimento cultural ocorre através do processo civilizatório como 

afirma Xavier. Porém, é necessário chamar a atenção para a questão da perspectiva 

intelectualista e o contexto sócio-histórico do sujeito, pois dependendo desse contexto, o 

conceito de cultura recai em uma tensão no âmbito do discurso. Conforme Spivak, no 

contexto pós-colonial o Outro§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ tende a ser desconstruído.  

 

O mais claro exemplo disponível de tal violência é o projeto 

remotamente orquestrado, vasto e heterogêneo de se constituir o 

sujeito colonial como Outro. Esse projeto é também a obliteração 

assimétrica do rastro desse Outro em sua precária sub-jetividade. 

(SPIVAK, 2010, p. 47). 

 

Spivak discute sobre os intelectuais que concebem o sujeito colonizado como 

subalterno. Para ela, o discurso pós-colonialista planeja a anulação da capacidade desse 

sujeito para que esse seja dominado e representado por quem tem voz ativa. E se esse não 

fala por si mesmo, porque não pode ou não sabe, então, no mínimo pertenceria a uma cultura 

menor. Mas, se a cultura integra o processo de civilização e o sujeito compõe uma sociedade 

moderna em constante desenvolvimento, há de se admitir, que tal concepção intelectualista 

é no mínimo contraditória, tem caráter de imposição e, sobretudo, trata-se de uma violência.  

Sobre cultura imposta, entende-se que seja resultado da fixação da identidade cultural 

do ser, através de regras definidas pelas leis em uma sociedade acertada em ditames do poder. 

A peça suassuniana revela o sujeito açoitado pela Lei que o impede de falar por ele mesmo, 

porém não o impede de pensar e dessa forma, a necessidade de realizar o seu desejo, faz dele 

um sujeito criativo e ardiloso como no trecho a seguir.  

João grilo:  

                                                           
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Outro – entendido como sujeito colonizado pelo europeu na 

concepção de Spivak (2010, p. 46). 
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- Eu não queria vir, com medo de que o senhor se zangasse, mas o 

major é rico e poderoso e eu trabalho na mina dele. Com medo de 

perder meu emprego, fui forçado a obedecer, mas disse a Chicó: o 

padre vai se zangar. 

Padre:  

- Zangar nada, João! Quem é um ministro de Deus para ter direito de 

se zangar? Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de 

quem era o cachorro! (SUASSUNA, 1990, p. 33-34). 

 

João Grilo apresenta-se ardiloso, agindo por improviso, deflagrando peripécia, 

elemento característico do drama trágico em que o personagem se envolve em ações de 

sentido contrário, conforme Aristóteles apud Militz (1992, p. 24). O personagem forja uma 

situação para que seja ouvido pelo padre, procurando anular-se. Ele tem consciência da 

ordem hierárquica estabelecida pela Lei do poder e também do lugar que ocupa na sociedade, 

mas precisa conseguir o seu intento. Por isso, lança mão de artifícios próprios do ser humano, 

que é sua capacidade de pensar e buscar saída para seus problemas, independente da ordem 

social estabelecida. Vê-se que, Suassuna representa, através de seu personagem, o sujeito 

diferente do ponto de vista do dominante, já que João Grilo tenta a qualquer custo 

desestabilizar uma ordem tida como normal. Trata-se de uma ordem social fundante da 

diferença, pois, decerto, a organização econômica da sociedade tende a uma tradição cultural 

de hierarquização do poder, que divide a população em classes, onde se constroem, através 

do discurso da estereotipia conforme defende Tomaz Tadeu (2000), perfis identários 

diferenciados, de forma que seja mantida a oposição dominante/dominado, pesando sobre 

esse último, o discurso da negação ou da diferença. 

No entanto, sobre a relação entre a identidade e o sujeito tido como diferente na 

sociedade, Tomaz Tadeu (2000, p.73-101) defende uma teoria sobre a produção social da 

identidade e da diferença e explica que, “Somos nós que as fabricamos, no contexto de 

relações sociais e culturais.” (p, 76). O crítico acredita que a linguagem pode ser entendida 

como prática social, e, assim sendo, identidade e diferença resultam desse ato de criação 

linguística, também no pensamento de Lane & Codo, 

A identidade, por sua vez, se constrói no decorrer da história de vida de cada um pela 

linguagem, pelo pensamento e pelas ações, que são produtos das relações sociais, citados por 
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Leontiev e Vygotsky e responsáveis pelo “desenvolvimento da consciência de si e social do 

indivíduo” (LANE & CODO, 1986, p. 33). 

Lane & Codo entendem que a identidade e a diferença apresentam-se como resultado 

da relação social, porque se constrói no ato de criação linguística, na forma de pensar e agir 

dos sujeitos e, considerando a forma como essas relações vêm historicamente sendo 

definidas, entendem também, que o sujeito torna-se alienado, ou seja, tal construção ocorre 

num processo social de controle individual e de grupo com o objetivo de impedir a mudança 

social. 

Segundo Tomaz Tadeu (p. 81-82), é o poder quem define a identidade e marca a 

diferença em uma dinâmica de inclusão e exclusão. Para ele, a sociedade tende a se organizar 

no que ele chamou de “oposições binárias: masculino/feminino, branco/negro, 

heterossexual/homossexual” (p. 83).  Essa concepção evidencia a fixação da identidade por 

aqueles que se consideram sujeitos normais, porque é pertencente à maioria, ou estão inclusos 

nos grupos que se adéquam ao modelo social estabelecido pelo poder.  

A organização social brasileira delineou-se com o processo de colonização e todas as 

suas implicações, inclusive pelo discurso de alienação do sujeito para resguardar caprichos 

do poder. E, segundo Marques & Daibem (1997, p. 127), “A alienação se caracteriza pela 

dissociação que os indivíduos fazem dos processos que envolvem sua própria existência”. 

Dessa forma, o indivíduo fica à mercê de quem o deseja manipular, pois uma vez alienado, 

aceita as diferenças e desigualdades sociais como leis naturais, tornando-se passivo diante de 

sua própria existência. Para Eduardo Glissant, 

 

Lá onde uma alienação do sistema de produção se exerce contra uma 

comunidade que, contudo, se apoia em um contexto denso (seja que 

esta densidade cultural tenha preexistido ao assalto colonizador como 

nos países da África negra, ou que ela tenha podido de reorganizar 

após como no Haiti), o povo não se desagrega. Ele sofre a Relação 

(talvez seus recursos naturais estejam em vias O mesmo e o diverso 

de desaparecer, condenando-o à nudez das nações pobres), mas sua 

palavra permanece (através do multilinguismo se houver) e seu 

combate continua. (GLISSANT, 1981, p. 199). 
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Glissant chama a atenção para outro caminho que possa ser seguido pelo sujeito 

alienado. Ele sugere que onde se instaura a alienação, efetiva-se também um conglomerado, 

onde pessoas sofrem e lutam juntas. O autor desconfia até que, esse mesmo (referindo-se ao 

dominante) e esse diverso (referindo-se ao dominado) tendam a desaparecer. Em Auto da 

Compadecida Suassuna representa, no trecho seguinte, esse mesmo (dominante) através do 

personagem Antonio Morais um dono de minas, que com suas riquezas consegue impor seu 

poder diante da sociedade e o diverso (dominado), como sendo o foreiro. Observa-se isso no 

trecho: 

Antonio Morais: - Os donos de terras é que perderam hoje em dia o senso de sua 

autoridade. Veem-se senhores trabalhando em suas terras como qualquer foreiro. Mas 

comigo as coisas são como antigamente, a velha ociosidade senhorial (SUASSUNA, 1990, 

p. 44).  

Sem desconsiderar a peça, enquanto arte mimética de caráter fictícia percebe-se 

ainda, que o personagem Antonio Morais representa o sujeito que, diante de certas situações 

cotidianas, nota a mudança desencadeada pela luta deflagrada por aqueles que são tratados 

como diversos (dominados). Nesse caso, ele vê-se diante de um processo de desalienação, 

que se encaminha, segundo Glissan, para o desaparecimento dessa diferença. Nesse caso, já 

se percebe que começa a haver uma desestabilização na ordem social imposta pelo poder, 

gerando desconforto à classe dominadora.  

Por se tratar de uma sociedade organizada numa dinâmica de exclusão e inclusão 

torna-se embaraçoso para o excluído - o subalterno, adotar uma postura ativa diante das 

desigualdades sociais. Embaraçoso, porém não impossível, levando em conta que este, 

mesmo involuntariamente, reagirá a situações incômodas. Aflora, nessas circunstâncias, o 

desejo de sobrevivência e, sobretudo, as experiências em decorrência do processo de 

civilização e conscientização nos quais o sujeito se envolve numa sociedade em mudança. 

Nesse sentido, contrariando o poder, o subalterno, levado por seus sonhos, anseios, 

sentimentos ou desejos e imerso em uma realidade nova e fluida, adquire a liberdade de agir 

por si só, dando a si próprio o direito de ter voz. Nesse caso, ele tanto fala porque pode, dada 

a natureza humana, como fala porque sabe, dada a consciência que adquire, sendo ele capaz, 
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conforme Marques & Daibem (1997, p. 139), de “reconhecer-se no mundo” de tal modo que 

transforma a si mesmo e o mundo à sua volta. 

Assim como a alienação construiu-se em um processo de fixação da identidade do 

sujeito para atender o propósito do poder, sendo, portanto, socialmente planejada, pode-se 

conceber a ideia de que a desalienação dá-se pelo processo oposto. Este processo se alavanca, 

quando o sujeito moderno busca a igualdade de direitos, cônscio de sua existência na 

sociedade. Nesse caso, inverte sua forma de ver o mundo, retomando a perda da 

funcionalidade crítica, após servir a uma dada ideologia assimilada. 

A concepção de sujeito em fase de libertação do pensamento e de suas ações, 

sobretudo, em fase de desalienação pode ser observada na peça teatral Auto da Compadecida 

de Ariano Suassuna, sendo esse sujeito representado, também, por João Grilo, pois durante 

toda a trama, ele é um dos que tenta quebrar a ordem social - mesmo de forma aventureira e 

mesmo se tratando de um analfabeto, vê-se agredido e na luta pela sobrevivência, reage. 

 Padeiro:   

- O quê? É assim que você me trata agora? Olhe que eu boto você 

para fora da padaria!  

João Grilo:  

- Você não bota coisa nenhuma, porque eu já estou fora dela. Faz 

exatamente dez minutos que eu me considero demitido daquela 

porcaria. Um sujeito como eu não trabalha para uma mulher que 

compra gato (SUASSUNA, 1990, p. 102-103).  

  

A reação de João Grilo diante do seu patrão esboça uma certa consciência da realidade 

social, mostrando uma atitude não acrítica, não passiva diante de seu meio, mas um sujeito 

de postura firme, disposto a responder por si próprio. 

Para tratar da voz do subalterno em Auto da Compadecida de Ariano Suassuna, 

concebe-se neste estudo, João Grilo, assim como a maioria dos personagens da peça, como 

a representação de sujeito em processo de desalienação. Esse personagem apresenta-se 

enquanto sujeito franzino, de baixa estatura, amarelo, oriundo de família pobre do sertão 

nordestino, que enfrenta lamentável situação de miséria. De acordo com o trecho 

“Compadecida (para Manoel): João foi pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as 
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maiores dificuldades, em uma terra seca e pobre como a nossa. Não o condene, deixe João ir 

para o purgatório” (SUASSUNA, 1990, p. 184), entende-se que, desde cedo, João Grilo se 

tornou responsável pelo seu sustento, vivendo numa terra seca. Cuidou como pode de sua 

família, pois perdeu o pai aos sete anos de idade, conforme João Evangelista do Nascimento 

Neto, professor de Literatura da Universidade Estadual da Bahia, em seu artigo João Grilo: 

pícaro do nordeste, justiceiro do sertão. Por ter de sustentar a casa, ainda pequeno, não teve 

acesso à escola e teve seu aprendizado baseado na sua experiência de vida, através da dor da 

fome. Porém, isso não lhe fez fechar os olhos para as injustiças sociais e resolve lidar com 

isso de forma aventureira, mantendo o riso para camuflar o sofrimento. Tal atitude, 

normalmente assumida por personagens dos gêneros cômicos, que segundo Militz (1992, 

p.17) opõem-se à tragédia, confere ao leitor/espectador, justamente por essa oposição, um 

espetáculo cênico menos doloroso.   

Além de João Grilo, outros personagens da peça, que de uma forma ou de outra, 

também sofrem por serem visto como diferentes numa sociedade organizada sob a luz de 

uma cultura imposta aventuram-se na luta pelo seu espaço na sociedade, representando 

sujeitos desejosos de serem ouvidos pelo seu Outro e empreendem luta numa inversão de 

valores. Esses personagens envolvem-se na trama do começo ao fim em torno das peripécias 

do herói pícaro João Grilo. 

Segundo Kothe (1985, p. 38) é próprio de um herói pícaro envolver-se em situações 

que beiram o “trágico”, assumindo-se como um “herói épico às avessas”. Trata-se de um tipo 

que, muitas vezes, age de forma precipitada, sem escrúpulos, violenta, acreditando que no 

exercício da cidadania os fins justificam os meios. Porém, embora com atitudes oscilantes e 

contraditórias, buscam a justiça.   

João Grilo apresenta-se na peça, do começo ao fim, na luta por uma nova ordem social 

– a ordem que ele considera justa. Ele vale-se de suas astúcias para ser ouvido pelos homens 

e não se acovarda diante das dificuldades, chegando ao ponto de lutar tanto no plano terreno, 

quanto no plano pós-vida, apelando para a misericórdia divina.  

João Grilo:  

- É difícil dizer sem jeito? Sem jeito? Sem jeito por quê? Vocês são 

uns pamonhas, qualquer coisinha estão arriando. Não vê que tiveram 



 

735 

 

tudo na terra? Se tivessem tido que aguentar o rojão de João Grilo, 

passando fome e comendo macambira na seca, garanto que tinham 

mais coragem. Quer ver eu dar um jeito nisso? (SUASSUNA, 1990, 

p. 167). 

 

Desde as primeiras ações na peça, João Grilo trava uma luta contra a injustiça com a 

única arma que tem - a artimanha. E sua principal artimanha é esconder o medo no 

enfrentamento de seus problemas. Para isso, lança mão de seu discurso improvisado em suas 

peripécias, aproveitando situações embaraçosas a seu favor. O desafio inicial de João Grilo 

é mostrar ao seu amigo Chicó que tem voz, isto é, ele trama uma vingança contra seus patrões 

que há muito tempo o tratam com descaso como se observa no texto em Suassuna (1990, p. 

36) “João Grilo: - Muito pelo contrário, ainda hei de me vingar do que ele e a mulher me 

fizeram quando eu estive doente. Três dias passei em cima de uma cama para morrer e nem 

um copo d’água me mandaram”. Para João Grilo, a vingança é um acerto de contas pelo 

sofrimento que lhe causaram, mas principalmente, porque precisa se fazer notar em seu meio. 

Assim como João Grilo, seu companheiro Chicó vive em condição de subalterno. 

Porém, esse não consegue esconder o medo, mas também se mostra um sujeito crítico, ao 

apelar para sua criatividade, contando histórias fantasiosas para mostrar aversão à ordem 

social que impera no seu meio.  Observa-se isso no texto de Suassuna (1990, p. 26), “Chicó: 

- Bom, eu digo isso porque sei como esse povo é cheio de coisas, mas não é nada de mais. 

Eu mesmo já tive um cavalo bento”. Nessa passagem da trama Chicó desconfia que o 

cachorro de sua patroa pode ser bento pelo padre devido à posição social que ela ocupa, 

sinalizando sua criticidade. 

O personagem João Grilo, em suas investidas para se fazer notar, acaba envolvendo 

os demais personagens da peça em situações incômodas e o resultado é que cada um deles 

em relação ao seu Outro precisam também se fazer notar. No episódio em que o cachorro 

precisa ser bento antes de morrer e, ainda, ser enterrado com as honrarias da igreja, tem-se o 

caso da inversão de papéis do padeiro em relação à esposa, onde ela dita as ordens como se 

observa no trecho seguinte:  

Mulher (furiosa):  
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- Quer dizer, quando era o cachorro do major, já estava tudo pensado, 

para benzer o meu é essa complicação! Olhe que meu marido é 

presidente e sócio da Irmandade das Almas! Vou pedir a demissão 

dele!  

Padeiro:  

- Vai pedir minha demissão! 

Mulher:  

- De hoje em diante não me sai lá de casa nem um pão para 

irmandade!  

Padeiro:  

- Nem um pão! (SUASSUNA, 1990, p. 52). 

 

Como se vê, há uma inversão de valores, considerando que a sociedade, por séculos, 

tem mantido um modelo patriarcal familiar, em que a mulher ocupa a posição de subalterna 

diante do marido.  Essa submissão fica ainda mais clara em Suassuna (1990, p. 179) na fala 

da Compadecida “Já aleguei sua condição de mulher, escravizada pelo marido e sem grande 

possibilidade de se libertar. Que posso alegar ainda em seu favor”. Além disso, a mulher 

critica o padre por negar-se a benzer o cachorro por causa de sua posição social ser inferior 

à igreja. Tem-se, então, uma mulher agindo como chefe de família e consciente de seu papel 

enquanto cidadã.  

No episódio do julgamento, após a tragédia ocorrida pela invasão dos cangaceiros à 

cidade de Taperoá, palco de toda a trama da peça, João Grilo, em mais uma de suas 

peripécias, mais uma vez mostra-se crítico e faz diversas contestações sobre a justiça e apela 

para a misericórdia. Verifica-se isso em; 

Manoel:  

- Com quem você vai se apegar, João? Com algum santo? 

João Grilo:  

- O senhor não repare não, mas de besta eu só tenho a cara. Meu 

trunfo é muito maior do que qualquer santo. 

Manoel:  

- Quem é? 

João Grilo:  

- A mãe da justiça. 

Encourado, rindo:  

- Ah, a mãe da justiça! Quem é essa? 

Manoel:  

- Não ria, porque ela existe. 
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Bispo:  

- E quem é? 

Manoel:  

- A Misericórdia. (SUASSUNA, 1990, p. 168 – 169). 

 

João Grilo reage, tentando se defender de acusações, que a seu ver, não tinham 

sentido, pois o que o faziam agir de forma errada eram as suas condições de vida. E, 

acostumado ao sofrimento e, mesmo desacreditando na justiça, não se entrega e luta até onde 

pode, com seus argumentos astutos, a fim de ser ouvido. E de uma forma ou de outra 

consegue seu intento. Diante do exposto até aqui, seguem-se algumas considerações. 

Na peça teatral Auto da Compadecida, Ariano Suassuna recria a arte com liberdade 

dando espaço no teatro, a gêneros literários diversos como os cordéis, as lendas ao tempo em 

que atualiza o auto vicentino. Os cordéis permeiam toda a trama numa constituição 

metateatral********************* como no epílogo final da peça em que o Palhaço – 

personagem narrador/apresentador – dirige-se ao público. 

Palhaço: 

- A história da Compadecida terminou aqui. Para encerrá-la, nada 

melhor do que um verso com que acaba um dos romances populares 

em que ela se baseou: 

Meu verso acabou-se agora, 

Minha história verdadeira. 

Toda vez que eu canto ele, 

Vêm dez mil-réis pra algibeira. 

Hoje estou dando por cinco, 

Talvez não ache quem queira [...] (SUASSUNA, 1990, p. 203). 

 

Suassuna representa o imaginário do povo nordestino, compondo a peça a partir de 

dois cancioneiros populares já mencionados anteriormente. Quanto à atualização do auto, 

isso ocorre porque o dramaturgo apropria-se de um modelo de teatro medieval com elementos 

culturais modificados em decorrência dos processos de modernização social. O palco onde 

ocorrem os fatos na narrativa é o sertão nordestino e o contexto é de uma sociedade em 

                                                           
********************* Segundo Miorin, (2006, p. 115), quando a metaficção se dá na arte 

teatral, ocorre a metateatralidade, também em dois processos, considerando que o teatro 

envolve o drama literário e a arte a ser representada no palco - arte cênica. 
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processo de mudança e marcada pelas desigualdades sociais. E, examinando-se a relação 

existente entre a identidade cultural em tempos modernos e o processo de formação 

identitária do sujeito, percebe-se que essa relação se transforma com as experiências de vida.  

Dessa maneira, se o indivíduo encontra-se em situação de submissão, sujeito ao 

sofrimento, à fome, a miséria, ao abandono, ele reage para sobreviver, precisando 

desenvolver habilidades que o tornem capaz de mudar a si mesmo e o meio. Assim acontece 

com João Grilo, que é tido como diferente, porque não se enquadra nas normas impostas pelo 

poder na organização da sociedade.  E, nesse caso, pesa sobre ele um estigma de “sem 

cultura”†††††††††††††††††††††. Porém, não se apresenta acrítico, assim como os demais 

personagens que ignoram a ordem social preestabelecida e reagem, isto é, discutem o que 

consideram injustiça humana. Tem-se como exemplo disso, além de João Grilo e muitos dos 

personagens que compõem a peça tragicômica, o mentiroso Chicó. Esse mostra que não está 

alheio às desigualdades sociais e reage contando mentiras em forma de protesto às leis sociais 

que para ele não são justas. Quanto à personagem feminina Mulher do padeiro, registra-se 

uma atitude de inversão de papéis, reagindo também ao fato de ocupar, na hierarquia de 

valores, uma classe inferior no contexto social, no caso aqui exemplificado ao de dona de 

casa e a igreja. Portanto, Suassuna representa em sua peça a mulher, ainda marcada pelo 

estereótipo feminino, apresentando-se resistente a tal estigma como muitas mulheres em 

diferentes épocas, considerando que se trata de uma realidade recorrente por séculos. Nesse 

caso, a atitude das mulheres no enfrentamento desses estereótipos, contribui para refazer a 

ordem social.  

No entanto, se a questão é até que ponto o subalterno pode falar, nota-se que o limite 

de sua liberdade e autonomia encerra no âmbito dos valores subjetivos; seu sentimento, 

pensamento, criatividade e fé. Registra-se ainda que, se a alienação é um processo social 

planejado para controlar um indivíduo ou grupo para o impedimento da mudança social, 

então a desalienação também se configura na sociedade moderna num processo inverso em 

                                                           
†††††††††††††††††††††O termo “sem cultura” referindo se ao sujeito nordestino está 

relacionado, na concepção de Moroni e Elza Aparecida Filha (2006, p. 33-34), à “falta de 

cultura no sentido de educação, aprendizagem”. 
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que o indivíduo ou grupo buscam o desenvolvimento de sua consciência sobre os fatos 

sociais, através de mecanismos próprios. Isso pode ser relacionado ao personagem de 

Suassuna João Grilo, que se apega as suas artimanhas para reverter o modo como é visto pela 

sociedade. Ele ignora o que tentam lhe ensinar pelo discurso dominador e, com suas 

peripécias para fazer-se ouvir, vale-se de um discurso ousado, apelativo, que culmina na 

mudança dos fatos a seu favor e, consequentemente, a favor daqueles que, como ele, 

experimentam o sofrimento. 

Auto da Compadecida enquanto obra literária, que na concepção de Kothe (1985, p. 

8) trata-se de sistema que reproduz “[...] em miniatura o sistema social [...]”, representa um 

povo marcado por uma incessante luta pela quebra de paradigmas sociais impostos, 

entendidos, in inclusive, como ecos do processo de colonização. 
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57. REPRESENTAÇÕES DO NEGRO GAY NA LITERATURA AFRO-

BRASILEIRA 

 

Rubenil da Silva Oliveira 

 

 

Introdução 

A presença das representações da identidade homoerótica na literatura brasileira não 

é um fato da modernidade tardia, pois há muito ela se faz presente, porém as primeiras 

representações são de personagens brancas, pertencentes à elite social, mas carregadas de 

estereótipos negativistas. Por exemplo, a personagem Azevedo, da peça teatral “O demônio 

familiar”, de José de Alencar, que era descrito como desfrutável, frouxo, superficial e 

parecido com um cabeleireiro da Rua do Ouvidor. Notou-se que os adjetivos não 

qualificativos contribuem para a estereotipia da personagem, ou seja, ela é uma conduta 

desviante às normas sociais das famílias da época. Em 1888, em O Ateneu, de Raul Pompeia, 

a prática da homossexualidade é uma marca dos invertidos que demarcam as relações 

desiguais e assimétricas do poder. 

As obras literárias de temática homoerótica foram deixadas de lado ao longo da 

história literária por serem vistas como literatura de perversão, apócrifas, que não deveriam 

ser lidas ou ouvidas por representarem a escrita dos abominados pela sociedade nas diversas 

fases da história. Isto por trazer conteúdo representativo da identidade de uma minoria social 

que ao longo da sua existência fora penalizada com a exclusão social e, muitas das vezes, a 

morte. A literatura de temática homossexual ganha maior notoriedade na segunda metade do 

século XX quando das publicações de Lúcio Cardoso, Caio Fernando Abreu, Walmir Ayala, 

João Gilberto Nool, Nelson Luiz de Carvalho, Luiz Mott e pela contribuição trazida pelos 

estudos culturais.   

Michel Foucault, na obra “História da Sexualidade I: a vontade de saber” (2014) trata 

da transformação dos discursos sobre sexo nos últimos três séculos, do uso da linguagem 

menos moderada, com a qual os sujeitos descreviam a prática sexual. Notadamente, os 
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discursos são construções sociais inerentes à época dos seus produtores e atendem a uma 

conjuntura específica, evoluindo ou regredindo conforme as liberdades de cada período. Essa 

construção e propagação de novos discursos acerca da sexualidade do sujeito homoerótico 

têm sido modificadas, a notar pelas representações literárias. 

Em Bom-Crioulo (1895), é que se vê a homoeroticidade sendo tratada associada ao 

estereótipo racial, ou seja, o sujeito que carrega em si dois males sociais – a identidade racial 

e a identidade sexual. Até então, tudo o que se tinha produzido sobre a literatura de temática 

homossexual estava atrelada ao universo do branco e, Adolfo Caminha desconstrói a ideia 

do negro como o macho dotado de virilidade, mesmo que ele viva a condição de ativo da 

relação.  Ainda na escrita da literatura afro-brasileira há outros autores que também irão 

escrever narrativas nessa mesma linha temática como Machado de Assis “Pílades e Orestes”, 

João do Rio “História de gente alegre” e nos anos finais do século XX, Luiz Mott “Zumbi 

era gay?”, Miriam Alves “Olhos verdes de Esmeralda” e Éle Semog “A seiva da vida”. Dos 

quais, para objeto dessa análise tomou-se Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha e A seiva da 

vida, de Éle Semog. 

O objetivo geral deste artigo foi analisar as representações do negro gay na literatura 

afro-brasileira, a partir das obras “Bom-Crioulo” e “A seiva da vida”. Para isso foi necessário 

centrar a análise das obras na abordagem qualitativa de pesquisa, a partir da pesquisa do tipo 

bibliográfica. O procedimento utilizado foi a leitura e fichamento das obras. Como corpus da 

teoria tomou-se Maria Elisa Cevasco (2003), Tomaz Tadeu da Silva (2014), Sara Salih 

(2012), Michel Foucault (1999; 2014), Frantz Fanon (2008), José Luiz Dutra de Toledo 

(2006), Luiz Mott (2003), Célia Regina dos Santos e Vera Lúcia Gomes Wielewicki (2005), 

Judith Butler (2003), Joseph Campbell (1990), Lindberg Campos Filho (2014), Néstor 

Osvaldo Perlongher (1987), Guacira Lopes Louro (2013), Georges Bataille, Lúcia Castelo 

Branco (1984), Homi Bhabha (2003), Francesco Alberoni (2006), Richard Miskolci (2012) 

e outros. 

O corpo do artigo encontra-se organizado em três capítulos. No capítulo um, a 

introdução trata da presença da literatura de temática homoerótica à definição do corpus 

analisado. O capítulo dois procurou refletir os estereótipos que circundam a identidade 
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homoerótica na literatura – dos “discursos de infração” (FOUCAULT, 2014) à visibilidade, 

além de situá-las nas representações das personagens Amaro e Jorge Ganga. No capítulo três, 

são feitas as considerações finais acerca do estudo realizado. 

 

A identidade homoerótica na literatura: da infração à visibilidade 

Sobre a identidade homoerótica, o poeta barroco Gregório de Matos (1636 – 1695) 

insultava na sua poesia satírica as pessoas que amavam as do mesmo sexo (TOLEDO, 2006). 

No século XIX, os homossexuais eram tratados como anormais e sempre punidos com uma 

morte violenta ao final das narrativas como consta em “O retrato de Dorian Gray”, de Oscar 

Wilde (1891) e em “O Barão de Lavos”, de Abel Botelho (1891). A punição às personagens 

homossexuais é a representação do cerceamento à liberdade daquele que se identificava como 

sujeito homoerótico.  

Nessa época no Brasil a estética naturalista traz duas personagens emblemáticas – 

Albino, em O Cortiço, de Aluísio Azevedo (1890) e Amaro, em Bom-Crioulo, de Adolfo 

Caminha. As personagens da Literatura brasileira não são punidas com a morte, são punidas 

pela própria vida, o primeiro por mais que seja descrito como limpo, lavandeiro, fraco, cor 

de aspargo cozido, cuidadoso com a casa, a cama estava sempre cheia de formigas, o que 

representa uma punição à conduta desviante, ser sujeito afeminado. O segundo, por sua vez, 

é descrito como violento, ex-escravo, marinheiro, extremamente forte e capaz de matar como 

ocorre no fim da narrativa, que acaba por matar Aleixo, por não suportar a traição e acaba 

preso, revelando assim a força do Determinismo sobre a personagem e a força é uma metáfora 

da sua condição animalesca, por ser preto, pobre e ex-escravo. A ideia da metáfora alude à 

contrariedade que se expressa entre o título “Bom-Crioulo” e o fato de Amaro matar o 

amante, confirmando assim que a metáfora é “uma imagem que sugere alguma outra coisa” 

(CAMPBELL, 1990, p. 59). 

Os “discursos de infração” (FOUCAULT, 2014) cederam lugar ao discurso dos 

estudos culturais, no qual se percebe uma intensificação acerca da construção da identidade 

sexual e esse fato exprime a multiplicação nos espaços de exercício do poder como a família, 

a escola e a sociedade. Desse modo, a literatura também pode ser vista como veículo de 
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difusão das identidades sexuais, inclusive a homoerótica à medida que se possibilite a 

transformar o cotidiano dos homossexuais em matéria de arte e reflexão, como uma atitude 

séria, sem a folclorização do gay na sociedade ou a sua transformação em heterossexual como 

muitas vezes já foi demonstrado nas telenovelas brasileiras (SANTOS & WIELEWICKI, In. 

BONNICI & ZOLIN, 2005). Por isso, a mudança na estruturação dos discursos acerca da 

identidade sexual tornou possível a inserção desse discurso aberto nas narrativas 

contemporâneas e possibilitou que estudos e mais obras fossem produzidas dentro desse 

campo, dentre elas, o conto “A seiva da vida”, de Éle Semog. 

Em conformidade com as ideias de Mott, na crônica “Gays, bofes e travestis”, os gays 

são geralmente chamados de “bichas/viados” apresentam-se em quatro grupos – enrustidos, 

assumidos, bichas fechativas e militantes. No primeiro grupo, estão aqueles que por alguma 

razão não se assumiram, mas busca na prática sexual homoerótica o prazer sexual, 

geralmente, nos “guetos gays”, dentre eles há os que se casam e levam vida dupla e os que 

não se casaram, mas só se assumem nos “guetos gays”. O segundo grupo é formado pelos 

assumidos, entende-se por essa acepção todos aqueles que não vivem mais “dentro do 

armário”, como extensão desse grupo há as bichas fechativas, os entendidos e os militantes. 

Bichas fechativas, são mais discriminadas, violentadas física e psicologicamente, via de 

regra, procuram não se relacionar com outro homossexual assumido, pois procuram o prazer 

apenas com o mito do bofe supermacho; Os entendidos, geralmente, evitam desmunhecar, 

saíram do armário, relacionam-se afetivamente com outros gays, mas não levantam bandeiras 

ativistas e, por último, neste grupo há os militantes, ativistas gays que não se escondem nas 

diferentes instâncias sociais. A categoria travesti é constituída por gays que se vestem de 

mulher, podendo usar a vestimenta feminina apenas para shows; para prostituir-se, a maioria 

delas durante o dia segue a vida como homens; as de pista, geralmente, feminilizadas, vivem 

unicamente da prostituição, ora são vítimas, ora agressoras e as transexuais, que geralmente, 

têm o psicológico abalado, o que as motiva a recorrer à transgenitalização. Os bofes é uma 

referência aos rapazes e homens que buscam o prazer sexual com os tipos dos grupos 

anteriores, mas nunca assumem a homossexualidade, pois para eles uma relação amorosa 

esporádica não afeta a sua condição heterossexual. (MOTT, 2003). 
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De acordo com a taxonomia dos gays masculinos dada por Mott (2003) entende-se 

que Amaro é um homossexual enrustido, por não assumir em nenhum momento a 

homossexualidade, o que se mostra é apenas o desejo dele pelo outro. Já que o seu desejo é 

a condição do papel de ativo da relação. Por outro, Jorge Ganga, é um típico michê ou bofe, 

que faz apenas o papel de ativo e que, por se relacionar também com as mulheres da narrativa, 

acredita-se que a sua homossexualidade é apenas ocasional, pois necessitava de dinheiro, não 

importando como ele fosse adquirido. 

As questões sociais que estão envoltas da identidade gay têm origem na ideia do não 

enquadramento desse estrato populacional à experiência sexual heterossexual, sendo o ser 

gay uma conduta desviante ao padrão hegemônico da sociedade. O ato de assumir a 

identidade homoerótica é reconhecer-se como cidadão e prática que se levada às últimas 

consequências contraria as expectativas da sociedade conservadora, pois o silêncio dos 

séculos anteriores foi quebrado não se está mais no início do século XX, época em que o 

Almirante Negro, João Candido teve sua orientação sexual sufocada (TOLEDO, 2006). 

 Essa invisibilidade ou cerceamento da identidade do sujeito homoerótico sofreu 

rasuras nos últimos anos, o que permitiu aos homossexuais afirmarem a sua cidadania, 

mesmo que ainda se conviva com a marginalização de alguns segmentos da população 

homoafetiva. Evidencia-se que não há um consenso na representação da identidade dos 

sujeitos homoeróticos por não haver uma unidade entre eles no que se refere aos 

comportamentos apresentados, uma vez que as obras analisadas não tratam da questão do 

reconhecimento da cidadania, apenas os classificam. Ainda sobre essa ideia Trevisan (2002) 

exprimiu que a união entre os subgrupos homossexuais não se dá por questões ideológicas 

ou de fé, mas pelo fato de relacionarem-se sexualmente com pessoas do mesmo sexo, o que 

reforça a ideia de subversão das normas das sociedades patriarcalistas.  

Os discursos da sociedade patriarcalista ganham sustentação quando o corpo é 

tomado como local de fronteira e definidor do sujeito servindo de justificativa da identidade, 

pois requerem a sustentação da Biologia para definir a identidade sexual (WOODWARD, 

2014). A tese da autora é reforçada quando se recorre à acepção de que o sexo é biológico e 

o gênero uma construção social dos sujeitos, portanto, relacional. Nessa perspectiva,  
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[...] o gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou 

consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero 

estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, 

sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. 

Resulta que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das 

intersecções políticas e culturais em que invariavelmente ela é 

produzida e mantida. (BUTLER, 2003, p. 20). 

 

A representação do sujeito homoerótico encontra algumas restrições por confrontar-

se com os discursos de supremacia da dominação masculina típica das sociedades patriarcais, 

o que reforça a folclorização da representação dos sujeitos homoeróticos. A repressão sexual 

imposta pela sociedade burguesa expressa o desejo da reconstrução de caminhos que 

derrubem os preconceitos associados aos discursos da orientação heterossexual como padrão 

dominante da sociedade. Por essa razão, Foucault (2014) admite que as ideias combativas 

acerca da repressão sexual dos sujeitos homoeróticos contrariam os interesses da classe 

burguesa dominante, prevalecendo assim à presença do discurso biológico, que nega 

veementemente a orientação homoafetiva e torna estéril a discussão sobre os espaços de 

poder que os homossexuais alegam. 

 Evidencia-se a partir das ideias de Foucault (2014) que não se pode afirmar a ideia 

da inexistência de repressão às minorias sexuais, especialmente das consideradas como 

subversivas ou excêntricas como é vista a orientação homossexual. Ainda tratando do 

discurso burguês dominante acerca da homossexualidade, cujas reminiscências são 

reproduzidas no cotidiano da contemporaneidade. Foucault (2014) reforça que desde o século 

XIX diferentes ramos do saber (Psiquiatria, Direito e Literatura) há uma série de discursos 

representativos dos grupos e subgrupos homossexuais e é sobre essa ótica que se toma a 

análise das representações do gay negro na literatura afro-brasileira. 

Com essa suposta legitimidade do discurso literário gay Moriconi (apud SANTOS & 

WIELEWICK, 2005, p. 297) menciona que “a literatura homoerótica apresenta-se em três 

dimensões básicas: a sentimental, a erótico-pornográfica e a escrita da AIDS”. Seguindo essa 

taxonomia, as obras analisadas restringem-se às primeiras dimensões, respectivamente – 
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“Bom-Crioulo”, de Adolfo Caminha enquadra-se na dimensão sentimental e o conto “A seiva 

da vida”, de Éle Semog, na, erótico-pornográfica. 

 

As imagens do negro gay Amaro em “Bom-Crioulo”, de Adolfo Caminha 

As primeiras imagens de Amaro na obra não deixam notar qualquer estereótipo que 

pudesse ser associado à homossexualidade masculina, uma vez que o gay sempre fora pintado 

como fraco, submisso e afeminado. Pelo contrário, ele é exaltado por sua força física, mesmo 

em meio aos castigos físicos sofridos depois que batera em um oficial de segunda classe que 

se metera com Aleixo, como visto em: “[...] um latagão de negro, muito alto e corpulento, 

figura colossal de cafre, desafiando, com um formidável sistema de músculos, a morbidez 

patológica de toda uma geração decadente e enervada, [...]” (CAMINHA, 2010, p. 21). Como 

notado, a descrição física de Amaro em nada corresponde aos estereótipos gays, para os 

padrões da época em que a obra foi escrita, essa descrição era típica dos negros escravizados. 

O castigo imputado a Amaro em nada se deve ao de ele ser homossexual, mas ao fato 

de ele ter agredido com socos a um oficial, uma vez que os castigos funcionavam como 

mantenedores da ordem e disciplina nas diferentes instituições devido ao progresso científico 

e socioeconômico (CATENACCI, 2001). Por outro lado, a não estereotipia da personagem 

por sua orientação sexual exprime outra leitura – a do estereótipo da hipermasculinização do 

sujeito negro, pois a força denota a condição do poder da virilidade do macho e aptidão para 

os trabalhos forçados. 

Adolfo Caminha tem uma atitude transgressora ao tratar da temática homoerótica no 

romance “Bom-Crioulo”, além desta a transgressão fica perceptível nas impressões do 

narrador sobre a homossexualidade da personagem Amaro, classificada a princípio como 

“vício” e no ambiente escolhido para a narrativa – a Marinha. Decerto, a transgressão ocorre 

ainda por se romper com a ideia da masculinidade excessiva com que o negro era 

demonstrado na sociedade escravista, o que expressa uma carga maior de exclusão do negro 

quando ele não reproduz o modelo heterossexual, sendo a homossexualidade vista com maior 

ênfase quando recai sobre a representação de personagens brancas. Por essa razão, na 
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atualidade, militantes e estudiosos de gênero procuram desconstruir essa imagem 

hipersexualizada do negro, como notado em: 

 

Nem todos os negros são “negões”, isto é, pintudos, enormes e altos. 

Daí novamente a individualização do gay branco que pode ser 

pintudo, magro, gordo, alto ou baixo, ao passo que, os negros são 

totalizados a uma coisa só e sofrem as sanções sociais se fugirem 

desta essencialização. Ele vira um nada, ele é simplesmente 

socialmente irrelevante. É uma exclusão muito pior do que a do 

branco nas mesmas condições. (CAMPOS FILHO, 2014, p. 2). 

 

O excerto demonstra de um viés particular a desconstrução do imaginário discursivo 

construído em torno da sexualidade do homem negro, fato percebido na obra de Adolfo 

Caminha, quando contraria o também naturalista Aluísio Azevedo que descreve a 

homossexualidade do branco. Contudo, a época em que escrevem servia para legitimar a 

orientação homossexual como patológica, o que é confirmado na obra nas diferentes 

expressões “vício”, “amizade escandalosa”, “vida cor de rosa”. Notadamente esse discurso 

social contrário à homoafetividade é sustentado pelas ideias da psicanálise e do 

comportamento heterossexual do século XIX, nesse sentido “[...] o repúdio e a proibição 

requerem a homossexualidade para se constituírem. Longe de eliminar a homossexualidade, 

ela é sustentada pelas próprias estruturas que a proíbem” (SALIH, 2012, p. 182). 

Considerando a descrição degradante da velha embarcação do cenário incial da 

narrativa sustenta-se que o caráter desviante com que a sociedade via a homossexualidade 

“[...] casco negro, com suas velas encardidas de mofo” (CAMINHA, 2010, p. 13). Essa 

degradação do ambiente é uma alusão crítica à Marinha como instituição representativa da 

República dos Marechais, pois até mesmo no espaço dos homens poderiam existir aqueles 

que preferiam relacionar-se com o mesmo sexo.  As provocações do narrador acerca da 

orientação sexual de Amaro começam a ser mencionadas na obra a partir da segunda metade 

do capítulo dois, quando o narrador, deixa entrever a polifonia entre as vozes do narrador e 

do comandante Albuquerque: “Isso de se dizer que preferia um sexo a outro nas relações 

amorosas podia ser uma calúnia como tantas outras que se inventam por aí... Ele, Bom-
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Crioulo, não tinha nada que ver com isso. Era uma questão à parte, que diabo! Ninguém está 

livre de um vício”. (CAMINHA, 2010, p. 29). 

O fato de o comandante duvidar da homossexualidade de Amaro tem por fundamento 

o discurso mítico que apregoava a masculinidade superior do homem negro, essa 

contrariedade demonstra que a sexualização independe da etnicidade, uma vez que a 

orientação sexual é uma marca da identidade do ser. Fato esse que é apresentado na 

indiferença demonstrada pelo comandante ao ouvir comentários acerca da orientação sexual 

de Amaro, conforme notado em: “O próprio comandante já sabia daquela amizade 

escandalosa com o pequeno. Fingia-se indiferente, como se nada soubesse, mas conhecia-se-

lhe no olhar certa prevenção de quem deseja surpreender em flagrante” (CAMINHA, 2010, 

p. 30).  

O comandante Albuquerque só suspeitava da orientação sexual de Amaro porque 

ouvia os comentários maledicentes e risos dos oficiais quando bebiam limonada na praça das 

armas. Contudo, os oficiais eram medrosos, pois nunca falavam na frente de Amaro ou para 

que ele ouvisse, pois poderiam sentir os efeitos da masculinidade dele, conforme notado em: 

“– Não lho dissessem na cara, porque então o negócio era feio... A chibata fizera-se para o 

marinheiro: apanhava até morrer, como um animal teimoso, mas havia de mostrar o que é ser 

homem” (CAMINHA, 2010, p. 30).  

No excerto acima, o narrador faz o leitor perceber que a masculinidade do Bom-

Crioulo não tinha sido destituída com os comentários sobre a homossexualidade, “o negócio 

era feio”, é uma forma eufemizante de dizer que ele poderia até matar algum oficial caso 

ouvisse os comentários, tal qual fizera com o oficial de segunda classe. Por outro lado, 

exprime-se a natureza da identidade zoomórfica do negro que não tinha medo dos castigos 

físicos. Depois de situar os mexericos que já ocorriam sobre a homossexualidade da 

personagem é que o narrador começa a contar do desejo sentido por Amaro desde a primeira 

vez que vira Aleixo, como visto em: 

 

Esse movimento indefinível que acomete ao mesmo tempo duas 

naturezas de sexos contrários de sexos contrários, determinando o 

desejo fisiológico da posse mútua, essa atração animal que faz o 
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homem escravo da mulher e que em todas as espécies impulsiona o 

macho para a fêmea, sentiu-a Bom-Crioulo, irresistivelmente ao 

cruzar a vista pela primeira vez com o grumetezinho. Nunca 

experimentara semelhante coisa, nunca homem algum ou mulher 

produzira-lhe tão esquisita impressão, desde que se conhecia! 

Entretanto, o certo é que o pequeno, uma criança de quinze anos, 

abalara toda a sua alma, dominando-a, escravizando-a logo naquele 

mesmo instante, como a força magnética de um ímã. (CAMINHA, 

2010, p. 30). 

 

De acordo com o excerto, outra imagem da homossexualidade é a do desejo 

fisiológico que toma conta do pensamento do negro ao conhecer Aleixo, nesse caso, toma-se 

a associação do desejo com o prazer sexual: “Desejo e prazer são diretamente os efeitos de 

disposições anatômicas e dos processos físicos [...] O desejo não é um simples movimento 

da alma, nem o prazer uma recompensa dada por acréscimo. Eles são efeitos da pressão e da 

brusca expulsão” (FOUCAULT, 1999 , p. 112 – 113). É motivado por esse desejo de 

posse que o negro passa a zelar por sua “nova amizade”, inclusive, torna-se violento com os 

outros devido ao seu “egoísmo apaixonado”, chegando a esmurrar o segunda-classe por ter 

maltratado o grumete (CAMINHA, 2010, p. 31). 

Por causa desse desejo nutrido pelo grumete, às mudanças de comportamento do 

personagem tornam-se evidentes, Amaro que antes era obediente e submisso, por isso 

estimado pelos seus superiores, perde essa postura, como percebido em “aquele caráter dócil 

e tolerante, deixara-o ele no alto-mar ou nas terras por onde andara” (CAMINHA, 2010, p. 

32). Para Amaro, essa paixão nunca provada por nenhuma mulher ou outro homem, era uma 

tortura que o fazia agonizar, o que evidencia que para a personagem não era uma atitude fácil 

viver a primeira experiência homossexual, conforme relata o narrador no trecho: “Era Bom-

Crioulo, o negro Amaro, cujo espírito debatia-se, como um pássaro agonizante, em torno 

desta única ideia – o grumete Aleixo, que não o deixava mais pensar noutra coisa, que o 

torturava dolorosamente...” (CAMINHA, 2010, p. 33).   

Essa agonia de Amaro é nova e o aflige devido ao fato de com as mulheres ter tido 

apenas duas experiências tidas como vergonhosas e agora se via envolvido por um desejo 

alucinante, no qual se vê impotente para resistir, suscitando assim várias inquietações – “[...] 
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como é que não tinha forças para resistir aos impulsos do sangue? Como é que se 

compreendia o amor, o desejo da posse animal entre duas pessoas do mesmo sexo, entre dois 

homens?” (CAMINHA, 2010, p. 34). Observa-se, então, que as inquietações do narrador 

percebidas com parte da polifonia do discurso de Amaro demonstram a presença das ideias 

da evolução das ciências no século XIX carecem de uma explicação de cunho científico. 

Essas inquietações são confirmadas em: 

 

Com o advento da teoria evolucionista de Darwin e das ideias 

positivistas de Augusto Comte, no século XIX, todos os fenômenos 

passaram a ser compreendidos como resultantes de leis naturais 

invariáveis. O erotismo, obviamente, não escapou a essa avalanche 

cientificista. Ao contrário: a sexualidade sempre esteve no centro das 

preocupações clínicas e sociais dos doutores evolucionistas e 

positivistas. A partir de então, a ciência invadiu os prazeres do 

indivíduo: classificou as práticas sexuais em normais e periféricas, 

analisou as “perturbações do instinto”, legitimou as formas 

“saudáveis” de amor. (BRANCO, 1984, p. 49). 

 

Mediante o excerto, verificou-se que o desejo de Amaro adquire o status de 

“perturbação dos sentidos” e que precisa de esclarecimento científico, buscando para isso a 

“vergonha” que ele tinha das experiências heterossexuais como motivo para explicar a 

origem da homossexualidade. Ultrapassando o pensamento de Branco (1984) encontra-se um 

novo caminho metaforizado pela ideia da viagem proposta nos estudos da teoria queer, no 

qual esse sentimento perturbador pode ser relativizado como visto em:  

 

Os sujeitos que cruzam as fronteiras de gênero e de sexualidade 

talvez não “escolham” livremente essa travessia, eles podem se ver 

movidos para tal por muitas razões, podem atribuir a esse 

deslocamento distintos significados. Eles podem, tal como quaisquer 

outros viajantes, ver sua travessia restringida, repudiada ou ampliada 

por suas marcas de classe, de raça ou por outras circunstâncias de sua 

existência. Sua viagem talvez possa se caracterizar como um ir e um 

voltar livre e descompromissado ou pode se constituir num 

movimento forçado, numa espécie de exílio. (LOURO, 2013, p. 19). 
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Assim, a escolha de Amaro, não é exclusivamente intencional, mas respaldada pelas 

circunstâncias e por experiências fracassadas de uma época anterior, sem qualquer relação 

com a etnia. O desejo homoerótico do Bom-Crioulo era tão forte que o dominava como se o 

grumete fosse uma figura feminina, “ele queria amá-lo, possuí-lo, gozá-lo” (CAMINHA, 

2010, p. 34). Por isso, ele começa a comprar presentes para Aleixo, fazendo ganhar do outro 

a confiança e o apreço, como se fosse um homem empreendendo esforços na conquista da 

mulher desejada, até mesmo exibindo-se ao deixar a camisa aberta para que o grumete 

contemplasse sua forma física e com isso o tempo encarrega-se de em algumas semanas 

aproximá-los de fato (CAMINHA, 2010, p. 36).   

Após envidar-se na conquista e a mistura de inquietações Amaro consegue consumar 

“o delito contra a natureza” (CAMINHA, 2010, p. 43), isto é, ter sua primeira relação sexual 

com Aleixo. Depois dessa primeira relação é que Bom-Crioulo compreendeu sua 

homossexualidade, que só outro homem era capaz de satisfazer o desejo erótico nele contido. 

Para isso, ressalta o fato de somente ter perdido a virgindade aos trinta anos e o alívio de não 

ter que recorrer “aos excessos que os médicos proíbem” (CAMINHA, 2010, p. 46). 

 Vale lembrar que a relação homoafetiva, no século XIX, era tida como anomalia 

sexual, contudo, na contemporaneidade, os discursos de parte significativa da sociedade 

ainda são contrários a mesma, pois ainda se vivencia a articulação social dos discursos sob 

os eixos do prazer e do poder. Não obstante, se vincula o valor ou prática de uma etnia, uma 

vez que negros e brancos eram e, são passíveis dos mesmos atos, mesmo que no século XIX, 

se acreditasse na hiper-masculinidade do negro, o que é subvertido pelo autor, mesmo dando 

ao negro o papel de ativo da relação. Por isso, nota-se que “[...] por detrás de objetivos 

explicitamente clínicos, esse discurso esconde estratégias de poder, exercícios de controle e 

repressão da sexualidade, ele coloca em jogo formas camufladas de prazer [...]” (BRANCO, 

1984, p. 54). 

Depois de consumada a primeira relação entre os amantes Amaro procura cumprir 

sua promessa de alugar uma casa para que eles pudessem viver, alugando um quarto na casa 

de D. Carolina, que mais tarde passa a se interessar por Aleixo e mantém com ele o contato 
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sexual, enquanto Amaro estava no mar. Ao saber por intermédio do caixeiro que era traído 

pelo grumete e D. Carolina o Bom-Crioulo encontra o amante e num excesso de fúria o mata. 

 

Jorge Ganga, o gay negro da “modernidade tardia” no conto “A seiva da vida”, de Éle 

Semog 

Os estudos queers demonstram que as formas de representação dos perfis identitários 

da homossexualidade foram transformados, ou seja, os gays da cena contemporânea não 

necessariamente precisam ter estereótipos associados à feminilidade. Além disso, o 

estabelecimento das identidades de gênero dá-se por intermédio da percepção etnocêntrica e 

do contexto temporal de quem a apresenta para a sociedade. Desse modo, se representado a 

partir da escrita masculina, o perfil gay tende a assumir o papel de ativo na relação, sem a 

presença de traços femininos como os de Jorge Ganga, que é essencialmente masculinizado, 

o que se explica pelo fato de a relação homossexual ser apenas esporádica, própria de um 

garoto de programa ou michê.  

Nas relações homoeróticas, os garotos de programa podem desempenhar os papéis de 

ativo e passivo na relação, contudo, no conto de Éle Semog, Jorge Ganga é apenas ativo e 

mantinha ora relações com mulheres velhas ora com homens velhos, o interesse aqui é apenas 

a relação entre Jorge Ganga e os últimos. Por essa razão, pode ser afirmado que “os lugares 

categoriais não se apresentam como entidades fechadas e exclusivas, mas como pontos de 

um continuum, de uma rede circulatória. Assim um michê – como os internos do Mettray 

geneteano – poderá ser macho num contexto e bicha (ou gay) no outro; às vezes a variação 

poderá acontecer no mesmo espaço.” (PERLONGHER, 1987, p. 23). 

Contudo, Jorge Ganga não tem nenhuma relação no papel de gay passivo, a 

personagem inclui-se, exclusivamente, no universo da “prostituição viril”, (PERLONGHER, 

1987). Constatou-se na leitura do conto que a procura dos homens mais velhos pelos prazeres 

de Jorge Ganga era um artifício usado na tentativa de reencontrar a masculinidade perdida, 

como é o contato com o velho de setenta e cinco anos, como visto em: 
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Um dia apareceu um velho de setenta e cinco anos. Podre de rico de 

experiências. [...] Brocha. Pediu que Jorge Ganga o possuísse. 

Pagaria em ouro, desse certo ou não desse certo. Não importava 

nenhum dos princípios que norteara a sua existência. Ele queria era 

agarrar-se àquela esperança de que, se fosse penetrado pelo negro, 

talvez voltasse a sentir-se homem... Coitado, o pobre não sabia que o 

caráter é o alimento que se colhe na árvore que acreditamos ter o 

melhor fruto, mas algumas só dão frutos envenenados e quem deles 

se alimenta... (SEMOG, In. QUILOMBHOJE, 1998, p. 59). 

 

A partir das experiências sexuais de Jorge Ganga, que era exclusivamente 

heterossexual e do velho, que já tinha sido casado por duas vezes pode ser afirmado que:   

 

[...] nenhuma identidade é fixa, e, durante a vida, as pessoas 

realmente. Constatações como essas são amplamente corroboradas 

por estudos sociológicos e antropológicos, os quais, especialmente 

quando analisam as questões de gênero e sexualidade, mostram uma 

instabilidade crescente na forma como as pessoas se compreendem e 

se relacionam na sociedade contemporânea. (MISKOLCI, 2012, p. 

19). 

 

Em conformidade com Miskolci (2012) compreende-se que a mudança de perspectiva 

na escolha dos parceiros sexuais pode acontecer devido à instabilidade emocional, no caso 

do velho, pelo fato de ele “brochar” e, com isso não se sentir mais homem, ele poderia voltar 

a sê-lo depois do que se falava do negro. Já para Jorge Ganga, essa mudança é uma forma de 

ganhar mais dinheiro, o que não contrariaria a sua ideia de masculinidade. Situação essa que 

torna a dimensão erótica “livre de preocupação com a existência e o prazer ou dor sentido 

pelo outro polo da relação” (ALBERONI, 2006, p. 15). 

Na perspectiva de Semog, no conto “A seiva da vida”, o negro é tipificado pela 

imagem da dominação sexual masculina à medida que traz a evidência da agressão sexual e 

física cultuada desde a época da colonização. Esse estereótipo se deve ao fato de que com a 

conquista da liberdade o negro deixou de obedecer aos seus senhores e, com isso não existiria 

que pudesse reprimir seus impulsos, uma vez que eles eram agora donos de si, inclusive do 

seu corpo (LÍBANO SOARES, 1999; AZEVEDO, 1987), como se nota em: “O velho gemeu 
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de dor, mas um prazer vivo, como o da fase anal, fê-lo pedir mais. O negro arrebentando-lhe 

as entranhas e ele mordendo o travesseiro, mãos enrugadas apertando com violência a borda 

do colchão”. (SEMOG, In. QUILOMBHOJE, 1998, p. 59). 

Sobre a identidade sexual do negro reside o estereótipo do tamanho avantajado do 

pênis, tomando-o como marco para a constituição da relação entre o negro e o branco 

(FRIEDMAN, 2001, p. 98), pênis esse que arrebenta as entranhas do outro, que faz gemer de 

dor, como lido no conto. Pênis que foi objeto de estudo na Europa e que sempre despertou 

no imaginário do branco o desejo, assim, o símbolo do poder e da masculinidade do negro 

acaba por servir como ameaça ao europeu. Conforme Bhabha, ele carrega em si “o profundo 

medo cultural do negro figurado no temor psíquico da sexualidade ocidental” (BHABHA, 

2003, p. 71). Neste sentido, o pênis carrega a marca da racialização e, a consequente, 

diminuição da inteligência pelos estudos europeus que situavam o tamanho do pênis como 

inverso à capacidade de cognição do negro, ou seja, atribuía ao negro um valor animalesco.  

A violência sexual do negro funciona como uma tentativa de superação do sentimento 

de inferioridade ao branco amplamente expresso durante a colonização “o que nós queremos 

é ajudar o negro a se libertar do arsenal de complexos germinados no seio da situação 

colonial” (FANON, 2008, p. 44). A mesma carga imaginária trazida na narrativa de Éle 

Semog é transmitida no cinema pornográfico e na televisão na contemporaneidade, onde 

poucas vezes se visualiza a presença de homossexuais negros, contudo, é comum a presença 

de homens hipersexualizados, dotados e viris. 

Quanto à linguagem percebeu-se que há uma carga mais intensa da licenciosidade 

moral, uma vez que o autor descreve os movimentos do negro e, por conseguinte, o prazer e 

dor sentidos pelo outro. Isso se vê em: “Cheiro. O suor do negro caindo-lhe nas costas e 

aquela coisa quente, grossa, ocupando todo o seu reto, abrindo suas fronteiras. O prazer nunca 

sentido correu na mente do velho e se soubesse, pensou, teria sido homossexual desde muito 

cedo” (SEMOG, In. QUILOMBHOJE, 1998, p. 59 – 60). 

Além da presença do prazer dado ao velho por Jorge Ganga, evidencia-se “o 

mecanismo da transgressão na recusa do interdito e deflagração da violência” (BATAILLE, 

1987, p. 44). As situações de violência sexual são uma constante na narrativa e a todo o tempo 
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reforçam a carga de estereótipos negativos referentes à força dos mitos sobre o falo do negro. 

Esse aspecto é corroborado no excerto que segue: 

 

O problema é saber se é possível ao negro superar seu sentimento de 

inferioridade, expulsar de sua vida o caráter compulsivo, tão 

semelhante ao comportamento fóbico. No negro existe uma 

exacerbação afetiva, uma raiva em se sentir pequeno, uma 

incapacidade de qualquer comunhão que o confina em um isolamento 

intolerável (FANON, 2008, p.59). 

 

Notou-se ainda que a força física utilizada pelo negro durante o ato sexual é uma 

tentativa de superar as injúrias sofridas pelos antepassados, é uma forma de Éle Semog 

mostrar as mudanças de posição do sujeito negro na história, ratificando assim a marca que 

os estudos culturais trazem à literatura e à história cultural. Nesse caso, uma “tentativa de 

imaginar um novo tipo de relações sociais” (CEVASCO, 2003, p. 150) entre negros e 

brancos, incluindo as relações afetivas e de gênero.  

Novo tipo de relação que também passa a ser pensado pelo velho, depois de ter 

experimentado da “seiva da vida” e nada ter acontecido, ainda assim vê sua conduta 

modificada por livrar-se de preconceitos e até usar batom procurando Jorge Ganga para uma 

nova relação, como visto em: “Passou batom nos lábios e mamou na pica do negrão. Meio 

sem jeito, de olhos abertos, o que diminuía o encanto e a sensualidade, mamou o pato e depois 

engoliu aquele rio morno e saboroso. O rapaz puxou os cabelos do velho e ele pediu 

desculpas, por quase ter arrancado o ventre de Jorge Ganga com tanta sofreguidão.” 

(SEMOG, In. QUILOMBHOJE, 1998, p. 59 – 60). 

Percebeu-se na leitura do conto que a não nominação do velho constitui uma 

representação depreciativa da masculinidade, pois ele já não era mais ativo, servindo como 

apelo ao “mercado homossexual” e nas atitudes violentas de Jorge Ganga com ele durante as 

ocasiões em que se relacionam, confirmando o que é citado em: 

 

Esta depreciação erótica dos “coroas” não é privativa das relações de 

prostituição viril, mas – como já registrava Hooker (1973) no gueto 

gay de São Francisco – parece característica do que ele denomina 
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“mercado homossexual”. Esse mercado homossexual está composto 

de massas de indivíduos à procura de um parceiro ocasional e sem 

compromisso (programa de uma noite). O “encontro de estranhos 

com o fim de fazer um acordo para engajar-se numa atividade sexual” 

(“paquera” ou “cruising”) constitui, no dizer de Hooker “um dos 

modelos mais padronizados e característicos do mundo 

homossexual”, ainda que fosse também comum, acharmos, as 

práticas extra-conjugais e promíscuas em geral, próprias do “mundo 

da noite”, expressão de uso popular acaso preferível à de “mundo 

homossexual”, que imagina o homossexualismo como um mundo 

fechado e contrastivo. (PERLONGHER, 1987, p. 25). 

 

As ações da narrativa pontuam aspectos paradigmáticos do cotidiano dos michês, os 

quais se valem da prostituição masculina sem nenhum outro interesse além do financeiro, o 

que faz perceber o corpo subjugado do negro ao prazer e exploração do outro. O desejo 

saciado do velho e o arrependimento retroalimentam o preconceito racial como visto quando 

ele chama Jorge Ganga de “neguinho dos infernos”, “tição” e ainda o ato da tentativa de 

agressão física contra o negro, agressão que só não atinge profundamente a Jorge Ganga pelo 

fato de ele ter sido iniciado na capoeira. (SEMOG, In. QUILOMBHOJE, 1998, p. 59 – 60). 

Mesmo exposto aos riscos que a prostituição viril poderia trazer Jorge Ganga torna-

se conhecido pelos velhos, que além de pagarem pelos momentos de prazer ainda chegavam 

a oferecer as filhas para o negro. Fazendo-o chegar à constatação de que os homens velhos 

não têm tanto escrúpulo quanto às mulheres e depois de mais de um ano de atividade deixa 

a prostituição e viaja para a Suíça. (SEMOG, In. QUILOMBHOJE, 1998, p. 59 – 60). 

 

Considerações finais 

As imagens do negro na história sempre foram marcadas como fortemente 

masculinizadas, o que causava temor nos brancos, mesmo que esse temor dissesse respeito 

apenas à sexualização. Desde o princípio da colonização, o homem negro teve sua identidade 

mitificada com estereótipos associados à representação da força exacerbada e da 

superdotação do pênis. Estereótipos que ora o animalizam e ora o colocam como superior à 

masculinidade do branco, tornando-se assim, objeto de desejo sexual, reforçando dessa 

maneira as configurações de poder e virilidade próprias do macho e como justificativa da 
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dominação masculina. Contudo, as narrativas literárias analisadas – “Bom-Crioulo”, de 

Adolfo Caminha e “A seiva da vida”, de Éle Semog acabam por promover a desconstrução 

dessa imagem quando a apresentam sob a ótica da orientação homossexual.  

Na primeira obra, Amaro, o primeiro gay negro da literatura afro-brasileira é marcado 

pela força e pelo sentimentalismo, a primeira está presente na descrição física e se situa como 

meio de aproximação com o universo masculino. Já a segunda ocorre depois que Bom-

Crioulo conhece Aleixo e por este passa a nutrir o sentimento homoafetivo, procurando 

conquistá-lo, o que acaba por acontecer. Porém, com a completude da conquista, os conflitos 

da relação surgem e, com isso parte-se para o desfecho trágico da narrativa, no qual Amaro 

mata o amante, o que é entendido como crime passional. Por essa, razão, a obra enquadra-se 

na primeira dimensão dos estudos gays que é o sentimentalismo. 

Na segunda, Jorge Ganga é a representação clássica dos michês, isto é da prostituição 

masculina, uma vez que ele não demonstra nenhuma afeição pelo seu parceiro e a relação 

mesmo que homoerótica é ocasional e tem como único fim o ganho financeiro. As imagens 

do sexo são cruas e marcadas pela violência sexual, o que pode ser entendido como uma 

reconfiguração das relações de poder e de domínio contra o colonizador. A superioridade da 

masculinização do negro é o tema central da narrativa de Éle Semog, pelas características da 

linguagem crua e do baixo calão enquadra-se na segunda dimensão dos estudos gays – a 

erótico-pornográfica. 

Portanto, as obras analisadas têm em comum a apresentação do negro gay como 

protagonista, assumindo a condição de ativos da relação, essa marca configura-se como 

transgressora à história do colonizador. Nelas, o negro sai da condição de subalterno para 

ocupar o domínio e poder sobre o branco, essencialmente pela força e pelos costumes negros 

preservados nas narrativas como a capoeira. Cem anos separam as obras no tempo, mas a 

unicidade é mantida pela temática que traz a presença do corpo negro subjugado pelo branco, 

o que dá à ideia de domínio um caráter apenas aparente.  
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58. A REPRESENTAÇÃO FEMININA NA OBRA “TERRAS PROIBIDAS” DE 

LUIZA LOBO 

 

Raimunda Maria Chaves Correia 

 

Introdução 

A representação e a escrita da mulher na literatura feminina têm sido questões 

bastante discutidas nas academias de todo país. Discute-se em torno de inúmeras temáticas e 

formas de representar as mulheres. Dentre estas, a escrita feminina e a maneira como ela 

representa a mulher figuram como marcantes.  Neste aspecto, teóricos desvelam questões 

como o que é escrita feminina? Sobre o que e como escreve a mulher? Como se apresenta o 

discurso que se chama feminino? Mediante essas questões afirma-se que: “Sabe-se da estreita 

relação entre linguagem e sujeito, e, portanto, quando uma mulher articula um discurso este 

traz a marca de suas experiências, de sua condição; práticas sociais diferentes geram 

discursos diferentes” (XAVIER, 1991, p. 13).  

Para a autora, a leitura das narrativas feministas possui certa diferenciação pelo fato 

de que existe um discurso diferente, que é o “discurso feminino”, isto dentro de uma 

linguagem e de um posicionamento diverso da narrativa de autoria masculina. Desta forma, 

a importância de estudar a linguagem é visível, pois este estudo representa uma tática 

feminina que pode auxiliar no rompimento de barreiras impedidoras, ao longo dos tempos, 

do crescimento da escrita da mulher no que se refere a temáticas abordadas e a sua 

divulgação.  

Sabemos que os fatores que dificultam o apogeu dessa escrita não são os, por vezes, 

alegados, mas bem outros. Por exemplo, a leitura dos textos de autoria feminina requer certa 

assimilação, por parte de quem ler, de conhecimentos prévios, para que, desta maneira, não 

se caia nas estratagemas das teorias literárias firmadas no discurso produzido pela escrita 

masculina, numa sociedade de conceitos, basicamente masculinos. Onde os homens figuram 
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como maiorais e usam de estratagemas diversos, na tentativa de excluir a mulher como sujeito 

da própria história. 

 O escrever feminino aborda variadas temáticas e com narrativas bem arquitetada, 

fato que pode ser comprovado em obras como “Terras Proibidas: A saga do café no vale do 

Paraíba do Sul” da escritora Luíza Lobo. Esta obra é o objeto de análise deste artigo e traz 

uma miscelânea de temas e habilidosa maneira de escrever. O exame parte de construtos 

teóricos de Michelle Perrot (2012), Saffioti (2004), Elódia Xavier (2001), Cristina Ferreira 

Pinto (1990), Judith Buttler (1987) e Foucault (1988), dentre outros e a discussão se 

encaminhará na perspectiva de verificar como a submissão ou transgressão feminina são 

representadas na obra, face ao patriarcalismo e como se dá a abordagem através da escrita 

feminina. 

 

Luíza Lobo e suas “Terras proibidas” 

“Terras Proibidas, A Saga do Café no Vale do Paraíba do Sul” (2011), da escritora 

Luiza Lobo que é professora de Teoria Literária e Literatura Comparada do Programa de 

Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tradutora, poeta, 

contista, cronista, e ensaísta e autora de dezenas de livros e traduções. Muitos de seus 

trabalhos, o primeiro deles sobre Virginia Woolf, publicado em 1970, faz parte dos estudos 

inaugurais no campo da literatura de autoria feminina e dos estudos da negritude no Brasil. 

Destaca-se o ensaio intitulado “Women Writers in Brazil Today”, e “Literatura negra 

brasileira contemporânea”, inicialmente publicado em 1987 na Revista de Estudos Afro-

Asiáticos da Universidade Cândido Mendes. Destacam-se, ainda, os artigos sobre Maria 

Firmina dos Reis, que apresentaram a romancista maranhense aos estudiosos e ao público 

brasileiros. 

Publicado em 2011, “Terras Proibidas” é fruto de uma pesquisa da professora e 

pesquisadora Luiza Lobo que durou 10 anos. Composto de quase quinhentas páginas e está 

dividido em quatro partes, cada uma delas subdividas em quatro sub-partes, a saber:  
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Parte I – A cena: O café e o eito – 1. A maldição do escravo; 2. O 

barão de Vassouras e a Cachoeira Grande; 3. Baronesas loucas seus 

fantasmas e; 4. A saga de Eliza na Cachoeira. 

Parte II - O mito: Os clãs e a saga do café – Do ouro de Minas ao 

ouro verde das “Terras Proibidas” – 5. Os Teixeira; 6. Os Ferreira 

Leite e os Leite Ribeiro e; 7. Os Furquim e os Almeida.  

Parte III - A história: Barões e varões do café – 8. A história do café; 

9.  A fundação de Vassouras; 10. Os pássaros-locomotivas e; 11. Os 

barões da caridade ou da maçonaria.  

Parte IV - O futuro: Ruína e libertação – 12. As vozes submersas de 

São João Marcos; 13. Apogeu e ruína do Vale do Paraíba do Sul; 14. 

No limiar da abolição; 15. A ruína da Cachoeira Grande e; 16. O 

último banquete. (LOBO, 2011, p.  ). 

 

A autora Luiza Lobo assim se refere ao seu livro “Terras Proibidas”: “Meu texto 

busca romper com a cronologia rígida dos fatos - ao apresentá-lo fora da ordem em que 

ocorreram - pois é assim que os fatos e as pessoas se apresentam como a nós no dia a dia... 

Assim o romance pode ser considerado um romance da nova história.” (LOBO, 2007, p. 02). 

Escrito em forma de romance, misturando ficção e história, conta a trajetória de 

ascensão, apogeu e decadência das grandes fazendas do ciclo do café, destacando um 

personagem influente da região: Francisco José Teixeira Leite, O Barão de Vassouras, que 

vem a ser avô de Luíza Lobo, fato que comprova que a escritora narra a história da própria 

família, o que não a impede de engendrar com maestria uma narrativa que acompanha quase 

três séculos de história de família e da história do café, mas também, a história de um tempo 

e  de uma parte do Brasil. 

A narradora proporciona ao leitor a segregação de quatro grupos distintos para a 

condição do gênero: O grupo masculino, modelo inquestionável; Um grupo de mulheres, 

cujos estereótipos sociais são representados como pessoas bondosas, adequam-se, pelo 

menos supostamente, ao sistema social vigente; Um grupo de personagens femininas que se 

desviam dos ditames sociais e não aceitam viver de acordo das amarras estabelecidas pela 

sociedade. Onde Eliza figura como a principal representante. E o grupo de escravos e 

escravas, com suas rezas, macumbas, seu poder de articulação desconstruindo, visões 

sedimentadas sobre o escravo, como, por exemplo, o mito do escravo submisso, humilde, 
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obediente, haja vista, haver a representação de grupos de escravos com grande poder de 

articulação, fato que chega a desestabilizar o comando de barões do café. 

O narrar histórias de uma família, e no caso de Luíza Lobo, da própria família, poderia 

supor certa tendência a maquiar fatos ou sobrepor, hierarquicamente, importâncias entres as 

personagens, não é o que acontece na narrativa de “Terras Proibidas”, haja vista que as 

personagens desta obra possuem lugares equivalentes. Dos escravos ao senhor do café, todos 

tem voz e lugar no enredo. Há, inclusive, como já citado aqui, a desmitificação do escravo 

como ser obediente, preguiçoso; no lugar deste aparece um escravo inteligente, que age com 

cautela e de forma astuciosa. 

Apesar de ser uma história, onde, supostamente, os homens predominariam, as 

mulheres possuem lugar e ações de destaque. Personagens como Maria Paula, condenada a 

se casar com o primo Caetano, viúvo de Ambrósia; Ana que também teve de se casar com o 

cunhado Francisco, viúvo de sua irmã Maria, são transgressoras, apenas em pensamento. Elas 

apenas sentem no íntimo, porém não conseguem esboçar ação contra a situação, como 

comprova a passagem: “Maria, ao se casar com Francisco José, logo se sentiu traída, como a 

terra fora traída [...] tudo foi devastado por causa do café, do dinheiro, da voracidade humana 

[...] Ela também se sentia repuxada, cortada, sua seiva arrancada [...]” (LOBO, 2011, p. 133). 

A respeito da “não ação” das mulheres mencionadas, afirma-se que: “[...] Para que a 

dominação simbólica funcione, é preciso que os dominados tenham incorporado as estruturas 

segundo as quais os dominantes percebem que a submissão não é um ato da consciência, 

suscetível de ser compreendido [...]” (BOURDIEU, 1996, p. 36). 

É assim que acontece na narrativa, as mulheres representadas em “Terras Proibidas” 

(2011), as que, de certa forma, aceitam a dominação masculina, fazem isso porque já 

incorporaram como algo natural, como  pode ser percebido no próprio texto: “Ah, minha 

filha,você ainda é  jovem e sonhadora. Não pode uma pessoa fazer tudo sozinha, inventar 

tudo, tem de seguir a regra geral. A vida é assim. Repetir os antigos.” (LOBO, 2011, p. 203). 

Seguindo a ótica do filósofo francês “a dominação masculina está de tal modo inserida 

no nosso inconsciente que deixamos de nos aperceber dela” (BOURDIEU, 1996, p. 42). Fato 

percebível na fala de Eleonora irmã de Eliza, que apesar de ser mulher e sofrer com a não 
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realização de seios anseios, seguindo aquilo que dita a sociedade vigente, reafirma o discurso 

masculino:  “Bailarina é profissão de mulher da vida, não é para moça de família!” (LOBO, 

2011, p. 226). 

Por outro lado, tem-se, nesse quadro narrativo, o retrato da transgressão em Eulália, 

que se torna amante de Joaquim Nabuco, provando da felicidade apenas desejada por muitas 

mulheres do Cachoeira Grande  e Eliza, neta de Francisco José, menina-mulher, forte, sagaz, 

livre e solta que após viver todo tipo de peripécias, decide simular a morte, conseguindo a 

liberdade a partir de então. Eliza questiona-se: “Ninguém perguntara a sua mãe, Maria, se 

gostava do primo ou se queria casar com ele. Mulher não tinha querer” (LOBO, 2011, p. 

170). A partir de questionamentos como esse é que Eliza inicia sua não aceitação das 

estruturas e conceitos vigentes e começa a transformá-los com seu discurso e ação. 

 

“Terras proibidas” – do pensamento a ação  

Pensar a escrita feminina, de certa forma, é pensar uma história de resistência iniciada 

em 1859, quando Maria Firmina dos Reis publica, com o pseudônimo de “Uma maranhense”, 

Úrsula, considerado, até o momento, o primeiro livro de autoria feminina na literatura 

brasileira.  

Vale lembrar que quem revelou a autora de “Úrsula”, para o mundo foi a autora de 

“Terras Proibidas”. O romance Úrsula traz uma visão diferenciada da até então disseminada 

pela ótica da escrita masculina, onde a mulher era/é apresentada como um ser sem vontade 

própria, obediente e facilmente manipulada pelo homem, uma vez que a escrita, até então, 

pelo menos a que era publicada, era feita por homens, mesmo a que tratasse sobre mulher. 

De acordo com Saffioti: “A sociedade delimita, com bastante precisão, os campos em que 

pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que pode atuar o 

homem” (SAFFIOTI, 2004, p. 8). 

Nesta escrita sobre mulher e feita por homem se cristaliza os lugares dos quais fala a 

teórica.   Eliza da obra “Terras Proibidas” (2011) protagoniza a mulher que não aceita a 

delimitação desse espaço culturalmente construído pelo homem, numa visão patriarcal de 

masculino e feminino, como comprova o excerto que segue: 
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- Deixe Eliza para, lá, Maria Paula, se ela não quer mais estudar não 

vai achar noivo inteligente. 

- Eu quero estudar sim, mas Direito, na Faculdade de São Paulo, 

como o senhor! 

- Ora minha filha, isso não é possível, não aceitam mulheres na 

Faculdade de Direito [...] (LOBO, 2011, p. 208). 

 

Considerada “irregular”, por não submeter-se aos domínios do homem, no caso, 

principalmente, o pai e o avô, pois a personagem conta com apenas treze anos de idade. Além 

disso, o relacionamento amoroso que acontece entre Ela e o Cigano, com quem foge, (após 

simular a morte para viver, segundo a própria), posteriormente, para o Pará, não se 

configuram numa relação de opressão, ao contrário, uma relação de amor e igualdade de 

gênero. 

Diferencia-se das demais mulheres com quem convive por agir de forma livre e 

acreditar não haver papeis estipulados para homens e mulheres. Neste sentido declara-se: 

 

[...] das mulheres se espera que sejam ‘femininas’, isto é, sorridentes, 

simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo 

apagadas. E qualquer comportamento feminino que não se 

enquadrasse nas representações do feminino imaginado pelo 

masculino (mulher como boa mãe e esposa) era lido pelos estigmas 

de degeneração. (BOURDIEU, 1996, p. 82). 

 

É exatamente por isso que Elisa é considerada uma “fora do prumo”, por não se 

enquadrar no estereótipo de mulher ditado pela sociedade, e construir, assim, sua maneira 

própria de forma caminhar. 

Estudos da crítica feminina vêm mostrando que a mulher tem diferentes modos de 

representação, dependendo do espaço e das experiências vividas, bem com da visão de quem 

a representa. Assim, podemos afirmar que a escrita da mulher traz as marcas do que essa 

acredita. O que não significa dizer que a escrita feminina é apenas sobre temas relacionados 

a ela ou como já foi dito “coisas de mulher”, usado no sentido pejorativo a expressão. 
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A obra “Terras Proibidas, a saga do café no Vale do Paraíba do Sul” figura, no cenário 

da escrita feminina, como um exemplo preponderante do que se firma como uma grande 

obra, uma vez que os fios narrativos por esta abordados, não pertencem a uma temática única, 

longe disso, o que há, de fato, é um entrelaçamento, de modo a formar uma narrativa rica, 

bem estruturada e variada, dando ao leitor inúmeras possibilidades de análise. A própria 

autora em “A literatura de autoria feminina América Latina” afirma que: 

 

[...] texto literário feminista é o que apresenta um ponto de vista da 

narrativa, experiência de vida, e, portanto um sujeito de enunciação 

consciente de seu papel social. É a consciência que o eu da autora 

coloca, seja na voz de personagens, narrador, ou na sua persona na 

narrativa, mostrando uma posição de confronto social, com respeito 

aos pontos em que a sociedade a cerceia ou a impede de desenvolver 

seu direito de expressão. (LOBO, 2007, p. 01). 

 

Partindo desse construto teórico, da autora de várias obras, dentre elas “Terras 

Proibidas”, é que se pode assegurar que a escrita feminina, principalmente, a partir de 1970, 

quando os estudos em torno desta se avolumam em quantidade e qualidade, direciona-se 

como uma ruptura no diz respeito às ideias socialmente vigentes em uma sociedade 

patriarcal. Óbvio, o que chamamos de escrita feminina, sem dúvida, ainda tem muito a trilhar. 

Fato compreensível, considerando a larga distância existente entre o fazer literário de autoria 

feminina e o de autoria masculina, uma vez que, ao longo dos tempos, o estudo e mesmo a 

apreciação da literatura foram praticados por homens que, por consequência, delinearam as 

teorias e práticas em relação a posição da mulher na sociedade e  na  vida, restando a essa 

quebrar bloqueio e fazer sua escrita ser vista, lida e valorizada. 

Os estudos em torno de gênero e da crítica literária feminista fizeram com que, 

gradativamente, o discurso tradicional, que rotula os textos de autoria feminina como texto 

menor, perdesse credibilidade. Desta maneira, atualmente, pode-se dizer que a mulher 

escritora tem seu trabalho mais reconhecido no meio acadêmico, apesar do muito que ainda 

se tem a conquistar. A obra “Terras Proibidas” da escritora Luiza Lobo comprova isso na 

medida em que é uma narrativa que está em consonância com a qualidade da literatura de 

grandes e renomados textos. 
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Admitindo que toda produção humana reflete-se naquilo que o seu autor acredita e 

tem como socialmente construído e se pensarmos uma mulher que desde os primórdios dos 

tempos, vive e convive numa sociedade organizada de modo a ter homens no poder, 

concluiremos que a mulher sempre produziu, o que dificultou o crescimento, no entanto, 

foram as estruturas de divulgação e consolidação da escrita feminina. Por isso, Zolin declara: 

“... o cânone tradicional brasileiro até 1970 (e isso não quer dizer que ele não seja mais assim) 

é de ordem masculinista, impossibilitando a mulher de escrever, de poder participar do 

cânone literário.” (ZOLIN, 2003, p. 70). 

Considerando o cânone como instituição que determina qual literatura é 

representativa, e conduzido, numa sociedade patriarcal, pelo cunho da ordem masculina, é 

explicável porque a literatura de autoria feminina quase não aparece, não se torna visível 

durante todo esse tempo. Luiza Lobo em “A literatura feminina na América Latina”, teoriza: 

 

[...] o cânone da literatura de autoria feminina se modificará muito se 

a mulher retratar vivências resultantes não de reclusão ou repressão, 

mas sim a partir de uma vida de sua livre escolha, com uma temática, 

por exemplo, que se afaste das atividades tradicionalmente 

consideradas "domésticas" e "femininas" e ainda de outros 

estereótipos do "feminino" herdados pela história, voltando-se para 

outros assuntos habitualmente não associados à mulher até hoje. 

(LOBO, 2007, p. 03). 

 

É essa tônica que escritora de “Terras Proibidas, a saga do café no Vale do Paraíba 

do Sul”, segue, pois no curso narrativo da obra não retrata histórias de reclusão ou repressão, 

e sim de superação, histórias de mulheres que, mesmo em meio a tudo que dita o que seria a 

ordem socialmente construída, revelam-se condutoras e sujeitos de suas vidas. Curioso notar 

a estratégia utilizada pela narradora ao iniciar terceiro capítulo, quando escreve: “Das 

mulheres não falo porque não são importantes” (LOBO, 2011, p. 133), uma vez que bem 

mais que a história do café e seus barões, que chegou a deslocar o eixo econômico do Brasil, 

é das mulheres que a obra trata, de suas vidas e vivências, os demais personagens são 

importantes na medida em que é a partir da convivências estes, que as personagens femininas, 
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mais precisamente Eliza, se conscientizam das relações sociais, até então mantida, e passam 

a lutar por mudança. 

Outra passagem que chama atenção na narrativa é o fato da repetição, por inúmeras 

vezes da epígrafe: “Nenhuma mulher foi feliz na Cachoeira Grande” (LOBO, 2011, p. 10), 

pois a consciência da não felicidade é um dos fatores que impulsiona essa mulher na busca 

de transformação política e social. 

No romance é mostrado que a as personagens femininas, tendo em Eliza principal a 

representante, longe estão de aparecerem enleadas em relações de gênero ou qualquer coisa 

do tipo. Elas figuram na narrativa como seres, capazes de delinearem sua própria trajetória e 

provocarem discussões e manifestações contra o poder de ideologias patriarcais vigentes, 

que, apesar de não mais encontrarem total espaço em todos os segmentos da sociedade, ainda 

o encontram em alguns. Traço muito interessante e que ajuda a construir essa imagem de 

mulher transgressora, porém sem ligar exatamente a imagem da submissão, é o fato de Eliza 

simular a própria morte, metáfora que representa um nascer para a liberdade. 

 

É minha última taça. A doença é o caminho da salvação! Livre! Livre 

enfim! Estou a um passo da morte, que é a porta para a vida! Nada 

me impedirá de encontrar o Príncipe das Trevas. Sei que é cruel com 

meu pai, mas a decisão já está tomada, e o plano preparado! Sou eu 

A donzela do Lied de Schubert, que irei ao encontro do Cavaleiro da 

morte! Beberei até a última gota da taça para ressuscitar! Adeus! 

Adeus a todos! Que Deus me acompanhe no Outro Mundo, longe 

muito longe daqui! Lá me libertarei, lá ressuscitarei! (LOBO, 2011, 

p. 233).  

 

Assim, Luíza Lobo utiliza-se estratégias narrativas que fazem de sua obra atual e livre 

de elementos que possam trazer a repetição de temáticas e formas de escrever, bem como, 

apontá-los como exemplos do que não deve ser restaurado nem na literatura como em outras 

formas de discursos. Nesta perspectiva, afirma-se que “[...] os modos de registro das 

mulheres estão ligados à sua condição, ao seu lugar na família e na sociedade.” (PERROT, 

1989, p. 12). Sendo assim, a escrita feminina, atualmente, vem provar que a mulher-escritora 
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está muito antenada como seu tempo, seus direitos, seu papel de sujeito atuante, construindo 

um espaço legítimo na literatura universal. 

 

 

Considerações finais 

Realizar a leitura de “Terras Proibidas”, analisando as relações de gênero, bem como 

a representação da mulher, numa escrita de mulher, apresentou-se com uma oportunidade de 

contato como uma obra literária bem estruturada e que muito bem representa a literatura 

brasileira.  

No romance “Terras Proibidas”, a escritora Luíza Lobo, embora não tenha vivido o 

passado que relata, ateve-se durante dez anos, reunindo documentação confiável, o que 

sustenta a pesquisa como histórica. Partindo desse ponto, é feito o entrelaçamento entre 

história e ficção de forma muito bem arquitetado, comprovando o tênue limite entre estes 

dois campos do fazer humano.  

 A cultura social consolidada no modelo patriarcalista que produz e tenta manter a 

submissão da mulher é concebida como recurso para manutenção e sucesso da ordem social 

ainda defendida por alguns. Os conflitos e possibilidades de transgressão do feminino sofrem, 

por vezes, empreitadas com o intuito de sufocá-los, utilizando como desculpa, garantir a 

harmonia no contexto da sociedade. No percurso narrativo da obra, aqui analisada, aparece 

como destoante Eliza, a neta rebelde do Barão de Vassouras “[...] um anjo que voou para a 

liberdade” (LOBO, 2011, p. 337). Tanto é assim, que no enredo a saga de Eliza termina com 

a suposta morte desta.  

Podemos dizer que “Terras Proibidas, a saga do café no Vale do Paraíba do Sul” é 

um projeto de retomada do passado na modernidade. Uma mistura de manifestações 

históricas e ficcionais que nos permite apreciar uma parte da história do Brasil através de 

uma narrativa literária de grande porte, onde a mente do leitor, através de uma apurada leitura, 

deve interligar fatos e preencher os espaços existentes. 

Assim, a obra termina por nos apresentar um enredo que, com muita precisão discorre 

em torno da representação da mulher na literatura, tanto como escritora quanto como 
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protagonista de sua própria história. Um romance que pode ser analisado sob inúmeros 

ângulos, trazendo a luz, mais uma vez, a comprovação de autoridade da escrita de autoria 

feminina. 
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59. LEITURA LITERÁRIA: TEORIAS E PRÁTICAS PARA A AUTONOMIA 

DO JOVEM LEITOR 

 

Priscila da Conceição Viégas 

 

Introdução 

Atualmente, o desinteresse dos jovens pela leitura é uma das preocupações centrais 

no ambiente escolar. As pesquisas vêm apontando que os estudantes brasileiros têm um baixo 

nível de leitura, consequência de metodologias e mediações ineficazes no âmbito da leitura 

literária. 

Nota-se, a ausência de práticas de leitura literária que alcancem eficazmente o 

público-leitor, pois se acredita que uma das funções da escola, juntamente com os 

professores, é propiciar aos alunos momentos que possam despertá-los ao hábito da leitura e 

a consciência de exercer sua cidadania por meio dela. 

Com o objetivo de ampliar o diálogo entre a escola e a leitura literária, desenvolve-se 

esse artigo, apresentando uma proposta didático-metodológica que tem o intuito de tirar da 

inércia literária os principais agentes da escola: o aluno e o professor. 

Dessa forma, para que se atingisse o objetivo final deste trabalho, empenhou-se na 

leitura e análise de autores que muito contribuem para a construção do conhecimento teórico-

prático acerca do assunto letramento literário. 

Buscaram-se informações em: Rildo Cosson, autor basilar desta pesquisa, Marisa 

Lajolo, Graça Paulino, Daniel Pennac, Michèle Petit, Regina Zilberman, dentre outros que 

auxiliaram na ampliação de outros saberes, tais como: Roland Barthes, Antonio Candido, 

Elaine Azambuja de Lima, Massaud Moisés e documentos oficiais como as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio. 

Destaca-se, ainda, o texto literário “Desculpe, morri”, de Marcelo Rubens Paiva, que 

foi utilizado a fim de refletir e construir uma estratégia de ensino e de promoção da leitura 

literária, baseada em práticas literárias de grupo. 
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Assim, o trabalho apresenta a seguinte estrutura: nesta primeira seção, na Introdução, 

constam informações sobre a problematização, o objetivo e a metodologia. Na segunda, 

apresentam-se respaldos teóricos que tratam da escolarização e do prazer de ler, com o 

enfoque para a relação entre leitor, livro e escola. 

Adiante, na terceira seção, expõe-se a respeito das práticas para que haja a mediação 

do professor na formação do leitor. Na quarta seção será contextualizada a proposta didática 

fundamentada na crônica supramencionada, com esta proposta espera-se ampliar a noção de 

comunidade de leitores. 

Por fim, nas considerações finais, espera-se contribuir para a reflexão acerca da leitura 

literária no âmbito escolar, assim como, a participação do professor nessa mediação. 

 

O mundo da leitura: escolarização e prazer de ler 

Sabe-se que a literatura é capaz de ampliar horizontes, informações e o vocabulário 

dos sujeitos. Deste modo, considera-se a leitura literária como um instrumento que contribui 

para a formação do leitor, consciente de sua cidadania. Conforme as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (OCEM): 

 

A leitura do texto literário é, pois, um acontecimento que provoca 

reações, estímulos, experiências múltiplas e variadas, dependendo da 

história de cada indivíduo. Não só a leitura resulta em interações 

diferentes para cada um, como cada um poderá interagir de modo 

diferente com a obra em outro momento de leitura do mesmo texto. 

Isso fica muito evidente quando assistimos a um filme ou a uma peça 

de teatro, por exemplo, pois assim que saímos da sala em geral 

perguntamos ao acompanhante: “E aí, gostou?”. É comum termos 

opiniões de imediato diferentes, ou termos nos detido em aspectos às 

vezes ignorados pelo outro. É da troca de impressões, de comentários 

partilhados, que vamos descobrindo muitos outros elementos da 

obra; às vezes, nesse diálogo mudamos de opinião, descobrimos uma 

outra dimensão que não havia ficado visível num primeiro momento. 

(BRASIL, 2006, p. 67-68). 
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O leitor, ao comprometer-se com a leitura, projeta-se no texto e se confunde com ele, 

para que então possa inserir sua vivência nas relações sociais, e ser capaz de acatar, divergir 

ou até mesmo interferir no discurso do outro. 

Parafraseando Barthes (1996, p. 82-83), ele compara o leitor a uma aranha, pois “[...] 

o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo; perdido neste tecido – 

nessa textura –, o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolve ela mesma nas 

secreções construtivas de sua teia.” 

O autor metaforicamente utiliza a imagem do tecido para denotar que o texto 

encontra-se em um entrelaçamento contínuo, deste modo, o leitor (aranha), no processo da 

leitura, constrói novas ideias por meio do diálogo permanente com o texto (tecido). 

Reitera-se que o texto não pode ser desvinculado da vida, é necessário que o professor 

selecione textos que circulem socialmente, trazendo para a sala de aula a realidade. No 

entanto, cabe ressaltar que os textos literários também devem configurar no cotidiano, pois o 

que se observa na atualidade é que a literatura parece não mais ter lugar no dia a dia das 

pessoas. 

 

Segundo os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 

2012, os brasileiros leem em média quatro livros por ano em 

contraste com 4,7 em pesquisa semelhante realizada em 2007. 

Computados os livros por inteiro, o número de livros cai para 2,1. A 

razão maior para essa diminuição do espaço ocupado pelo livro na 

vida das pessoas é a falta de tempo, que, como se sabe, é uma forma 

gentil de indicar desinteresse pela atividade. [...]. A leitura não é uma 

forma comum de lazer. Ao contrário, ela está bem abaixo da 

televisão, campeã absoluta da preferência nacional, com 85% da 

população [...]. (COSSON, 2014a, p. 12-13). 

 

Cosson revela um panorama que há anos vem sendo constatado pelos professores de 

Literatura, que é a percepção de que a literatura não está em parte alguma: a população adulta 

não lê por “falta de tempo” e os jovens, adolescentes e crianças, muitas vezes, não leem 

devido a escola não ter a eficácia metodológica de formar o leitor literário. 
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Dessa forma, também se faz necessária uma análise acerca do ensino de literatura na 

escola, pois quando se fala em formação do leitor literário, a escola e os professores aparecem 

como os baluartes desta missão. 

Atualmente, a literatura é vista apenas como uma manifestação cultural dentre tantas 

outras, e diversas são as dificuldades enfrentadas no ensino da literatura devido essa visão. 

Muitos acreditam que as obras literárias – representadas pelos livros – devem ceder lugar a 

filmes, shows, vídeos, programas televisivos, etc., no entanto, ao se realizar essa transposição 

tem-se a desconfiança de perpetuar o texto literário como irrelevante na formação literário-

cultural dos jovens. 

Diante desse panorama, os diversos índices de apagamento da literatura tendem a 

estreitar o espaço da literatura na escola, ocorrendo, então, o desaparecimento do lócus da 

literatura enquanto conhecimento (COSSON, 2014a). 

De acordo com Zilberman (1991), a tarefa da disseminação da literatura deve estar 

ligada à instituição escolar porque é nela que os alunos aprendem a ler e a escrever, sendo, 

portanto, a condutora do aluno ao ato de ler, espera-se da instituição a formação do corpo 

discente como leitor. 

A escola deve também abrir espaço para as atividades dedicadas à leitura e à formação 

de leitores literários, e os professores devem utilizar o livro como um instrumento de 

transformação social. Michèle Petit (2013, p. 26), na obra Leituras: do espaço íntimo ao 

espaço público, mostra que: 

 

[...] abrir tempos, espaços onde o desejo de ler possa traçar seu 

caminho, é uma postura que se deve manter muito sutilmente para 

que dê liberdade, para que não seja sentida como intromissão. Isto 

supõe, por parte do “mediador”, um trabalho sobre si mesmo, sobre 

seu lugar, sobre sua própria relação com os livros. Para que não se 

diga: “Mas o que ele quer? por que quer que eu leia?”. E não se trata 

evidentemente de lançar-se em uma cruzada para difundir a leitura, 

pois esta seria a melhor maneira de afugentar todo mundo. Nem 

tampouco de seduzir, de fazer demagogia. 
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De fato não há uma panaceia para a formação do leitor, no entanto, além de 

metodologias eficazes, o “mediador”, que neste contexto configura-se como professor, deve 

ser conhecedor da literatura, certamente “[...] o professor de Português pode não gostar de 

Camões nem de Machado de Assis. Mas precisa conhecê-los e ser capaz de explicá-los” 

(LAJOLO, 2000, p. 22). 

Outros autores, ainda coadunam da ideia que se comungue o amor pela literatura: o 

ler pelo prazer estético e não pela obrigação, o ler coletivamente construindo o diálogo entre 

si mesmo, a obra e outros leitores. Para isso, Pennac (2011, p. 13) diz que “[...] o verbo ler 

não suporta o imperativo.” 

Nota-se que ao transformar a leitura em obrigação, o máximo que se consegue é 

alunos com motivos para não gostar de mais esse dever. Ressalta-se, também, que a leitura 

deve envolver preferências, escolhas e, como diz Pennac (2011, p. 126), direitos: 

 

1) O direito de não ler. 

2) O direito de pular páginas. 

3) O direito de não terminar um livro. 

4) O direito de reler. 

5) O direito de ler qualquer coisa. 

6) O direito ao bovarismo. 

7) O direito de ler em qualquer lugar. 

8) O direito de ler uma frase aqui e outra ali. 

9) O direito de ler em voz alta. 

10) O direito de calar. 

 

Os direitos apresentados por Pennac mostram o livre arbítrio do leitor que, no entanto, 

não anulam a prática docente de dar sentido à leitura, visto que é de extrema relevância que 

o professor redimensione suas ações, buscando melhorias para a formação do jovem leitor. 

O desafio de formar leitores é uma empreitada laboriosa, necessita-se, então, que o 

professor oportunize situações que também permitam ao aluno escolher o tipo de leitura, para 

que possa sentir o prazer pelo ato de ler e desenvolva sua autonomia enquanto leitor. 

O processo de formação de leitores deve se preocupar ainda com o desenvolvimento 

do professor como leitor. Portanto, a atuação do professor enquanto formador de leitores 
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torna-se imprescindível, uma vez que contribui para o processo de formação de si e do outro. 

Assim, Petit (2013, p. 17) ressalva: 

 

[...] Talvez toda pessoa que trabalha com a leitura deveria pensar em 

seu próprio percurso como leitor. [...]. Que cada um, se assim lhe 

aprouver, encontre para si próprio ou para o destinatário que escolher, 

os caminhos pelos quais a leitura o conduza do espaço da intimidade 

para o espaço público. 

 

Nessa perspectiva, Lajolo (2000) comenta que os alunos não leem – ou escrevem mal 

– porque os seus professores também têm esses sintomas. Portanto, é imprescindível que o 

professor preocupado em formar leitores literários, seja um “apaixonado” pela leitura, para 

que assim também desperte o gosto literário dos alunos. 

Assim, é indiscutível a necessidade de um mediador no início da prática leitora. 

Muitas vezes o aluno internaliza o princípio segundo o qual sua leitura deve ser balizada 

pelas referências construídas pelo professor. Neste viés, Cosson (2014b, p. 32), em 

Letramento literário: teoria e p-rática, evidencia que: 

 

[...] O professor é o intermediário entre o livro e aluno, seu leitor 

final. Os livros que ele lê ou leu são os que terminam invariavelmente 

nas dos alunos. Isso explica, por exemplo, a permanência de certos 

livros no repertório escolar por décadas. É que tendo lido naquela 

série ou naquela idade aquele livro, o professor tende a indicá-lo para 

seus alunos e, assim, sucessivamente, do professor para o aluno que 

se fez professor. 

 

É inegável que não basta apenas o professor selecionar, indicar ou até mesmo impor 

a leitura de uma obra literária, a ele cabe uma tarefa bem mais árdua que é a de transmitir sua 

paixão, seu desejo de ler, pois “[...] ainda que a ‘escola’ tenha todos os defeitos, sempre existe 

algum professor singular, capaz de iniciar os alunos em uma relação com os livros que não 

seja a do dever cultural [...]” (PETIT, 2009, p. 158). 

Ressalta-se, ainda, a importância dos alunos sentirem-se à vontade entre os livros e 

após a leitura cabe aos educadores estimulá-los a compartilhar as emoções e ideias 
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despertadas, no entanto, a ação do compartilhamento necessita de cuidados para que não se 

torne coercitiva e fiscalizatória. 

O professor deve incentivar a ler pelo prazer estético, pois o encantamento com as 

narrativas faz com que a leitura aconteça de forma significativa. Desta forma, a leitura precisa 

ser antes de tudo agradável para que possibilite descobertas e contribua para a construção do 

conhecimento. 

Enfim, o “prazer” do texto deve ser (re)encontrado, sobretudo, pelo professor que 

trabalha com o ensino da literatura, prazer este, muitas vezes perdido em meio às dificuldades 

causadas pelo cotidiano escolar. 

 

A leitura literária e seus diálogos: as práticas possíveis 

A mediação da leitura é um fator preponderante no início da prática leitora, visto que 

nessa fase necessita-se de um “orientador”, esta função, de modo geral, é exercida pelo 

professor. 

No entanto, a mediação do professor deve ser pautada no conhecimento dos métodos 

que levam os leitores ao sentido da obra. Todorov (2009), em A literatura em perigo, já 

questionava acerca da aplicação de métodos e teorias em lugar da leitura das obras, e Cosson, 

em Círculos de leitura e letramento literário (2014), também esclarece a respeito desses 

métodos. A seguir apresentar-se-á uma síntese a respeito dos modos de ler da leitura literária 

preconizados nesta obra: 

 

Falta da práxis das variadas correntes teórico-críticas: a formação do professor de 

Letras é deficiente em relação às práticas de leitura crítica; 

O conhecimento das correntes teórico-críticas não é suficiente para o ensino nas 

escolas do nível básico: questiona-se a respeito desse conhecimento está presente no ensino 

básico, pois nela o objetivo é formar leitores literários competentes e não profissionais das 

Letras; 
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 As implicações dos programas e das práticas de leitura em sala de aula: em cada um 

dos níveis de ensino tem-se um encadeamento diferente. No ensino fundamental (EF) 

coexiste a leitura ilustrada versus a aplicada, a primeira ocorre nos anos iniciais do EF, 

reservando-se apenas à fruição, sem que haja no processo da leitura uma verdadeira ação 

executiva, já na segunda, predominante nos anos finais do EF, os textos literários são 

utilizados para consolidar a competência da leitura e da escrita. No nível médio, o ensino da 

história da literatura é pautado pela apresentação de períodos ou escolas literárias. 

 Localização dos modos de ler nos espaços acadêmico-escolares: essa última 

implicação consiste na organização de um sistema coerente aos fins pedagógicos, com 

possibilidades de indicar o constructo teórico da leitura literária e não apenas de revelar 

práticas para o uso efetivo do texto literário. 

Diante do exposto, após analisar os modos de ler apresentados na obra de Cosson, 

verificam-se também as teses de Graça Paulino (2010, p. 161-162) acerca da temática, em 

Das leituras ao letramento literário ela observa que: “A formação de um leitor literário 

significa a formação de um leitor que saiba escolher suas leituras, que aprecie construções e 

significações estéticas, que faça disso parte de seus fazeres e prazeres [...].” 

Reitera-se, portanto, que formar leitores no ambiente escolar ainda é um desafio. 

Existindo ainda outras problemáticas, além das metodológicas, pois na tentativa de fazer com 

que seus alunos leiam e se interessem pela leitura das obras, muitas vezes, os professores 

sugerem livros que nem ele nunca leu. 

Em outros casos recorre-se à grande “salvação”: o Livro Didático (LD). A 

complicação está no fato de que este recurso educacional limita a literatura, ao abordar várias 

obras e vários autores, o LD acaba trazendo somente fragmentos de obras literárias. 

Desse modo, para os professores não leitores, o LD acaba sendo o expediente 

principal, ao abordar essa questão, Lajolo (2000, p. 63) declara que muitos LDs “[...] 

subestimam a inteligência de seu leitor/usuário, [...] alienam o professor de sua tarefa docente 

[...].” 

Não há como negar que é nas experiências que se têm durante a vida que se vai 

moldando o gosto – ou não – pela leitura. O deleite pela leitura acontece normalmente pela 
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convivência e pelo estímulo. Daí a importância de o professor ser leitor e demonstrar o seu 

amor pela leitura dentro da sala de aula. 

A desenvoltura, o entusiasmo e o conhecimento literário são características 

fundamentais para o professor que pretende ser atuante na formação de leitores, sendo 

necessário que ele seja um apreciador da leitura para que assim possa contagiar o aluno com 

o “bovarismo”, que segundo Pennac (2011, p. 141) é uma “doença textualmente 

transmissível” que faz inflar a imaginação, vibrar os nervos, embalar os corações, jorrar a 

adrenalina, dentre outras sensações. 

Têm-se, então, diversos estudiosos que concordam que a raiz da leitura está na escola. 

Este viés coloca os docentes como responsáveis por apresentar o mundo da leitura ao aluno 

e torná-lo um leitor capaz e proficiente. 

O professor – como principal exemplo de leitor – deve dispor de textos literários e lê-

los para/em turma. Cabe, ainda, ao docente a mediação do processo capaz de elevar o aluno 

ao status de leitor autônomo e crítico, por meio de uma concepção de leitura que sustente 

estratégias, amalgamando a tríade autor-texto-leitor. 

Em busca dessa mediação, expõe-se nesse artigo a prática de leitura literária 

denominada, por Cosson, como “círculo de leitura” – ressalta-se que essa prática recebe 

diferentes denominações nas suas variadas manifestações, tanto dentro como fora da escola, 

e neste artigo será chamada de “Clube da Leitura”–, segundo o autor mencionado, essa 

prática: 

[...] consiste no compartilhamento de leituras por um grupo de 

pessoas. É uma prática que demanda a leitura silenciosa e solitária, 

feita normalmente em casa ou em um tempo reservado par isso na 

escola. Também pode envolver a leitura em voz alta de trechos dos 

livros quando um romance ou do texto integralmente quando um 

poema ou um conto mais curto [...]. (COSSON, 2014a, p. 131). 

 

Percebe-se que essa atividade tem metodologias diversificadas e que nas situações de 

aprendizagem que acontecem na escola, os grupos “passam pela intervenção pedagógica do 

professor” (COSSON, 2014a, p. 131), no entanto, destaca-se que os protagonistas da leitura 
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são os alunos e que o professor exercerá a função de mediador e não deverá tirar a 

característica singular dessa prática: a autonomia. 

 

“Desculpe, morri”: uma proposta didática baseada em texto cronístico de Marcelo 

Rubens Paiva 

O texto “Desculpe, morri”, de Marcelo Rubens Paiva, integra a obra Crônicas para 

ler na escola (2011), que faz parte do acervo do ano de 2013 do Plano Nacional Biblioteca 

na Escola (PNBE). Segundo o Ministério da Educação este programa é: 

 

[...] desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de promover o acesso 

à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da 

distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de 

referência. O atendimento é feito em anos alternados: em um ano são 

contempladas as escolas de educação infantil, de ensino fundamental 

(anos iniciais) e de educação de jovens e adultos. Já no ano seguinte 

são atendidas as escolas de ensino fundamental (anos finais) e de 

ensino médio. Hoje, o programa atende de forma universal e gratuita 

todas as escolas públicas de educação básica cadastradas no Censo 

Escolar. (BRASIL, 2013, online). 

 

O programa divide-se em ações que avaliam e distribuem obras literárias, cujos 

acervos literários são compostos por textos: em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, 

biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e 

livros de história em quadrinhos. 

Dessa forma, ao ler e analisar Crônicas para ler na escola, optou-se por desenvolver 

uma proposta didática para alunos do 2º ano do Ensino Médio, assim, o corpus selecionado 

neste trabalho compõe o acervo de texto em prosa, classificando-o como gênero crônica. 

Abre-se um parêntese para explicar a etimologia do vocábulo crônica, que advém do termo 

grego khrónos e significa tempo. Destaca-se, ainda, que a palavra crônica, na Idade Antiga, 

era utilizada para narrar acontecimentos cotidianos da sociedade da época, ocorridos de 

acordo com uma sequência cronológica fazendo registros históricos e verídicos do dia a dia 

dos reis, rainhas e personalidades da época. 
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Vale ressaltar que no Brasil, apenas a partir da segunda metade do século XIX, esse 

gênero começou a ser difundido, a priori ainda em formato de folhetim, vários autores 

aderiram ao gênero, como: Rubem Braga, Machado de Assis, Raquel de Queiroz, Fernando 

Sabino, Carlos Drummond entre outros. 

A crônica vai além do que é escrito somente com o intuito de informar sobre algo. 

Ela atravessa a barreira dos textos que são escritos em jornais e que depois de lidos serão 

descartados, ou seja, estes “[...] morrem automaticamente a cada dia, substituídos por outros 

que exercem idêntica função e conhecem igual destino: o esquecimento” (MOISÉS, 2005, p. 

103). 

Lima (2001, p. 43), em sua tese de doutorado intitulada O lugar do leitor na crônica 

contemporânea brasileira, argumenta que: 

 

[...] a crônica, como a consagramos em nosso País, é um gênero 

híbrido, eminentemente brasileiro, que traz em seu conteúdo a 

conversa fiada da esquina, o devaneio das lembranças, o comentário 

da falta de assunto, o instante poético, ou a ponderação reflexiva que 

faz pensar nossa condição humana. 

 

Nesse viés, ela é caracterizada como um “[...] veículo privilegiado para mostrar de 

modo persuasivo muita coisa que, divertindo, atrai, inspira e faz amadurecer a nossa visão 

das coisas” (CANDIDO, 1992, p. 19). Portanto, esse tipo de gênero tão próximo da realidade, 

favorece uma maior convergência entre texto-leitor, tal como acontece na crônica “Desculpe, 

morri”, de Marcelo Rubens Paiva. 

Após esse breve panorama a respeito do gênero cronístico, retorna-se à questão da 

proposta didática com o intuito de descrever os procedimentos metodológicos pertinentes ao 

corpus da pesquisa. 

Reiteram-se as principais informações acerca da proposta: 

 

Obra selecionada: Crônicas para ler na escola (PNBE-2013); 

Autor: Marcelo Rubens Paiva; 

Corpus: “Desculpe, morri”; 
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Gênero: Crônica; 

Público-alvo: alunos do 2º do Ensino Médio; 

Estratégia metodológica: leitura em grupo por meio da 

implementação de um Clube da Leitura; 

Procedimentos Metodológicos: 1) Leitura; 2) Registro da Leitura; 3) 

Atividade: fichas de funções; 4) Discussão; 5) Avaliação/Conclusão. 

 

Assim, para a realização desta proposta didática, o professor-mediador deve 

previamente selecionar o texto e distribuí-lo aos participantes do Clube da Leitura, dando-

lhes um tempo para a leitura e, também, para que seja feito o registro da leitura (este pode 

ser feito em post-it ou em diários de leitura). 

Após a realização das duas etapas citadas anteriormente, chega-se ao momento da 

atividade, que nesta proposta é baseada na Ficha de Funções elaborada por Harvey Daniels 

(2002, p. 107-32 apud COSSON, 2014a, p. 142-143), elas podem apresentar as seguintes 

características: 

 

Conector – liga a obra ou o trecho lido com a vida, com o momento; 

Questionador – prepara perguntas sobre a obra para os colegas, 

normalmente de cunho analítico, tal como por que os personagens 

agem desse jeito? Qual o sentido deste ou daquele acontecimento? 

Iluminador de passagens – escolhe uma passagem para explicitar ao 

grupo, seja porque é bonita, porque é difícil de ser entendida ou 

porque é essencial para a compreensão do texto; 

Ilustrador – traz imagens para ilustrar o texto; 

Dicionarista – escolhe palavras consideradas difíceis ou relevantes 

para a leitura do texto; 

Sintetizador – sumariza o texto; 

Pesquisador – busca informações contextuais que são relevantes para 

o texto; 

Perfilador – traça um perfil das personagens mais interessantes. 

 

Denota-se, no entanto, que nem todas as funções precisam ser preenchidas, assim 

como, o professor-mediador também pode criar mais funções dependendo da especificidade 

de cada grupo. 

As próximas etapas compreendem as discussões em grupo, propõe-se que estas sejam 

livres para que os alunos construam uma imagem de processo natural de discussão, seguida 
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da avaliação que deve ser feita por meio da autoavaliação do aluno e, por fim, a conclusão 

desta etapa que pode terminar com a indicação de mais uma crônica da mesma obra, ou de 

outro texto literário, para o próximo encontro. 

Considera-se, portanto, que a prática mediadora do Clube da Leitura é um instrumento 

eficaz no que diz respeito aos aspectos formativos do leitor, para Cosson (2014a, p. 139) “o 

círculo de leitura é uma prática privilegiada”, possuindo, deste modo, um “[...] caráter 

formativo, proporcionando uma aprendizagem coletiva e colaborativa ao ampliar o horizonte 

interpretativo da leitura individual por meio do compartilhamento das leituras e do diálogo 

da obra selecionada.” 

 

Considerações finais 

O professor expressa a insigne função de mediador no que diz respeito à formação de 

leitores literários. Entretanto, é necessário ampliar os conhecimentos a respeito das práticas 

possíveis de serem aplicadas na escola, para que assim o interesse pela leitura literária seja 

alcançado entre os jovens. 

Muitas vezes, quando se fala em conduzir o processo de leitura, pensa-se em aplicar 

nas aulas metodologias mirabolantes capazes de despertar no aluno o gosto e o prazer de ler 

“imediatos”, no entanto, mesmo antes de preocupar-se com grandes investimentos ou 

recursos financeiros, cabe ao professor utilizar práticas simples e criativas, pautando-se no 

exemplo, não na imposição. 

Desse modo, ao assumir a função de mediador da leitura, o professor tem como papel 

apresentar novas propostas, valorizar a diversidade literária e por meio delas, explorar a 

leitura predecessoras, cabendo levar para a sala de aula, textos literários completos e, 

sobretudo, que envolvam a integração entre os alunos, como ocorre com a práxis dos clubes 

de leitura. 

Em suma, elaborar uma proposta didática baseada na crônica “Desculpe, morri”, de 

Marcelo Rubens Paiva, é apenas o início da jornada, pois se espera que sirva de exemplo para 

outras práticas de leitura de tantos outros textos literários capazes de avivarem a paixão dos 

jovens pelo universo literário. 
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60. A AVALIAÇÃO DA USABILIDADE E DA EXPERIÊNCIA DA CRIANÇA 

EM IDADE ESCOLAR AO INTERAGIR COM LIVROS DIGITAIS DE 

INCENTIVO À LEITURA E PRODUÇÃO LITERÁRIA: ESTUDO DE CASO 

PORTAL BIBLON 

 

Luciana Santos Sousa 

 

 

Introdução 

Com as grandes inovações tecnológicas, as escolas têm buscado novos recursos como 

forma de melhorar a qualidade no ensino e de atrair mais a atenção das crianças, 

diversificando os meios de comunicação e integrando as crianças às mídias do mundo digital.  

Dentro desse conjunto de inovações, destaca-se a inserção dos livros digitais dentro 

do ambiente escolar, utilizado como estratégia para aprendizagem e para a formação de 

leitores, de modo a estimular nos discentes o interesse pela informação e literatura digital, 

enriquecendo assim sua experiência com o mundo interativo da web social. 

Os livros digitais estão conquistando cada vez mais espaço neste ambiente, sejam 

isoladamente ou até mesmo complementando o livro impresso, pois incentivam a prática da 

leitura de forma prazerosa ao despertar na criança um maior envolvimento justamente por 

exigir mais de sua cognição, principalmente a atenção e a memória, os aspectos cognitivos 

mais relevantes para o design de interação. (PREECE et. al., 2013). 

Com o crescente número de livros literários digitais voltados ao público infantil, 

disponíveis para leitura on-line e até mesmo para download, convém que essas plataformas 

sejam alvo de estudo e pesquisa, de modo a analisar o design de interação e a usabilidade, 

examinando se estes atendem as necessidades e particularidades específicas das crianças. 

Dessa forma, escolheu-se o Portal Biblon (http://www.portal-biblon.com/) para 

estudo de caso, onde se pretende avaliar sua usabilidade e servir de base para avaliações de 

outros portais que tenham o mesmo foco e o mesmo público do Portal Biblon. 

Para isso, a pesquisa se dividirá em alguns objetivos específicos. São eles: 
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Realizar revisão de literatura referente aos nativos digitais e do Portal Biblon; 

Compreender o design de interação, em especial a usabilidade de interfaces voltadas 

para a criança; 

Realizar testes de usabilidade com o usuário infantil ao utilizar o Portal; 

Propor recomendações na usabilidade do Portal Biblon. 

 

A pesquisa em questão está inserida na linha de pesquisa Design e Produtos 

Multimídia, e adotou como caso de estudo o Portal Biblon, que é um sistema projetado 

especialmente para crianças, sendo de grande importância saber explorar a interação 

proporcionada por várias mídias em conjunto para compor o todo o sistema, resultando em 

um material atrativo, interativo, funcional e de bom gosto. 

Martins e Merino (2011) definem o papel do designer multimídia ao dizer que é ele o 

responsável por conceber a interface gráfica em todas as aplicações multimídia (em base de 

dados, servidores da Internet, elementos interativos), e desenvolver um trabalho de grande 

importância para melhorar sua ergonomia e usabilidade, gerando um objeto que ultrapasse 

sozinho a concretização formal, por englobar a dimensão virtual da relação com o usuário. 

E para avaliar estes produtos, o foco da pesquisa será o design de interação, entendido 

como projetar produtos interativos para criar experiências de usuário que melhorem e 

ampliem a maneira como as pessoas trabalham, comunicam-se e interagem. (PREECE et al., 

2013). 

Assim, pesquisas e estudos sobre o tema trarão contributos aos sistemas já existentes, 

com vistas a potencializar a usabilidade da interface e também incentivar o desenvolvimento 

de novos sistemas, serviços e ferramentas destinadas ao público infanto-juvenil.  

 

Design e Produtos Multimídia 

A criança como usuário de sistemas digitais necessita de conteúdo, linguagem e 

interfaces específicas e adequadas à sua idade. Para prender a atenção delas, principalmente 

no momento de leitura, levando-as a obterem maior concentração, os sistemas voltados para 
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crianças precisam se diferenciar de sistemas direcionados para adultos. Em um projeto de 

interfaces para crianças é necessário atentar para as suas limitações. (SHNEIDERMAN et 

al., 2004). 

Preece et al. (2013) comentam sobre como a grande vantagem de poder juntar várias 

mídias em um só produto e com ele conseguir chamar atenção do usuário, melhorando, por 

sua vez, a concentração e aprendizado. Existem diretrizes específicas que recomendam a 

melhor forma de combinar essas várias mídias de acordo com os diferentes tipos de tarefa 

que estão disponíveis, como ao utilizar áudio com gráficos, som com animações e assim por 

diante para diferentes tarefas de aprendizagem. De acordo com Alty (1991), é possível 

elaborar uma estratégia de apresentação para a aprendizagem: estimular a imaginação pelo 

som de um clipe de áudio; então, apresentar uma ideia em forma de diagrama; depois, 

apresentar mais detalhes sobre o conceito via hipertexto. Acrescenta ainda que, a informação 

em áudio é interessante para estimular a imaginação, os filmes são bons para informação de 

ação, os textos são bons para transmitir detalhes, enquanto os diagramas são bons em 

transmitir ideias. 

Dessa forma, percebe-se a grande possibilidade que existe para serem exploradas 

várias mídias simultaneamente a fim de proporcionar melhor experiência à criança no 

momento em que estiver utilizando o sistema. 

Design de Interação 

Cada vez mais surgem novas versões de produtos com diversas finalidades e 

interações com o usuário. São os mais variados produtos que são utilizados no nosso 

cotidiano, como o telefone celular, o computador, aparelho de som automotivo, os sites de 

redes sociais, micro-ondas, GPS, aplicativos para smartphones e tablets, entre outras dezenas. 

Alguns são mais fáceis e agradáveis de usar, outros nem tanto, causando frustração e 

incômodo ao usuário. 

Ao se projetar um produto interativo, precisa-se ter em mente que serão usados por 

pessoas reais, e não por sistemas, para interagirem no seu dia-a-dia e em qualquer lugar, seja 

em casa, no trabalho ou até mesmo na rua, e precisam ser fáceis para aprender a usar, serem 
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eficazes e causarem uma boa experiência ao usuário, deixando-o à vontade para usá-lo 

novamente. 

O Design de Interação é a área do Design que tem como foco a experiência do usuário, 

para que se possa saber o comportamento de um produto no seu momento de uso. Para Preece 

et al. (2013), existem muitos aspectos da experiência do usuário que podem ser levados em 

conta e várias maneiras de fazê-los no design de produtos interativos, como a usabilidade, a 

funcionalidade, a estética, o conteúdo, apelo sensorial e emocional, e outros. 

Avaliar os produtos interativos através de testes de usabilidade, ainda na fase de 

desenvolvimento (antes mesmo de começarem a ser usado pelos usuários) é de extrema 

importância para o sucesso deles, gerando satisfação durante seu uso.  Um dos principais 

objetivos do design de interação é reduzir os aspectos negativos da experiência de usuário 

(como frustração, aborrecimento) ao mesmo tempo em que melhora os positivos (como 

divertimento, compromisso), resultando em um produto que seja fácil, eficiente e agradável 

de usar. Para isso, deve-se fazer a avaliação do que foi construído, geralmente por meio de 

uma abordagem de design centrado no usuário, envolvendo-o em todo o processo de design. 

(PREECE et al., 2013). O designer de interação é o profissional habilitado para tais projetos 

e avaliações. 

Norman (2006, p. 222) define design centrado no usuário como “uma filosofia 

baseada nas suas necessidades e nos seus interesses, que dá atenção especial à questão de 

fazer produtos compreensíveis e facilmente utilizáveis”. 

 

o design centrado no usuário leva em consideração a maneira como 

o usuário vai usar ou interagir com um objeto, para projetá-lo com o 

objetivo de melhor satisfazer suas necessidades e desejos, 

solucionando um problema de maneira eficiente e eficaz: 

proporcionando conforto, facilidade, segurança, bem-estar, entre 

outras qualidades, no momento do uso do objeto. Estudar o usuário 

como ser humano, conhecer todos os aspectos ou processos que 

influenciam sua interação com um objeto de design de modo a 

proporcionar a melhor experiência possível durante o uso é 

primordial. Entre eles estão os aspectos culturais, sociais, físicos, 

psicológicos, biológicos, entre outros. (CECCATO et. al., 2012).  
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A experiência de usuário se refere a como as pessoas se sentem em relação a um 

produto e ao prazer e à satisfação que obtêm ao usá-lo, olhá-lo, abri-lo ou fechá-lo (LAW et 

al, 2009). É de grande importância para o designer a qualidade da experiência que alguém 

tem ao usar um produto interativo, pois isso faz com que ela crie a impressão sobre quanto é 

bom usá-lo, contribuindo para que sejam projetados produtos mais eficientes e agradáveis. 

Preece at al.(2013) completa dizendo que a experiência de usuário é essencial para o 

design de interação, pois leva em conta como um produto se comporta e é usado por pessoas 

no mundo real. 

 

Usabilidade 

De essencial importância para o tema abordado neste artigo, este subcapítulo aborda 

o referencial teórico sobre usabilidade, baseado em autores consagrados como Nielsen e 

Loranger (2007), Preece et al. (2013) e outros. 

Segundo a ISO, usabilidade é a “medida na qual um produto pode ser usado por 

usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação 

em um contexto específico de uso”. (ISO 9241). 

Nielsen e Loranger (2007) definem usabilidade como 

 

um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de algo. 

Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem 

aprender a usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o quanto 

lembram daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto gostam 

de utilizá-la”. (NIELSEN; LORANGER, 2007, pág XVI).] 

 

Para Nielsen (2012), o termo usabilidade também se refere a métodos para melhorar 

a facilidade de uso ao longo de todo o processo de design. Ele diz que avaliar a usabilidade 

em um sistema é tão importante quanto avaliar a sua funcionalidade. Para estudar a 

funcionalidade um projeto, pode-se usar os mesmos métodos de pesquisa de usuários que 

melhoram a usabilidade.  
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Para um produto ser útil, ele precisa somar usabilidade mais funcionalidade, onde 

funcionalidade mostra se ele oferece os recursos necessários e usabilidade, quão fácil e 

agradável esses recursos são para usar. (NIELSEN, 2012). 

Esse deve ser um pré-requisito na hora de projetar: preocupar-se não só com a 

funcionalidade do projeto, mas sua usabilidade também. Resolver problemas de design ainda 

na fase de projeto evitará erros que para serem consertados levará tempo, dinheiro e pode, 

ainda, até desinteressar a criança com aquele sistema, fazendo-a desistir de usá-lo por não ter 

se sentido confortável enquanto o usava. 

Nesse intuito de tentar diminuir esses erros constantes de usabilidade, Nielsen (2012) 

apresenta cinco características de qualidade de usabilidade, também chamadas de metas de 

usabilidade por Preece et al. (2013):  

 

Facilidade de aprendizagem: o sistema deve ser fácil de assimilar 

pelo usuário ao realizar tarefas básicas na primeira vez que usar o 

sistema. 

Eficiência: o sistema deve ser eficiente para que usuário, depois de 

aprender a concepção, possa atingir uma boa produtividade. 

Facilidade de memorização: o sistema deve ser facilmente 

memorizado para quando o usuário voltar para o projeto após um 

período sem usá-lo, lembre-se facilmente.  

Segurança: o sistema deve prever erros, evitar que o usuário os 

cometa, e quando cometer, permita que ele possa facilmente 

contornar esses erros, voltando ao estado anterior. 

Satisfação: o sistema deve ser agradável, para que o usuário fique 

satisfeitos com a sua utilização. 

 

Preece et al. (2013) acrescentam mais uma característica: boa utilidade, onde o 

sistema deve oferecer o tipo de funcionalidade, de modo que os usuários possam fazer aquilo 

que precisam ou desejam. 

Produtos interativos são imprescindíveis que tenham um estudo de usabilidade, antes, 

durante e após o término do seu processo, através de avaliações. Nielsen (1995) desenvolveu 

um método de inspeção de usabilidade, a avaliação heurística, que são como “regras de ouro” 

para avaliar interfaces. São elas:  



 

795 

 

 

1. visibilidade do status do sistema;  

2. compatibilidade do sistema com o mundo real;  

3. controle do usuário e liberdade;  

4. consistência e padrões; 

5. prevenção de erros;  

6. reconhecimento em vez de memorização;  

7. flexibilidade e eficiência de uso;  

8. estética e design minimalista; 

9. ajuda os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de 

erros;  

10. ajuda e documentação. 

 

Este método é baseado na avaliação de especialistas, que possibilita diagnósticos 

confiáveis e eficientes, sendo muito utilizado, pois pode ser adaptado por outros estudiosos 

para diferentes tipos de interfaces, maximizando a busca por falhas de usabilidade. 

Lidwell et al. (2010) comentam sobre o efeito estética/usabilidade e o classifica como 

um dos princípios universais do design, que é um fenômeno em que as pessoas percebem os 

designs estéticos como algo de mais fácil utilização do que os menos estéticos, independentes 

deles serem realmente mais fáceis ou não. 

Pala eles, os designs belos parecem simples de manusear e tem maior probabilidade 

de aceitação e utilização, além de estimular a criatividade e a solução dos problemas. 

Interfaces que possuem este requisito promovem relações positivas com as pessoas, 

tornando-as mais tolerantes em relação aos problemas do projeto. 

Durante os testes de usabilidades, são aplicadas algumas tarefas para o usuário 

desenvolver, onde podem ser verificados se há dificuldades, e quais são elas, para cumprir o 

objetivo que lhe foi proposto. 

Dessa forma, o teste usabilidade para avaliar a eficácia da interface do Portal Biblon 

será de grande importância no momento em que as crianças estiverem interagindo com ele, 

para que se possam compreender os pontos que podem/devem ser melhorados, e assim gerar 

recomendações direcionadas à interfaces voltadas ao usuário infantil. 
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Portal Biblon  

O portal Biblon é uma rede social voltada para crianças com o objetivo de promover 

o incentivo à literatura infantil. Nele, as crianças podem compartilhar com outras os livros 

que estão lendo, fotografias, vídeos ou desenhos e ainda fazer comentários. 

O portal Biblon é um link da web que oferece livros digitais e permite a formação de 

uma rede social de leitores e escritores entre os usuários, a partir das interações oferecido. 

Pretende-se que ele seja usado de maneira especial pelas bibliotecas escolares para incentivar 

atividades de leitura e escrita, de forma a fazer a ligação entre os textos literários em diversos 

meios de comunicação, com a interação de vários idiomas em ambiente híbrido. Espera-se 

que a plataforma seja usada como uma ferramenta pela biblioteca para integrar leitores com 

preferências e comportamentos semelhantes leitura literária no contexto escolar. 

(FURTADO, 2013). 

Segundo Furtado (2013), a ideia é que o portal seja uma plataforma intercultural de 

disseminação da literatura infanto-juvenil e de criação, articulação e circulação de bens 

culturais da comunidade escolar de língua portuguesa, e para isso, ele permite a troca de 

experiências, interpretações sobre textos e possibilita a divulgação de diversas formas de 

expressão criativa e artística. 

A interação entre a criança e o portal se dá a partir da leitura do livro digital, onde os 

utilizadores podem conhecer os outros leitores do livro e a experiência dos mesmos a partir 

da leitura e da participação na plataforma. 

À medida que proporciona um espaço para a troca de experiências, interpretações e 

criatividade sobre textos infantis, a criança interage com o autor e com as outras crianças que 

se interessaram pelo mesmo livro, de forma que permite ao usuário maior interatividade e 

interesse no momento da leitura, já que esta é feita de forma lúdica. 

 

Considerações Finais 

O presente estudo apresentou uma breve explanação sobre conceitos básicos dos 

principais temas que serão abordados durante a pesquisa de mestrado propriamente dita, dos 

quais estão o design de interação, a importância do design centrado no usuário para envolvê-
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lo em todo processo de design; a usabilidade, essa que tem um papel fundamental para avaliar 

a qualidade de uma tarefa realizada pelo usuário resultante da interação com um produto 

interativo; e definiu também o Portal Biblon, este que será o objeto de estudo da pesquisa, 

onde será aplicado o teste de usabilidade. 
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61. GALILEIA, DE RONALDO CORREIA DE BRITO: HERDEIRO 

CONTEMPORÂNEO DO REGIONALISMO LOCALISTA? 

 

Wander Nunes Frota 

 

 

O regionalismo brasileiro através dos tempos 

Em se tratando de literatura brasileira, para mais ou para menos, o rótulo identitário 

de “regionalista” pode pesar bastante quando imposto em relação a autores literários, mesmo 

do ponto de vista mais prático da questão, ao depararmos a mudança do conceito histórico 

do termo com o passar do tempo. Isto se dá sobretudo porque sua definição mais original 

muito coincide com o que de início se deu durante o período romântico no século XIX e os 

momentos posteriores, até meados da década de 1950, quando sofreu a séria intervenção que 

o modificou para todo o sempre. Isto com o agravante de que, durante todo este espaço de 

tempo, do romantismo ao momento modernista do chamado ‘Romance de 30’, que é quando 

os autores precisavam se mudar, ou seja, eram praticamente intimados a viver no Rio de 

Janeiro ou, no máximo, em São Paulo, caso quisessem ver sua ficção publicada, distribuída, 

comentada, criticada e aceita pelo público leitor Brasil afora. 

Também durante este período, o Rio de Janeiro e São Paulo figuravam no país como 

as únicas grandes cidades que de facto podiam consagrar um autor e sua obra literária em 

termos nacionais; ou, explicado de outra forma, não era dado aos autores se tornarem 

nacionalmente conhecidos caso suas obras fossem impressas e distribuídas (somente) nas 

então “províncias”, depois estados; era necessário romper a barreira provinciana. Assim, 

penso que tal visão histórica do regionalismo no Brasil já deu vencimento, como sugere o 

argumento do autor de Galileia, Ronaldo Correia de Brito, ao responder a seguinte pergunta, 

em entrevista postada no seu site na internet: “Por conta de algumas características gerais 

muitos autores passam a ser conhecidos como regionalistas. Por que o senhor dispensa esse 

título?” Ao que ele, desferindo um golpe quase cirúrgico, afirma sem maiores receios: 
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Eu não dispenso que me vinculem ao meu lugar de origem, à minha paisagem, meu 

mundo. Dispenso que me filiem ao Romance de 30, ao Movimento Regionalista criado por 

Gilberto Freyre, em 1926. Com este, não tenho nada a ver” (BRITO, 2014, s.p.). 

E, em outra parte do site, na curta apresentação de Galileia que ainda pode ser lida no 

seu portal na internet, ainda acrescenta que 

 

o meu sertão é a paisagem através da qual eu interpreto o mundo, o 

de hoje, o globalizado, o que rompeu com as tradições. Interessa-me 

a decadência, a dissolução. Meus personagens migram, sofrem o 

embate com as outras culturas. Sei que tenho sido vítima de 

preconceitos pela escolha dessa paisagem (BRITO, 2014, s.p.). 

 

A meu ver, a principal das “características gerais” da pergunta acima é o fato de os 

escritores contemporâneos teimarem em complicar o assunto ainda mais, como, por exemplo, 

ao colocarem como cenário principal (ou secundário) de seus romances algum local fora do 

eixo Rio-São Paulo. É claro que o fazem e que têm que ser “teimosos” em que pesem suas 

respectivas origens; o problema, a meu ver, está na visão mais ou menos engessada da própria 

crítica literária, ou seja, na instância de consagração que os rotula simplesmente como 

“regionalistas” e se dão por satisfeitos. Olhando um pouco para trás no tempo histórico, os 

vários “momentos” regionalistas na literatura brasileira sempre tiveram esta característica, 

porque no passado era necessário que assim fosse feito, na ausência de outros rótulos menos 

diretamente característicos da literatura supostamente mais tradicional que esses escritores 

faziam – até para que hoje se possa compreendê-los o mais sócio-historicamente possível, de 

olho também no que tem sido feito em outros países, conforme aponta Chiappini: 

 

Um levantamento bibliográfico feito em 1992-93 [sic] e o contato 

com vários especialistas no assunto em diversas universidades 

europeias confirmaram uma suspeita: a de que o regionalismo, que 

setores da crítica literária brasileira consideravam uma categoria 

ultrapassada, continuava presente e, até mesmo, tinha-se tornado 

tema de pesquisas muito atuais, ganhando uma amplitude maior na 

intersecção dos estudos literários e artísticos, históricos e 

etnológicos. E de que, naturalmente, o incremento de tais estudos se 

devia, em grande parte, ao reaparecimento dos regionalismos, como 
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decorrência só aparentemente paradoxal da chamada globalização 

(CHIAPPINI, 1995, p. 154-159). 

 

Por assim dizer, trata-se de uma necessidade praticamente vital de todos os escritores 

a atitude (ou a “tomada-de-posição”, nas palavras de Bourdieu) de deixarem seu torrão natal 

para trás e de informar, em suas narrativas ficcionais, situações bem características deste seu 

lugar, ou seja, assuntos “regionalistas” porque, embora “de expressão local”, também podiam 

interessar outros leitores, em escala nacional. Foi assim que, nos anos 1930, o triste cenário 

do polígono das secas no nordeste, a ambientação no polo açucareiro da zona da mata 

pernambucana e na região cacaueira do sul da Bahia, por exemplo, passaram a servir como 

verdadeiras pedras de toque, um filão para as editoras no/do chamado “Romance de 30”, 

respectivamente, entre outros, para Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz, para José 

Américo de Almeida e José Lins do Rego e para Jorge Amado. Nisto, pelo menos, não há 

dessemelhança entre uns e outros; só uma leve alteração topográfica. Outro feliz agravante 

desta condição é terem tido – tanto o regionalismo romântico como o Romance de 30 – 

condições de “apresentar outras regiões do país ao público leitor do centro-sul”, conforme 

relata Antonio Candido (2011, s.p.) sobre sua própria experiência de leitor em primeira mão 

desses romances, vivenciada no interior de Minas Gerais enquanto se tornava um jovem 

adulto e se preparava para cursar sociologia na então recém-fundada Universidade de São 

Paulo (USP). 

Por volta de meados dos anos 1950, já com um avançado esvaziamento do “Romance 

de 30”, surge uma resposta “localista” entabulada majoritariamente por João Guimarães 

Rosa, como algo que propunha uma saída muito digna para o engodo “regionalista” do 

Romance de 30. A transformação operada por Guimarães Rosa por meio de suas narrativas 

curtas e longas veio para oferecer um novo approach ao já agora velho regionalismo em sua 

última evolução até aquele momento. O locus das narrativas rosianas passou não só a oferecer 

uma visão monolítica da vida no sertão aos leitores da cidade grande (pouco semelhante 

àquela do Romance de 30), mas também ofereceu uma representação de sinais (interiores e 

exteriores) da grandeza humana daquele ambiente rústico e do contingente de seus habitantes. 

Pode-se assim afirmar que, no caso de Guimarães Rosa, foi o estilo grandioso deste autor, 
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que, per se, conseguiu se transformar, para a crítica literária e o público leitor, em elemento 

consagrador de si. Portanto, aquele regionalismo do século XIX e das primeiras décadas do 

século XX cedeu lugar a algo mais habilmente costurado como fato literário e bem mais 

sensível quanto ao ponto de vista do autor: o “localismo”, mais ou menos como coloca Paulo 

Moreira (2012, p. 15-49) acerca de suas narrativas curtas. 

Ainda de acordo com Moreira (2012, p. 15-49), o que se poderia notar como tendência 

mais contemporânea em relação à literatura (de que Galileia se apresenta como exemplo neste 

estudo) seria a de que o espaço vital (onde se passa o enredo das histórias) tem, ainda hoje, 

uma importância fundamental, (quase) como qualquer protagonista humano – que antes a 

crítica não enxergava como tal, ou fazia que não enxergava. Isto no sentido de poder se 

mostrar tal como o espaço efetivamente se apresenta na realidade: sem emendas e com a 

linguagem (corporal, inclusive) própria dos personagens, seguindo uma trilha semelhante 

àquela realizada por Guimarães Rosa quando enveredou sertão adentro para colher dados, 

fazer sua “pesquisa (etnológica) de campo”, como qualquer desbravador, como qualquer 

antropólogo. 

Desde o século XIX, é claro, sempre existira enveredamento semelhante rumo ao 

interior do país; porém, o que foi protagonizado em grande medida por Guimarães Rosa em 

termos de literatura brasileira a partir da década de 1950, era algo diferente, que deixou em 

polvorosa a crítica especializada da época. Mais ou menos no sentido semelhante ao utilizado 

por Bourdieu sobre “a dinâmica dos campos” na França (BOURDIEU, 2007, p. 212-239), 

poder-se-ia afirmar que a “transformação” por que passou o que se reconhecia então como 

“regionalismo” no Brasil no alvorecer da obra de Guimarães Rosa, foi a de que houve uma 

pífia distinção com que a obra deste último se realizou ao ser publicada. Sim, pois havia certo 

receio no ar de que ela ficasse fadada a não obter êxito crítico (e também comercial, por que 

não?) – até porque, na época, os olhos da crítica literária estavam muito mais voltados ao 

progresso e à industrialização das grandes cidades, o que nada tinha a ver com o campo, que 

neste momento servia apenas como lembrança: era apenas “um retrato na parede”, como bem 

o disse o poeta, por sinal, mineiro como Rosa. Para a crítica, portanto, era como se fosse 

preciso haver uma “correspondência” muito exata, milimétrica mesmo, “entre a produção 

dos bens” (em torno do livro como objeto) “e a produção dos gostos” literários (BOURDIEU, 
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2007, p. 215), por exemplo, à época do surgimento de Grande sertão: veredas, diante da 

perplexidade do público perante a obra, sobretudo para que a crítica pudesse aquilatar o 

“projeto criador”  de Guimarães Rosa. 

Antes meio desinteressante em termos numéricos e estatísticos, a recepção das obras 

de Guimarães Rosa no instante de sua publicação e sua consequente consagração, por 

exemplo, só têm aumentado de lá para cá – indiretamente, talvez por causa do traço localista, 

meio atávico, como elo entre o campo e a cidade, inserido a contrapelo das tendências do que 

estava sendo escrito como alta ou baixa literatura naquele momento histórico no centro do 

eixo Rio-São Paulo. Assim, o regionalismo antigo, que evidenciava por demais certa 

paisagem rural das mazelas nacionais onde quer que estivessem, foi substituído pela pujança 

do traço localista (já não mais apenas regionalista per se), e se integrou nele, porque passou 

a narrar um país atemporal, de apelo universal. Melhor dito: o que de mais surge de “novo” 

a partir da obra de Guimarães Rosa é uma espécie de Brasil “de todos os tempos” nos 

corações e mentes do público leitor do país, sem noção lá muito exata de passagem do tempo, 

na qual o que mais importa e sobressai é, sem qualquer dúvida, o fio da narrativa e o gosto 

de contar histórias em si e por si mesmos. 

 

Galileia como tubo de ensaio do glocalismo espacialista nordestino contemporâneo 

Em Galileia, de Ronaldo Correia de Brito, há que se concentrar no pano de fundo das 

cenas que se alterna de acordo com a história que está sendo contada, que muitas vezes faz 

com que o leitor perca o rumo da leitura, pois o ritmo é sempre muito rápido e volúvel. Ora 

os personagens estão viajando e se lembrando de fatos que viveram (ou dos que lhes foram 

contados por seus familiares) no ambiente a que agora estão se dirigindo, ora estão já na 

fazenda do velho Raimundo Caetano, avô dos três protagonistas-narradores, lembrando-se 

do tempo que viveram por lá e/ou por meio de quais circunstâncias afastaram-se de lá. Logo 

no início da narrativa, a memória desse deslocamento definitivo para fora da fazenda do avô 

faz com que os narradores – sobretudo o médico Adonias, o principal narrador entre os 

primos, mas, de certa maneira, também Davi e Ismael – fixem no tempo presente uma 

genealogia familiar (que remonta à parte espanhola da Península Ibérica ainda na época dos 
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mouros), praticamente estilhaçada hoje em dia, em uma linguagem quase que de relatório 

técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com tudo que 

tem de direito: nomes, datas, lugares, feitos louváveis etc. 

O romance arrasta-se em devaneios que, na medida justa, se entrelaçam ao fio da 

narrativa, tal como aqueles adjetivos supérfluos e irrelevantes que eram inseridos e depois 

devidamente cortados, quase com raiva de tê-los escrito, na prosa enxuta de um Graciliano 

Ramos, por exemplo. Quase como uma lei, em Galileia sempre paira uma explicação sobre 

isto: trata-se de fazer o leitor perceber como funciona a memória dos personagens, e como 

ela é recebida de forma seletiva pelo autor do romance. Haveria ainda uma terceira tentativa 

de explicação, que seria do próprio autor ao indicar aos leitores uma entre tantas formas de 

tomar partido da narrativa (demonstrando simpatia ou distanciamento em relação ao narrador 

principal, por exemplo) ao registrar ou resgatar alguns vaivéns da memória estilhaçada dos 

personagens em sua volta. Sobre essa tentativa de se acercar do romance (sem ser um 

narrador onisciente), o mais visado entre os personagens para ocupar tal espaço é mesmo 

Adonias, que é, pode-se afirmar, o mais intelectualmente desenvolvido entre os primos, que 

se coloca ele mesmo em tal posição especial. 

O que se passa em Galileia é que, mesmo tendo os narradores saído da fazenda, sua 

vida pregressa no sertão jamais lhes abandonou – trata-se de algo entranhado em suas almas, 

algo de que jamais se livrarão. A memória do avô que se encontra às portas da morte, ou 

melhor, do que os primos se lembram do avô quando eram crianças, é o fato que faz aflorar 

a seguinte verdade entre os primos: mesmo com a distâncias entre suas vidas no presente, 

eles não conseguiram se afastar (mental e espiritualmente) por causa de seu passado em 

comum na fazenda Galileia. A partir daí, tudo o mais acontece – desde lembranças recônditas 

a confessáveis e inconfessáveis memórias dos demais personagens e dos três primos. 

Contudo, obviamente, nenhum entre eles são as mesmas pessoas que um dia foram: Adonias, 

por exemplo, pelo menos como narrador principal, é agora um médico que vive e trabalha 

em Recife (que, aliás, mais parece um alter ego do próprio autor); Ismael, o índio maranhense 

desgarrado, conta sua experiência nas terras geladas da Noruega e como, de lá para cá, essa 

viagem tem afetado sua vida e sua confiança em si mesmo; Davi é um músico frustrado, com 

desvios sexuais que toda a família (ainda) tem em ótima conta – sobretudo porque nem 
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desconfiam de suas aventuras comportamentais homoafetivas, tanto em São Paulo, onde 

vive, como no estrangeiro, por onde passou. Os três são personagens líquidos formados ora 

por meio da imaginação de Adonias, ora das deles mesmos quando, um por vez, tomam o fio 

narrativo pra si e, de certa maneira, interferem no discurso do primo médico.  

É difícil fazer previsões de leitura quando se tem um narrador que se apoia em sua 

própria inconstância e também na inexatidão dos outros personagens. Ou melhor, Adonias 

se vale se sua posição intelectual de médico para medir a condição dos outros dois 

protagonistas-narradores, seus primos: um, o esnobe Davi, que tem a mania se achar melhor 

do que os outros, mas que, segundo Adonias, não tem profundidade alguma; o outro, o 

retraído Ismael, filho de uma índia com um dos tios de Adonias, meio-irmão de Davi, criado 

em parte na fazenda junto aos outros dois, para onde foi trazido pelo avô que agora está às 

portas da morte. Desta maneira fica-se sabendo que a fazenda Galileia hoje se constitui em 

um latifúndio improdutivo, como muitos outros nos sertões do nordeste brasileiro, onde 

vivem os parentes mais velhos dos três primos, ou seja, seus avós, tios e tias, cada qual em 

seu pedacinho de terra com suas esposas ou seus maridos, em suas casas, próximas ou pouco 

distantes da sede da fazenda, quase sem conhecerem mais as rotinas diárias uns dos outros: 

são mundos à parte as residências desses parentes nas terras da Galileia. 

A reconstrução do passado é, portanto, um ponto forte do romance, que tem como 

função comparar a vida que levavam antes os avós, os tios e os primos ao caos (ou à calmaria, 

dependendo do ponto de vista de cada leitor) que se tornou a vida que levam hoje os todos 

estes demais personagens que habitam na fazenda. As histórias dos personagens secundários 

(e as de todos os outros) são desenvolvidas em cada capítulo, que, a propósito (ou de 

propósito), são todos intitulados com o nome de um parente, vivo ou morto, cuja história o 

leitor fica conhecendo no capítulo específico com o seu nome, quase como em uma 

genealogia, só que de caráter bem informal. Em conversa com o pai de Davi (cujo casamento 

acabou quando a mulher o deixou), Adonias puxa, entre outras, a questão da reconstrução do 

passado, que ganha relevo, justamente porque o tio “coleciona tudo o que se refere ao mundo 

sertanejo, folclore e cultura popular. Possui dezenas de tratados genealógicos, a única 

produção literária de algumas cidades” (BRITO, 2008, p. 159-160), e aí comenta, meio que 

com desdém: 
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(...) Tio Salomão é um regionalista. Existe coisa mais fora de moda 

do que ser um regionalista? (...) Ele sempre foi contrário aos 

movimentos regionalistas, acha que “em vez de andarem atrás de 

particularidades sem importância, deveriam investigar a contribuição 

econômica, social e linguística que o Nordeste deu para a formação 

do Brasil, e tudo que foi produzido nas artes” (BRITO, 2008, p. 163-

164). 

 

Nesta mesma conversa, Adonias conta que, quando casado, Salomão e sua mulher, 

que se cansou do marido e foi-se embora para São Paulo, “perdiam horas definindo fronteiras 

entre o que [era] cultural e o que [era] literário na produção brasileira” (BRITO, 2008, p. 

160-161); tudo para concluir que “o tio afirmava que apenas nós [nordestinos] resolvemos 

os conflitos de convivência da oralidade com a escrita moderna e construímos uma escrita 

singular, a narração literária de nossa cultura” (BRITO, 2008, p. 161, grifos meus). No fundo, 

Adonias não se surpreende com a conversa fácil de seu tio, pois está certo de que Salomão 

se julga “um intérprete da cultura brasileira, porta-voz dos pobres e desvalidos, sem abrir 

mão das regalias de um nobre” (BRITO, 2008, p. 161). Nota-se aí o caráter arraigado das 

convicções do narrador em relação ao tio e o desdém do tio para com o narrador e vice-versa. 

Pois bem, tudo isso se relaciona, a meu ver, com a discussão sobre o tipo de regionalismo 

que Galileia imprime ao leitor. Já não é mais aquela ingenuidade oitocentista, eivada de 

nacionalismos meio obtusos nos nossos dias, nem tampouco o regionalismo do Romance de 

30. Entre nós, poder-se-ia dizer que ultrapassa até mesmo o modernismo localista de 

Guimarães Rosa, pois já tem como mensurar a distância temporal entre cada um deles e sabe 

disto tirar conclusões assépticas e concisas que mui pouco contaminam sua desenvoltura 

estético-literária meio transfigurada. 

Pelo menos para a parte inicial, em que os três primos estão se locomovendo de 

automóvel do Recife à fazenda, outra possível “definição” do romance Galileia é a de que 

seria muito semelhante àquela de um bom road movie estadunidense, senão vejamos. Logo 

no início, é quando o leitor chega a perceber que os três primos assistem a três filmes bem 

diversos entre si enquanto observam a paisagem (quase sempre seca) do sertão 

pernambucano e cearense através dos vidros da caminhonete em que viajam rumo à fazenda 
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do avô. A paisagem a que aludi revela incríveis contrastes acarretados pelas mudanças no 

estilo de vida dos sertanejos de hoje em dia em relação a aqueles de pouco tempo atrás, 

quando os três primos ainda eram meninos e viviam na fazenda, sob as asas dos mais velhos. 

Antes de pararem a caminhonete a meio caminho da fazenda para se refrescar, os primos 

avistam uma pequena boiada ao longo da estrada e, logo atrás, uma cena meio inverossímil, 

mas perfeitamente comum nos sertões nordestinos de hoje em dia: campeando o gado, uma 

mulher em uma motocicleta. Os comentários dos primos convergem no sentido de notar o 

possível absurdo da cena, como se perdida para todo o sempre ficasse na lembrança deles a 

inocência dos vaqueiros masculinos do passado, na fazenda, montando seus cavalos, 

aboiando, trajando a caráter o couro cru de seus gibões.  

Na impressão dos três primos, no passado tudo se lhes afigurava mais lentamente; 

agora, o mundo todo deu um upgrade em si mesmo, de transformou, ficou mais rápido e 

atinge em cheio o sertão de outrora. Os contrastes da passagem do tempo que acontecem em 

outras cenas que os primos presenciam em sua viagem são imensos, abissais mesmo. Noutra 

parada que fazem ao longo do trajeto, os primos se dão conta de outros hábitos que não 

existiam quando eram crianças. O filho do proprietário de um bar, por exemplo, possui um 

telefone celular, só que na localidade onde vive não há sinal disponível para efetivar ou 

receber chamadas. Mesmo assim, Adonias fica sabendo dos planos do garoto mais novo entre 

os dois filhos do dono do boteco, de ir viver em Fortaleza, de estudar por lá e de se tornar 

alguém. Ao que Adonias reflete ter sido um caminho semelhante ao seu ao deixar a fazenda 

para trás, em outro de seus arroubos quase sempre existencialistas, à nouveau roman de 

intermitente “fluxo do pensamento” à brasileira, introspectivamente falando. Caso não 

servissem tanto como retratos instantâneos do sertão nordestinos que formam, em conjunto, 

o todo da narrativa, tais paisagens e personagens bem poderiam, mutatis mutandis, ser 

utilizadas em qualquer romance que se passasse fora daquela ambientação hostil do 

semiárido nordestino. Nota-se que não é forçado afirmar isto em relação à Galileia. 
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O efeito da espacialidade glocalista em Galileia 

A discussão que pretendo realizar agora é um balanço do que um leitor médio leva da 

leitura de Galileia que lembre as características deste romance enquanto lídimo representante 

da espacialidade glocalista na contemporaneidade. Tal espacialidade, ou seja, o uso do espaço 

como categoria de julgamento artístico por parte da crítica (e, em parte, também do público 

leitor), tem sido – desde pelo menos a invenção da modernidade histórica na Europa (de onde 

se alastrou ocidente afora, após a ascensão do romance) – um elemento crucial para 

determinar importantes qualidades estéticas da prosa de ficção ao decompor uma paisagem 

real (ou fictícia) do foco narrativo de gêneros literários tais como os romances e os contos. 

Já em termos de literatura contemporânea, esta categoria de julgamento da crítica literária 

cada vez mais se imiscui (e/ou se mimetiza) à própria narrativa, como, a propósito, é o caso 

em Galileia. 

Em se tratando de literatura brasileira contemporânea, pois, só se tem noção exata de 

que a tal espacialidade está presente de fato nas narrativas quando a crítica literária acende 

os faróis sobre este fato e, na ausência de vocabulário mais preciso e menos rasteiro, acaba 

rotulando uma obra de “regionalista” – de forma malévola ou benéfica, não se sabe lá muito 

bem a intenção por trás disto. A meu ver, este é o primeiro sinal de que, no mínimo, a crítica 

estaria ou equivocada de todo, ou com má vontade em relação a um determinado autor e/ou 

a sua obra. Note-se, a propósito disto, o desqualificante tratamento “crítico” dado à Galileia 

por certa revista semanal de circulação nacional, apenas um ano depois de seu lançamento, 

ao insistir cruelmente e sem necessidade alguma no parentesco deste (e de outros romances 

contemporâneos) com o Romance de 30, como se estivesse fazendo um grande favor (ver: 

TEIXEIRA, 2009, s./p.). 

Aleatoriamente, tomemos como exemplo a obra de um romancista contemporâneo 

nascido em Juiz de Fora (MG) e criado no sudeste do país, Rubem Fonseca (1925-...), que 

vem produzindo ficção curta desde os anos 1960 e longa a partir de 1973. Pois bem, aplicado 

a um escritor com tais características, jamais a crítica haveria de rotular sua obra como 

“regionalista”, é óbvio, diriam alguns – isto apesar de a maior parte de seus romances ter a 

cidade do Rio de Janeiro (na qual desde a juventude reside o escritor) quase sempre como 
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cenário privilegiado e marcante de seus quatro primeiros romances de ação (policial/esca): 

O caso Morel (1973), A grande arte (1983), Bufo & Spallanzani (1985), Vastas emoções e 

pensamentos imperfeitos (1988). Então, se um romancista escreve a partir do Rio de Janeiro 

histórias que se passam lá mesmo, sua obra não será “regionalista” também? Por quê? Neste 

ponto, um leitor atento certamente retrucará que tais romances não se passam no ambiente 

rural, e também que as citadas narrativas todas têm cunho policial/esco (ou detetivesco-

investigativo), o que absolutamente não combina com o ambiente do sertão, entranhado nos 

romances regionalistas mais conhecidos. Mais típicos ainda ou menos, outros tantos casos 

vão e vêm na memória e nenhum destes últimos responde as minhas inquietações. 

 

Considerações finais 

À guisa de conclusão, nota-se, portanto, que a perspectiva do lugar de onde se faz a 

crítica literária tem peso preponderante no que quer que ela trate de informar. O mais notável 

caso disto foi o de um dos principais mentores modernistas, Mário de Andrade (1893-1945), 

que gostava de se referir ao regionalismo como  

 

[u]ma “velha praga” que necessitava ser combatida, pois ao acirrar 

as diferenças existentes entre as distintas regiões do país acabava 

soando como projeto “antinacional”, o regionalismo contrariava as 

pretensões a uma “brasilidade programática” e homogeneizadora por 

parte dos modernistas. A uma literatura “localista”, “rural”, 

“limitada”, centrada o “pitoresco” e na “artificialidade da 

linguagem”, opunha-se, então, o vanguardismo dos anos vinte − 

procedimento que acaba criando um paradigma binário e excludente 

que merece, no mínimo, uma abordagem mais atenta por parte de 

nossa crítica literária, a fim de que não continue a repetir clichês. 

Desse modo, o regional torna-se incompatível com o universal; o 

rural, incompatível com o urbano (VALLERIUS, 2010, p. 69). 

 

O caso mais recente é, a meu ver, o de uma eminente socióloga uspiana ao sutilmente 

forçar por demais algo que (quase) não existiu de facto: um encontro fortuito (e 

possivelmente amigável) entre o modernismo paulistano (vanguardista) e o regionalismo 

(ver: ARRUDA, 2011, p. 191-212). Se isto estivesse acontecendo em nossos dias, tudo bem, 
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atenuavam-se as tensões existentes, mas a verdade é que os modernistas paulistanos não 

necessitavam de todo das vanguardas europeias para firmar algo como uma “nova 

linguagem” nas letras nacionais. Bastava para tal imitar e/ou copiar apenas e tão somente o 

comportamento dos seus “colegas” europeus e, dentro da imensidão do território brasileiro, 

colher em outros rincões distantes (ou mesmo próximos, no interior de São Paulo, Minas 

Gerais etc, caso não quisessem viajar para muito longe) o que bem quisessem em termos de 

linguagem, e adotá-los como se de fato fossem seus tais “novos” termos e temas. Estes 

modernistas de “primeira dentição” sabiam bem que a história ocidental da arte está plena de 

exemplos disto, de cópias bem engendradas, inteligentes e astutas de comportamento 

artístico.  

Infelizmente, não foi isso que realizaram os próceres do modernismo paulistano no 

início do “movimento”; somente anos depois é que foram fazer algo parecido a isto, quando 

(talvez) notaram que a “velha praga” era inevitável. Porém, aí já era tarde: o estrago já havia 

sido feito. Ao adotarem a antropofagia, esqueceram de fazê-lo ab ovo e ainda o fizeram sob 

o impacto do erro rotundo de “descobrirem” o Brasil enquanto estavam na Europa (como, 

aliás, foi o caso do propagador-mor da antropofagia, Oswald de Andrade (1890-1954), que, 

segundo ele mesmo conta, encontrava-se em um atelier dum artista famoso em Paris e, em 

meio as conversas com que se entretinha, aquela sensação de “descoberta” tomou-lhe de 

espanto) – mesmo que e apesar de inspirados pelo comportamento autóctone “primitivo” e  

dos nossos ameríndios. 
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62. REALIDADE E FICÇÃO EM CRÔNICA DE UMA MORTE ANUNCIADA 

 

 Jéssica Catharine Barbosa de Carvalho 

 

A função da literatura é criar, partindo do material bruto da existência 

real, um mundo novo que será mais maravilhoso, mais durável e mais 

verdadeiro do que o mundo visto pelos olhos do vulgo. Ora, criar um 

mundo mais verdadeiro implica que a arte não rompe sua relação com 

o mundo. 

 

O autor da obra, Gabriel Garcia Márquez é escritor, jornalista, editor e ativista político 

colombiano, nasceu em 06 de março de 1927, em Aracataca. Recebeu o Nobel de Literatura 

de 1982 pelo conjunto de sua obra e é considerado um dos principais escritores do século 

XX. Tornou-se mais admirado principalmente através da obra Cem Anos de Solidão, 

publicada em 1967. 

O livro Crônica de uma morte anunciada conta a intrigante história do assassinato de 

Santiago Nasar, remontando tudo que ocorreu nas últimas horas antes do rapaz ser 

assassinado na porta de sua casa, em um pequeno povoado. Alguns elementos e trechos da 

obra nos fazem acreditar que de fato o assassinato de Santiago Nasar aconteceu e o narrador 

de toda a história parece ser o próprio Gabriel Garcia Márquez relembrando fatos de sua 

juventude, podemos perceber isso através, por exemplo, do nome de algumas personagens 

que fazem parte da família do narrador como a mãe, a esposa, os irmãos e uma tia cujos 

nomes são homônimos aos dos familiares do autor da obra, e é isso que analisaremos mais 

atentamente. 

Para um melhor entendimento, também é importante mencionar uma clara definição 

dos termos ficção e realidade antes de passarmos adiante. Aqui usamos as definições dadas 

por Afrânio Coutinho (2008) e Kate Hamburger (1975), para o crítico literário, a ficção 

 

É uma transfiguração ou transmutação da realidade, feita pelo 

espírito do artista, este imprevisível e inesgotável laboratório. Ele 

coloca a massa da experiência de modo a fazer surgir um plano, que 

se apresenta como uma entidade, com vida própria, com um sentido 
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intrínseco diferentes da realidade. A ficção não pretende fornecer um 

simples retrato da realidade, mas antes criar uma imagem da 

realidade, uma reinterpretação, uma revisão. (COUTINHO, 2008, p. 

50) 

 

Ao passo que, para Hamburger, a ficção é algo como um ponto de vista da realidade, 

já que é o mundo real e as vivências reais que são efetivamente o material da ficção, ou seja, 

realidade e ficção estão sempre relacionadas, mesmo que, em alguns momentos, de forma 

superficial ou diversa, mas encontrando-se através da linguagem. Além disso, de acordo com 

a teórica, tornou-se difícil a conceituação de realidade, hoje geralmente identificada como 

aquilo que faz uma espécie de oposição ou confronto com a ficção ou com a criação literária. 

Em Crônica de uma morte anunciada o autor conta através do narrador em primeira 

pessoa a história de Santiago Nasar, um rapaz de 21 anos que foi assassinado às 7h:05mim 

da manhã de uma segunda-feira de céu sombrio e baixo do mês de fevereiro, não se sabe ao 

certo o ano. O narrador era um amigo da vítima e contou a história 27 anos depois do dia 

fatídico, após anos colhendo informações sobre o crime. 

Todas essas informações podem ser encontradas ainda no início do texto, o que de 

forma alguma tira o suspense da narrativa, afinal, este item não se concentra em quem ou 

como mataram Santiago Nasar e sim no porquê de ninguém ter conseguido avisar o rapaz 

com real antecedência. Além disso, outro ponto que chama a atenção do leitor é quem, de 

fato, tirou a virgindade de Ângela Vicária, já que boa parte do povoado não acredita que 

tenha sido Santiago Nasar. 

A história é contada pelo narrador personagem, e o que podemos saber de inicio é que 

era um rapaz que tinha aproximadamente 20 anos e conviveu de perto com Santiago Nasar 

durante grande parte de sua vida. Anos após o assassinato, o narrador começa a procurar fatos 

que expliquem de alguma forma o que aconteceu naquela segunda-feira, colhe depoimentos 

de importantes personagens que participaram da história e, além disso, tem acesso ao sumário 

em que foram feitas as anotações obtidas após o crime. 

À medida que o narrador expõe os fatos, logo podemos perceber que a tragédia foi de 

fato anunciada, no entanto, por conta de uma série de coincidências funestas, Santiago Nasar 

é retalhado como um porco na porta de sua casa, possivelmente sem entender o motivo pelo 
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qual estava sendo assassinado, pois assim que soube que o matariam suas atitudes não 

expressavam medo ou culpa e sim a desorientação da inocência. 

O narrador procura reconstruir aquele dia com o máximo de verdade que lhe é 

possível, mesmo com as imprecisões que encontra nos relatos de algumas testemunhas, 

buscando a veracidade dos fatos colocando elementos que deem mais credibilidade, por 

exemplo, mencionando os horários em que tudo aconteceu, que vai desde às 4h:20min da 

manhã, quando acaba toda a farra posterior ao casamento de Ângela, e Santiago vai para casa, 

até às 7h:05min, hora em que Santiago Nasar é assassinado. Toda essa precisão no relato dos 

acontecimentos se torna mais um artifício utilizado pelo narrador para prender o leitor à 

medida que conta o desenrolar dos fatos, que se mostram sempre coerentes e bem montados. 

O crime, segundo a história, ocorre em um pequeno povoado do Caribe colombiano 

e foi motivado pela acusação de Ângela Vicário, uma moça jovem, humilde e, de acordo com 

o narrador, com uma “pobreza de espírito que lhe auguravam um futuro duvidoso” 

(MÁRQUEZ, 2010, p. 43), que havia se casado na noite anterior ao crime, mas foi devolvida 

durante a madrugada por seu noivo Bayardo San Roman após este descobrir que a noiva não 

era virgem. Ângela acusou Santiago Nasar de ter tirado sua virgindade. Após essa afirmação 

os irmãos da moça, Pedro e Pablo Vicário, foram atrás do rapaz com o objetivo de trazer de 

volta a honra perdida da irmã. Como veremos adiante, a história escrita por Gabriel Garcia 

Márquez possui muitas semelhanças com o fato histórico. 

Na obra, há uma estreita relação entre realidade e ficção, de acordo com Eliane 

Galvão Ferreira (apud DASI, 2007, p. 06) a história em que García Márquez se baseou 

ocorreu em Sucre, na Bolívia, e o escritor apenas relembra esses fatos relatando-os de forma 

que preserve a veracidade, mas também que exerça grande atração para o leitor. Assim, 

segundo Eliane Galvão Ferreira, 

 

Alguns elementos do romance, como o assassinato, foram 

determinados pelo fato histórico, mas outros pertencem 

exclusivamente ao ficcional, à intenção do autor. Segundo Eco (1985, 

p. 56), a "resposta pós-moderna ao moderno consiste em reconhecer 

que o passado, como não pode ser realmente destruído porque sua 
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destruição conduz ao silencio, precisa ser reavaliado: mas com ironia 

e não com inocência" (FERREIRA, 2009, p. 09) 

 

Garcia Márquez compõe a obra exatamente dessa forma: reconstrói o passado, utiliza-

se de elementos característicos de textos jornalísticos, abusa da ironia e mostra que dessa 

forma é possível reconstruir fatos da realidade através da escrita literária. Ainda segundo 

Eliane Galvão Ferreira, 

 

Na obra, a eleição das personagens expressa a dialogia entre ficção e 

história. Assim, algumas são criações do autor; outras, figuras 

históricas e outras, própria de lendas e crônicas medievais. Mesmo 

as que encontram referentes históricos caracterizam-se por serem 

míticas, definidas de forma incompleta ou obscura pela história e, 

justamente por isso, atraentes para o leitor. (FERREIRA, 2009, p. 14) 

 

E, de fato, Crônica de uma morte anunciada traz alguns aspectos que lembram 

períodos provinciais ou mesmo medievais, tomemos como exemplo o fato de que o 

homicídio foi motivado pela busca da honra perdida de uma moça, e os irmãos Vicário, 

conhecidos em todo o povoado como pessoas de bom caráter, assassinaram Santiago Nasar 

e padeceram durante alguns dias a dor de terem tirado uma vida, apesar de reconfortarem-se 

com “a ilusão de haver cumprido com a sua lei”. (MÁRQUEZ, 2010, p. 104). Dessa forma, 

os culpados pela morte de Santiago Nasar não poderiam ser apenas os irmãos Vicário, mas 

também todas as pessoas do povoado que aprovavam aquela atitude como algo aceitável. É 

importante mencionar ainda a atitude da noiva de um dos irmãos, Prudência Vicário, que 

“não só estava de acordo, mas nunca teria [se] casado com ele se não agisse como homem”. 

Por conseqüência da moral rígida da cidade, o defloramento de Ângela Vicário deveria ser 

vingado a qualquer custo, mesmo que o preço fosse o assassinato de um amigo. 

Além disso, é interessante frisar as diversas alusões presentes no livro em relação à 

Igreja Católica, primeiramente, a encontramos no fato de que, no momento em que Santiago 

Nasar foi morto, supostamente caia uma chuva branda, pouco frequente naquele período do 

ano, o mês de fevereiro, lembrando assim o momento da morte de Jesus Cristo. Além disso, 
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há também a visita do bispo no povoado, um momento rápido, mas com muito alarde por 

parte dos moradores. 

Na história oficial em que Garcia Márquez se baseou, o personagem que deu origem 

a Santiago Nasar, segundo Dasso Saldivar (2000) chamava-se Cayetano Gentile Chimento, 

amigo de García Márquez na juventude, que foi morto na porta de sua casa no dia 22 de 

janeiro de 1951. O assassinato foi motivado, assim como no romance de Garcia Márquez, 

pelo defloramento de uma moça, Margarita Salas Chica, uma ex-namorada de Cayetano, 

antes que esta se casasse com Miguel Reyes Palencia, a quem estava prometida. O rapaz 

descobriu que a moça não era virgem e a devolveu para a família. Assim que os irmãos da 

moça descobriram foram atrás de Cayetano para matá-lo, encontrando-o na praça próxima a 

casa do rapaz. Cayetano foi morto pelo menor dos irmãos, Victor Manuel Chica, e não pelos 

dois ao mesmo tempo como conta a história escrita pelo narrador de Crônica de uma morte 

anunciada. 

Garcia Máquez foi amigo de Cayetano Gentile e soube de sua morte através de uma 

carta de sua mãe, em que ela contou que Cayetano havia sido morto por Victor Manuel e José 

Joaquim Chica Salas, como uma questão de honra, segundo nos conta Dasso Saldivar, autor 

do livro Gabriel Garcia Márquez: Viagem a Semente (2000). Nesse período, García Márquez 

estava em Cartagena com o pai e um dos irmãos cuidando da mudança que fariam dali a 

poucos dias. A mudança teria sido motivada pelo ambiente que tomou conta da cidade de 

Sucre, que a cada ano tornava-se mais violenta, além disso, um novo costume de alguns 

habitantes era revelar para o povoado inteiro alguns segredos através de pequenos panfletos 

que denunciavam muitas vezes uma “má conduta”, o que deixou o ambiente da cidade ainda 

mais insuportável. 

Segundo Saldivar, um destes panfletos teria sido colocado por baixo da porta de 

Miguel Palencia denunciando que sua noiva Margarita não conservava a pureza esperada, o 

que teria motivado toda a tragédia. Na história fictícia escrita por García Márquez o bilhete 

teria sido entregue na casa de Santiago Nasar como forma de alertá-lo, mas ele não chegou a 

ter conhecimento do aviso, a mulher que entregou o bilhete o fez a Vitória Guzmán, 
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empregada da casa de Santiago Nasar que conservava profundo desprezo pelo rapaz, não 

fazendo questão de entregar a ele o papel. 

Trinta anos após o crime, em 1981, Garcia Márquez publica essa história preservando 

a essência do fato ocorrido, mas também utilizando a liberdade ficcional. Um dos artifícios 

literários que o autor utilizou para compor a obra foi a troca do nome de alguns personagens 

de modo que os novos nomes se relacionassem com a personalidade de cada um, como 

exemplo, podemos citar Pura Vicário, mãe de Ângela, uma mulher muito religiosa e que, 

segundo o narrador, tinha um “aspecto manso e amargurado [que] disfarçava muito bem o 

rigor de seu caráter.” (MÁRQUEZ, 2010, p. 42). Outro nome que chama atenção é o de 

Cristóvão Bedoya, Cristóvão significa Portador de Cristo, amigo de Santiago Nasar, que o 

acompanhou até poucos minutos antes de Santiago ser assassinado. São em momentos como 

esse que o autor mostra a sua genialidade e a sua capacidade criativa que é expressa através 

do uso da ficção, mas com pano de fundo sustentado por fatos recolhidos de acontecimentos 

reais.  

Outro artifício literário que o autor utiliza em sua obra é a composição de frases que 

provocam algum impacto no leitor, assim, Garcia Márquez une o jornalista e o literato 

construindo situações em que a linguagem que utiliza chama tanta atenção quanto a história 

em si. Exemplo disso é uma frase diversas vezes repetida no decorrer da narrativa: “Foi a 

última vez que o viu”, em que o narrador expõe ao mesmo tempo um fato ocorrido na 

narrativa e um sentimento de perda e tristeza vivenciado por alguns personagens.  

O momento em que o autor coloca a Literatura em seu aspecto belo e de provocação 

ao leitor acontece quando afirma em toda a narrativa a dúvida em relação ao defloramento 

de Ângela Vicário, pois apesar de Santiago ter sido morto a dúvida persistiu e sempre 

intrigava o narrador, este afirma inclusive que o que mais assustou em todo o caso foi “não 

haver encontrado um único indício, nem sequer o menos verossímil, de que Santiago Nasar 

houvesse sido, de fato, o autor do agravo” (MÁRQUEZ, 2010, p. 131). 

 No entanto, Ângela, mesmo 23 anos após o crime, continuou sustentando a história 

que havia contado desde a primeira vez que a perguntaram, afirmando categoricamente ao 

narrador que Santiago foi o homem que tirou sua virgindade. No entanto, segundo Dasso 
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Saldivar referindo-se ao fato histórico, na época em que o crime ocorreu na cidade de Sucre, 

boa parte do povoado tinha certeza que Cayetano não teria sido o autor do defloramento da 

moça, pois era de conhecimento de boa parte do povoado que o rapaz não foi o único a ter 

relações com Margarita. 

Além disso, analisando o título da obra, é importante mencionar que a crônica é um 

texto narrativo, a palavra vem do grego cronos, que significa ‘tempo’. Durante um longo 

período a crônica foi um tipo textual que apenas narrava fatos históricos verídicos de forma 

cronológica. Somente a partir do século XIX a crônica passou a refletir a vida, os costumes 

e a sociedade de modo diferente, utilizando fatos do cotidiano e uma linguagem acessível 

com o objetivo de aproximar o público leitor. Por algum tempo foi considerada apenas como 

um texto pertencente ao gênero jornalístico ou comumente relacionada a ele, mas, para 

Coutinho (2008), a crônica não tem como objetivo informar, assim, ela superou esta definição 

de tipo textual tipicamente jornalístico. O crítico diz que: 

 

Para a crônica o fato só vale, nas vezes em que ela o utiliza, como 

meio ou pretexto, de que o artista retira o máximo partido, com as 

virtuosidades do seu estilo, de seu espírito, de sua graça, de suas 

faculdades inventivas. (COUTINHO, 2008, p. 106) 

 

Gabriel Garcia Márquez no livro Crônica de uma morte anunciada tanto utiliza-se dos 

fatos históricos ou uma realidade referencial quanto dos artifícios literários e linguagem 

características desse gênero, no entanto, essa obra, apesar do titulo, possui a estrutura de uma 

novela ou romance, pertencente ao gênero ficção, dessa forma, García Márquez fez uma obra 

hibrida em que mais de um tipo textual se misturam.  

Assim, utilizando-se de diversos artifícios literários e de uma boa composição da 

narrativa, Garcia Márquez constrói a obra de forma que mantenha o interesse de quem lê e 

intensifique a relação entre o leitor e o texto. Na obra analisada, o autor consegue unir duas 

paixões, o jornalismo e a literatura, de forma que as duas complementaram-se. Retomamos 

aqui o conceito empregado por Afrânio Coutinho, que conceitua a ficção como uma 

reinterpretação da realidade de forma livre pelos escritores, criando assim um 
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aperfeiçoamento da realidade, mantendo o aspecto de verossimilhança através da 

reinterpretação dos fatos reais. 

Por fim, podemos concluir que na obra Crônica de uma morte anunciada (1981) 

realidade e ficção estão intimamente ligadas, mostrando-nos que uma obra literária não é 

composta apenas por criações imaginativas e coube ao autor fazer a organização desses dois 

pontos. Por meio da história de Santiago Nasar, podemos claramente perceber que a ficção 

é, retomando Kate Hamburger, um produto da imaginação e criatividade, mas que repousa 

sobre as experiências humanas, a realidade, e é por meio dos artifícios literários que ela se 

transforma em arte. 
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63. GALHOFAS ESCRAVISTAS: HISTÓRIA E ESCRAVIDÃO EM ESCRITOS 

DE MACHADO DE ASSIS 

 

Ronyere Ferreira 

 

  

Dentre os autores da literatura brasileira um permanece década após década mais 

presente, isso tanto em contextos acadêmicos das ciências humanas, assim como em âmbitos 

mais gerais da sociedade: Machado de Assis. O criador de Capitu se mantém há mais de um 

século como um dos autores mais lidos e analisados da produção literária nacional, sendo 

inevitável na historiografia das interpretações de seus escritos discordâncias sobre os 

melhores procedimentos de análise. 

Diversos acadêmicos debruçam-se sobre romances, crônicas, contos, dentre diversos 

outros escritos, isso na busca por uma melhor compreensão da relação mantida entre a ficção 

machadiana e a história, o que acarretou em diversos historiadores a caracterizá-lo como um 

dos seus, por vezes devido uma sensível intuição, por outras atribuindo-o uma complexa 

sistematização do período histórico retratado em suas obras. 

Assim sendo, este artigo é o produto de uma reflexão sobre a história e a temática da 

Escravidão a partir de escritos de Machado de Assis, para o qual faço uso da série de crônicas 

“Bons Dias”, publicada pelo literato no periódico Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, entre 

Abril de 1888 a Agosto de 1889 e do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado 

em 1881.  

Para uma abordagem da história do Brasil partindo dos textos de Machado de Assis é 

inevitável apontarmos questões fundamentais que norteiam as interpretações sobre o autor 

na academia, dentre elas, uma já antiga, quiçá caduca e capenga: sua suposta alienação da 

realidade. Questão esta que não pretendo propor solução, pouco farei além de assinalá-la e 

fazer comentários pontuais. 

Tal crítica não tem como alvo unicamente o criador de Dom Casmurro, atinge 

igualmente os escritores influenciados pelo Romantismo, julgamento que podemos atribuir 
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pioneirismo à Sílvio Romero que, além de não atribuir nada de muito original ao movimento 

literário citado, ainda destacou: 

 

Uma pequena elite intelectual separou-se notavelmente do grosso da 

população, e, ao passo que esta permanece quase inteiramente 

inculta, aquela, sendo em especial dotada da faculdade de aprender e 

imitar, atirou-se a copiar na política e nas letras quanta coisa foi 

encontrando no velho mundo, e chegamos hoje ao ponto de termos 

uma literatura e uma política exóticas, que vivem e procriam em uma 

estufa, sem relações com o ambiente e a temperatura exterior. [...] 

Neste singular grupo fecundo Machado de Assis é chefe de fila. 

(ROMERO, 1992 apud EUGÊNIO, 2013) 

 

Para Sílvio Romero, Machado de Assis e s românticos pouco faziam além de 

macaquear o que era estrangeiro, ainda é singular a relação que o crítico faz entre política e 

literatura, estas duas que no decorrer do século XIX e pelo menos primeira metade do século 

XX estavam intimamente ligadas. Disparate semelhante aos românticos e à Machado de 

Assis é atribuído por Sérgio Buarque de Holanda. Em seus termos: 

 

Desde então começou a patentear-se a distância entre o elemento 

“consciente” e a massa brasileira, distância que se evidenciou depois, 

em todos os instantes supremos da vida nacional. [...] Tornando 

possível a criação de um mundo fora do mundo, o amor às letras não 

tardou em instituir um derivativo cômodo para o horror à realidade, 

à nossa realidade. Não reagiu contra ela, de uma reação sã e fecunda, 

não tratou de corrigi-la ou de dominá-la; esqueceu-a, simplesmente, 

ou detestou-a, provocando desencantos precoces e ilusões de 

maturidade. Machado de Assis foi a flor dessa planta de estufa.” 

(HOLANDA, 1995 apud EUGÊNIO, 2013) 

 

Tal apreciação segue a mesma ordem argumentativa de Romero, praticamente 

repetida sem questionamentos, deixando assim elementos que capazes de refutá-la, pelo 

menos parcialmente ao que se refere à Machado, acomodados, velados pelos tapetes 

acadêmicos. 
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Romero e Holanda censuraram os românticos e Machado de Assis, como vimos, no 

que consistia na suposta “criação de um mundo fora do mundo”, em que teriam um 

verdadeiro “horror à realidade, à nossa realidade”, teriam eles se afastado da população, 

criando assim seus escritos de forma exótica que “vivem e procriam em uma estufa, sem 

relação com o ambiente e a temperatura exterior”. Mas, será? 

Alguns elementos fazem - ou pelo menos deveriam fazer - implantar um ponto de 

interrogação ao debate. Talvez o mais significativo argumento seja o fato de o próprio 

Machado de Assis por vezes juntar-se ao coro dos que destinavam críticas aos adeptos do 

Romantismo. 

No entanto, sei que haverá aqueles que, para refutar a afirmação que finda o parágrafo 

anterior (suponho que tenho leitores), escreverão artigos destacando a evidência de meu 

protesto, bastando para tal constatação nada mais que simples visada nos textos escritos 

durante a dita fase Realista do literato. Começariam por citar a advertência introduzida por 

Machado à reedição de Helena, aviso escrito já na dita segunda fase do autor, lê-se:  

 

Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem 

que não alteram as feições do livro. Ele é o mesmo da data em que o 

compus e imprimi. Diverso do que o tempo me foi depois. Não me 

culpeis pelo que achardes romanesco. Dos que então fiz, este me era 

particularmente prezado. Agora mesmo, que há tanto me fui a outras 

e diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de 

mocidade e de fé ingênua. É claro que, em nenhum caso, lhes tiraria 

a feição passada; Cada obra pertence ao seu tempo (ASSIS, 2004, 

p.10)  

 

Neste lembrete, Machado de Assis remete-se à sua fase com influencias romântica 

como pensamentos de mocidade, povoados com alguns quinhões de ingenuidade. Ainda 

podemos encontrar críticas ao Romantismo entre uma linha e outra de Memórias Póstumas 

de Brás Cubas. Neste, primeiramente ao retratar o marco inicial da vida amorosa de Brás, 

com 17 anos e em idos de 1882. Assim descreve o guapo donzel: 
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Tinha dezessete anos; pungia-me um buçozinho que eu forcejava por 

trazer a bigode. Os olhos, vivos e resolutos, eram a minha feição 

verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se 

distinguia bem se era uma criança, com fumos de homem, se um 

homem com ares de menino. Ao cabo, era um lindo garção, lindo e 

audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e 

sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o 

corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo 

medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o 

estafaram a tal ponto, que foi preciso deitá-lo à margem, onde o 

realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e, por compaixão, 

o transportou para os seus livros. (MPBC, Cap. XIV) 

 

Nota-se sem dificuldades os risos irônicos que Machado de Assis deve ter deixado 

escorregar ao escrever estas linhas, jocoso e amarelo, por ter em outros tempos se entregado 

ao Romantismo. Neste trecho, observamos críticas em pontos semelhantes às de Romero e 

Sérgio, à introdução de elementos que não faziam relação com o ambiente brasileiro de 

segunda metade do século XIX. O corcel medieval somente sobreviveria no Brasil 

oitocentista se mantido em um ambiente artificial. 

Encontramos outro ponto irônico quando, no mesmo livro, Machado descreve 

Virgília, moça com seus 15 ou 16 anos que, futuramente se tornaria renomada senhora da 

sociedade fluminense e que teria um caso extraconjugal com o herdeiro dos Cubas. Descreve-

a: 

 

Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era 

talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais 

voluntariosa. Não digo que ia lhe coubesse a primazia da beleza, 

entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o 

autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas; 

mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou 

espinha, não. (MPBC, Cap. XXVII) 

 

Quase leríamos: por que isso não é romantismo. Não escrevia para os adeptos do 

movimento que permanecia “o pessimismo, o morrer de amor e até a sentimentalidade 

lacrimosa que ostenta, constituem traços característicos da tradição lírica que nos veio da 
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metrópole e já aparecem nas velhas trovas da Galícia e de Portugal” (ROMERO, 1992 apud 

EUGÊNIO, 2013). Mas, saiamos dos domínios ditos realistas de Machado de Assis, pois sua 

crítica aos românticos e à alienação dos literatos perante a realidade social não é de 

exclusividade de sua obra pós 1881. 

Dentre os anos de influência romântica, Machado de Assis em seu vulgarizado artigo 

“Notícias da atual literatura brasileira – Instituto de nacionalidade”, de 1873, deixa-nos, sem 

a zombaria habitual, entendermos sua crença na necessidade de que os literatos da época, 

pertencentes a uma literatura em formação, escrevessem de acordo com relações e temáticas 

colhidas ao ambiente social: 

 

Interrogando a vida brasileira e a natureza americana, prosadores e 

poetas acharão ali farto manancial de inspiração e irão dando 

fisionomia própria ao pensamento nacional. […] 

Não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, 

deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua 

região, mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a 

empobreçam. O que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo 

sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, 

ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. 

(ASSIS, 1873) 

 

Como destacado, Machado de Assis prega exatamente o comprometimento com a 

sociedade e suas temáticas. Ainda em tempos românticos, podemos observar mais críticas 

em seu livro de contos Histórias da Meia-noite, que ao publicá-lo em 1873 “Machado já 

possuía todo o distanciamento necessário em relação à estética romântica para fazer a sua 

crítica, como de fato fazia” (CANO, 2008, p.03). 

Machado de Assis coloca os românticos em questão desde o primeiro conto do livro, 

“A parasita azul”, lê-se: 

 

A cena de abertura, retratando a melancolia e o tédio do protagonista 

ao reencontrar a pátria, reúne todos os elementos opostos aos que já 

haviam sido consagrados na produção romântica — por exemplo, nas 

diferentes versões da “Canção do Exílio”. Na inversão da tópica 

nacionalista, a terra de exílio passava a ser justamente a terra natal, 
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para a qual voltava o filho estrangeirado, sentindo saudades da 

Europa, onde vivera uma vida “solta e dispendiosa”. (CANO, 2008, 

p.03) 

 

O mentor de Bentinho linha por linha trata de frustrar os que estivessem a ler o conto 

ansiosos por um herói romântico e patriótico, seguindo assim a praxe literária em voga. Ao 

final do conto, Jefferson Cano destaca que 

 

[...] superados os desencontros e reconciliados os precoces amantes, 

ambos poderão enfim chegar ao casamento. É claro que esse 

desfecho da história evocava diretamente o desfecho de A 

Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. Na 

verdade, se lida em chave séria, a narrativa de Machado poderia ser 

entendida não apenas como uma história romântica – tanto por seus 

lances folhetinescos como por seu final feliz, por exemplo – mas 

como um exemplo do delicado equilíbrio entre uma mediocridade 

disfarçada e um pastiche descarado. O dilema que se coloca à leitura 

é entre o plágio e a paródia, pois é quando lida em chave paródica 

que a história ganha novo interesse. (CANO, 2008, p.03) 

 

Portanto, Machado de Assis junta-se à Sílvio Romero e Sérgio Buarque de Holanda 

na formulação de críticas ao movimento romântico, defendendo um comprometimento social 

da literatura. Assim sendo, formavam em momentos nas entrelinhas e em outros 

explicitamente, o trio dos descontentes. 

Ao se falar em história nos textos de Machado de Assis adentra-se em terreno 

escorregadio, não pela dúvida da presença da dimensão histórica nos escritos do literário, 

mas principalmente devido questões relacionadas à perspectivas diferentes, chaves de 

leituras com as quais se deve analisar os textos. 

Sobre este ponto, parece predominar nas análises realizadas sobre as produções 

machadianas pesquisas de natureza materialista, consagradas em nomes renomados no meio 

acadêmico como John Gledson e Sidney Chalhoub – além de Roberto Schwarz e Eduardo de 

Assis Duarte, sobre os quais não nos remeteremos neste artigo -; ambos encontram-se no 

consentimento de ser imprescindível voltar-se para Machado de Assis visualizando as 

questões estruturais dos momentos de sua produção ficcional, suas relações sociais de 
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fabricação e publicação, além das cronologias permeadas de significados históricos de 

romances, crônicas e contos. 

John Gledson, segundo Sidney Chalhoub, refuta os questionamentos contemporâneos 

da historiografia de que ler as obras sob uma lógica histórica seja reducionismo: 

 

[...] refuta o clichê de que ler os textos de Machado de modo a atentar 

para a sua lógica histórica seja reduzi-los ou amarrá-los; ao contrário, 

argumenta, em passagem sobre Dom Casmurro, que “localizar o 

romance em seu contexto não limita, ou não deveria limitar, seu 

significado ou significados [...] Enfim, a história “liberta” sentidos 

dos textos machadianos, pois torna apreensíveis aspectos deles que 

de outra maneira não o seriam. (CHALHOUB, 2006, p.110) 

 

Partindo desta lógica, podemos encontrar a história do Brasil entre uma página e outra 

da obra machadiana. Segundo Gledson, as produções do literato posterior ao ano de 1885 

possui estreita relação entre ficção e história, especificamente sobre a coletânea de contos 

“Papéis Avulsos” destaca: 

 

É preciso dizer, desde já, que eu acredito que aqui, mais do que 

nunca, as especulações de Machado se centram na questão da 

identidade nacional que tão frequentemente tem preocupado os 

intelectuais latino-americanos desde a Independência (GLEDSON, 

1998, p.16) 

 

Sobre a mesma coletânea, lê-se: 

 

O que Machado aqui faz é, bastante claramente, é dar-nos uma 

interpretação satírica da história dos primeiros anos da 

Independência. Este período é muitas vezes visto como uma tentativa 

gorada de alcançar estabilidade política (GLEDSON, 1998, p. 20). 

 

Nesta mesma publicação, Machado de Assis retrata a Maioridade, que deu nota final 

ao conturbado período regencial, não como um amadurecimento político do Brasil, mas como 
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um golpe de Estado que teria condenado o povo a ser governado por um Imperador imaturo, 

no auge de sua adolescência. 

Papéis Avulsos trata-se de um dos mais importantes livros quando se quer observar 

escritos de Machado relacionados a questões de identidade nacional, como no conto “A 

Verba Testamentária” em que o literato versa tanto pela consciência nacional no âmbito de 

acontecimentos políticos, como retrata a história literária e intelectual da nação ainda em 

formação. 

Outro estudo com contribuições relevantes ara uma leitura materialista da literatura é 

o livro Machado de Assis, historiador de Sidney Chalhoub, no qual, no primeiro capítulo 

analisa o paternalismo da sociedade do Rio de Janeiro e a escravidão, ambas temáticas 

presentes no livro Helena, de Machado de Assis. No segundo capítulo faz uma trajetória de 

possíveis interpretações para os romances do literato, tomando como pano de fundo a história 

do Brasil, dentre eles Iaiá Garcia, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. No 

terceiro e último capítulo, percorre a carreira burocrática do romancista e, a partir dela, traça 

empiricamente um complexo perfil abolicionista do romancista. 

Em Helena, Machado coloca em plano central a história social e micropolítica do 

Brasil em meados do século XIX, fazendo uso da perspectiva micro, acompanha os passos 

da protagonista e descreve com detalhes os sistemas normativos que regiam a ideologia 

senhorial, que consistia na transformação em dogma de seus dizeres e de suas vontades. Tal 

ambição é exemplificada logo nas primeiras cenas do romance, quando do falecimento do 

chefe da família, Conselheiro Vale. Através de seu testamento, além de legar seus bens 

procurou legar igualmente os sentimentos de seus herdeiros ao ditar que seu filho Estácio e 

sua irmã d. Úrsula, recebessem sua filha de criação adquirida relacionamento extraconjugal: 

Helena. Sobre estas disposições do Conselheiro Vale, lê-se: 

 

Uma disposição havia, porém, verdadeiramente importante. O 

conselheiro declarava reconhecer uma filha natural, de nome Helena, 

havida com D. Ângela da Soledade. Esta menina estava sendo 

educada em um colégio de Botafogo. Era declarada herdeira da parte 

que lhe tocasse de seus bens, e devia ir viver com a família, a quem 
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o conselheiro instantemente pedia que a tratasse com desvelo e 

carinho, como se de seu matrimônio fosse. (HELENA, Cap. II) 

 

Por traz da relação cotidiana entre Estácio, filho adquirido em matrimônio do 

Conselheiro, e a jovem Helena, filha de origem desconhecida e obscura, Chalhoub destaca 

como sendo uma alegoria de Machado de Assis para retratar o período de hegemonia política 

do patriarcalismo. Em seus termos: 

 

A história de Estácio e Helena [...] é a descrição do período de 

hegemonia inconteste da classe senhorial – escravista, cuja crise 

profunda o romancista vivenciara entre 1866 e 1871 [...] Ao escrever 

Helena, Machado não tinha mais ilusões quanto à continuidade das 

estruturas tradicionais de poder. A perspectiva de análise já é bem 

crítica e, de certa forma, ele faz emergir a sua abordagem deixando 

que Helena fale por ele. Se Machado não tem mais ilusões, sofre 

porém com o impasse e não vê alternativas. (CHALHOUB, 2003, p. 

41) 

 

Em Helena, especificamente no capítulo VI, Machado de Assis explicita a 

incapacidade dos detentores da ideologia senhorial – no caso o mancebo herdeiro dos Vale - 

relativizarem a questão do cativeiro, assim como menosprezarem a capacidade de agirem de 

forma consciente. No romance, é retratada a interpretação das ações dos escravizados, isso 

por parte dos detentores patriarcais do poder, como simples e naturais variações de suas 

próprias vontades. 

O tema da escravidão é frequente nos escritos de Machado, não sendo exclusividade 

dos romances. Entre as crônicas, aqui destaco a série “Bons Dias”, publicada primeiramente 

de forma anônima e posteriormente atribuída ao criador de Helena.   

Supostamente as crônicas estariam sendo escritas por Policarpo, seu narrador, um 

antigo relojoeiro que inconformado com a constatação de que os relógios do mundo nunca 

marcam a mesma hora, desiste do ofício. Ele, um senhor educado, inicia sempre as crônicas 

destinando “Bons Dias” aos leitores e se despede com igual cordialidade: “Boas Noites”. 

Logo na primeira crônica, em 5 de Abril de 1888 declara à que veio: 
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No mais é o que se está vendo; cá virei uma vez por semana, com o 

meu chapéu na mão, e os bons dias na boca. Se lhes disser desde já, 

que não tenho papas na língua, não me tomem por homem 

despachado, que vem dizer coisas amargas aos outros. Não, senhor; 

não tenho papas na língua, e é para vir a tê-las que escrevo. Se as 

tivesse, engolia-as e estava acabado. (BONS DIAS, 05/04/1888) 

 

Aos leitores do Gazeta de Notícias, logo Policarpo mostrou as garras, um sujeito cheio 

das galhofas, que buscava dar sentido aos acontecimentos conturbados que cercava-o. 

Ao dialogar com os leitores, Policarpo demonstrava suas incertezas em relação 

àqueles tempos, período de “escravidão, abolição, indenização, fuga em massa de escravos 

das fazendas” (CHALHOUB, 2008, p. 05). Afinal, poderia ser diferente? Estava sua 

manutenção social em jogo, Policarpo era senhor de escravos, criado por “uma ama” que, 

apesar de seu “direito a ser aleitado”, relutava, e se a essa prática recorria, fazia sempre 

pedindo “licença. Pedia por gesto; parece que era um gesto de olhos...” (BONS DIAS, 

1/06/1888). 

O suposto cronista representa exatamente o momento de crise vivido por Machado de 

Assis, demonstrando ambiguidades em suas posições sociais, como no duelo retórico entre o 

direito de liberdade e o de propriedade. Lê-se: “Lá que eu gosto da liberdade, é certo; mas o 

princípio da propriedade não é menos legítimo. Qual deles escolheria? Vivia assim, como 

uma peteca” (BONS DIAS, 1/05/1888). 

No dia 19 de Maio de 1888, os leitores de Policarpo iriam descobrir que estavam à 

ler páginas de um profeta, pois teria libertado um “molecote”, antecipando-se assim a lei 

áurea que libertou os escravos: 

 

Eu pertenço a uma família de profetas après coup [...] Por isso digo, 

e juro se necessário for, que toda a história desta Lei de 13 de Maio 

estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo 

dos debates, tratei de alforriar um molecote que tinha, pessoa de seus 

dezoito anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada; entendi que, 

perdido por mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar. […] 

No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: 

— Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já 

conhecida e tens mais um ordenado, um ordenado que... 
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Oh! meu senhô! Fico. 

... Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste 

mundo; tu cresceste imensamente. Quando nasceste, eras um pirralho 

deste tamanho; hoje estás mais alto que eu. Deixa ver; olha, és mais 

alto quatro dedos... [...] 

Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia 

seguinte, por me não escovar bem as botas; efeitos da liberdade. Mas 

eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia 

anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele 

continuava livre, eu de mau humor; eram dois estados naturais, quase 

divinos. (BONS DIAS, 19/05/1888) 

 

Contudo, ao final da crônica saberiam os leitores os reais planos de Policarpo, o 

galhofeiro: 

 

O meu plano está feito; quero ser deputado, e, na circular que 

mandarei aos meus eleitores, direi que, antes, muito antes de abolição 

legal, já eu, em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, 

ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia; que esse 

escravo tendo aprendido a ler, escrever e contar, (simples suposição) 

é então professor de filosofia no Rio das Cobras; que os homens 

puros, grandes e verdadeiramente políticos, não são os que obedecem 

à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és livre, 

antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, 

trôpegos e incapazes de restaurar a justiça na terra, para satisfação do 

Céu. (BONS DIAS, 19/05/1888) 

 

A crônica transcrita em trechos anteriormente é uma das mais simpáticas da séria 

publicada, trata-se de uma piada de Machado de Assis a cerca do estado terminal da 

escravidão no Brasil. O literato opta diversos momentos pela comicidade ao descrever a 

patética submissão do bom Pancrácio.  

Em uma primeira visada, aparentemente, o literato estaria a enfatizar a continuidade 

das relações de exploração e ironizando as atitudes dos abolicionistas de última hora, 

“aqueles que, ao apagar das luzes, insistiam em anunciar alforrias festivamente pelos jornais” 

(CHALHOUB, 1990, p.100).  
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Porém, como Chalhoub chamou atenção, enfocar por demasiado nesse aspecto é cair 

em erro e perder a visão machadiana do processo histórico da abolição da escravidão. 

Machado de Assis aponta a falência das relações trabalhistas e o uso de alforrias como 

tentativa de produção de dependentes. Interpretação esta é possível se constatarmos o 

tamanho de Pancrácio, que supera Policarpo quatro dedos em altura. Mas o crescimento não 

se fez fisicamente: 

 

O moleque – assim como os escravos em geral- havia crescido 

“imensamente” nos últimos dezoito anos; isto é, os negros haviam 

assumido atitudes mais firmes no sentido de obter a liberdade nesse 

período. Essa interpretação é enfatizada pela idade de Pancrácio... 

(CHALHOUB, 1990, p. 101) 

 

Se o bom Pancrácio possuía mais ou menos os seus 18 anos, ele nascera pouco tempo 

depois da chamada lei do Ventre Livre, momento que podemos considerar como decisivo e 

na crise do sistema escravista brasileiro, o que não passou despercebido por Machado de 

Assis – cronologia esta que para o entendimento dos escritos do romancista é fundamental. 

Se alguém estava no momento histórico em condições de direcionar pontapés e 

ofensas era o bom Pancrácio, pois Policarpo “entende tanto o sentido dos acontecimentos 

quanto a sua total impossibilidade de mudar as coisas, sendo que suas ações são apenas 

tentativas de salvar as aparências” (CHALHOUB, 1990, p. 101). Assim como Policarpo, 

Pancrácio também tinha plena consciência de sua condição, sendo assim, sua submissão 

grotesca não passa de mais galhofas sobre a escravidão, pois, na mesma crônica confirma 

conhecer ser valor, em seus termos: “eu vaio um galo, sim, senhor”. 

A crônica do bom Pancrácio ainda aborda as tensões existentes entre senhores de 

escravos e o Estado brasileiro no Império, este que pelo menos desde a transferência da corte 

do Império para o Brasil passara a interferir cada vez mais no cotidiano da sociedade da nova 

sede, provocando assim ressentimentos e oposição na ordem patriarcal até então vigente. 

Durante todo texto, Policarpo procura manter as aparências de dominação, de que 

seria ele o senhor dirigente daquele momento histórico, porém, em nuança de desabafo 

entrega-se e admite sua incapacidade, lê-se: “Alforriá-lo era nada; entendi que, perdido por 
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mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar.”. Segundo Chalhoub (2008, p. 05) a 

crônica inteira “é escrita no mote da auto-ilusão senhorial, que imaginava ainda poder influir 

nos rumos dos acontecimentos no momento em que mais estava a reboque deles.” 

Podemos abstrair assim da crônica a imagem de um senhor de escravos incapaz de 

suportava o fato de perder sua propriedade devido uma determinação, uma canetada estatal, 

melhor para seu orgulho seria “acompanhar as ideias de Cristo”. O ressentimento fica ainda 

mais evidente no momento em que o narrador exalta-se em detrimento ao Estado, este que 

segundo Policarpo possuía poderes “sempre retardatários, trôpegos e incapazes [...]”.  

A série de crônicas “Bons Dias” retrata de forma irônica e sob uma ótica escravocrata 

os fins do cativeiro oficial no Brasil, o que possibilitou a Machado de Assis, melhor dizendo, 

Policarpo, testemunhar sobre anseios que pairavam toda a sociedade do período. 

A temática da escravidão ainda se faz presente em linhas do romance Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, publicado por Machado de Assis no ano de 1881. Seu narrador, 

Brás Cubas, era representante da elite fluminense, herdeiro de propriedades de aluguel e 

escravos. 

Quando criança, com seis anos, Brás Cubas teria quebrado a cabeça de uma escrava 

por ter negado uma colher de doce de coco, violência comum e até certo ponto legalizada 

pela política imperial. Outro comum destacado no romance era a hierarquia senhorial que era 

repassada desde cedo, Brás Cubas tinha ampla consciência da situação de inferioridade social 

de Prudêncio, seu “companheiro” de brincadeiras quando criança: 

 

Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; 

punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de 

freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, 

dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, — algumas vezes 

gemendo, — mas obedecia sem dizer palavra,  ou, quando muito, um 

— “ai, nhonhô!” — ao que eu retorquia: — “Cala a boca, besta!” […] 

(MPBC, Cap. XI) 
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Uma das denúncias que partem do romance de Machado de Assis é essa, a transmissão 

das relações sociais baseadas na violência existente entre senhores e escravizados, 

reproduzidas e adaptadas entre as crianças. 

Com Brás Cubas crescido, voltamos a ler sobre Prudência. Neste momento do 

romance, o protagonista era amante de Virgília, uma senhora da alta sociedade da Corte, 

romance tranquilo e envolve os leitores durante vários capítulos, contudo, após desconfianças 

de que eram “objeto da suspeita pública” (MPBC, Cap. LXVII), Brás e Virgília resolvem 

arranjar uma “casinha” para seus encontros. Dias depois o mancebo encontra uma perfeita: 

“Um brinco! Nova, caiada de fresco, com quatro janelas na frente e duas de cada lado todas 

com venezianas cor de tijolo — trepadeira nos cantos, jardim na frente; mistério e solidão. 

Um brinco!”. (MPBC, Cap. LXVII).  

Após encontrar a casa Brás Cubas teria sido tomado pela “aparência de posse 

exclusiva” de sua amada enquanto caminhava nas ruas do Rio de Janeiro, no entanto, em 

determinado momento interrompe suas reflexões devido um ajuntamento de populares: 

 

[...] era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se 

atrevia a fugir; gemia somente estas únicas palavras:  

— “Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!” Mas o primeiro 

não fazia caso, e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada 

nova. 

— Toma, diabo! Dizia ele; toma mais perdão, bêbado! 

— Meu senhor! Gemia o outro. 

— Cala a boca, besta! Replicava o vergalho. (MPBC, Cap. LXVIII) 

 

Após parar e observar a situação, Brás percebe que se tratava de Prudêncio, negro que 

foi escravizado e que seu pai “libertara alguns anos antes”. Neste momento – agarre o riso 

leitor - chegamos diante de mais zombarias nas memórias de Brás cubas: 

 

Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção; perguntei-lhe 

se aquele preto era escravo dele. 

— É, sim nhonhô. 

— Fez-te alguma coisa? 
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— É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na 

quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a 

quitanda para ir na venda beber. 

— Está bom, perdoa-lhe, disse eu. 

— Pois não, nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado! 

(MPBC, Cap. LXVIII) 

 

Prudência, detentor de todos os mandos sobre o escravizado, guarda seu direito de 

propriedade e baixa a cabeça à seu antigo senhor, obedece prontamente as ordens daquele 

que o escravizara outrora e perdoa à desaforos seu cativo. A passagem mostra-se 

singularmente representativa, Machado de Assis, ou melhor, Brás Cubas, retrata o que seria 

a completa eficiência do projeto de formação de ex-escravos em dependentes e seres 

obedientes à ordem senhorial, onde atos sociais necessitariam de benção prévia. 

Lembremos que Memórias Póstumas de Brás Cubas passa-se no momento histórico 

em que a classe senhorial buscava manter sua incontestabilidade social de suas vontades, 

sustentar as aparências em meio a crise que começava a assolá-la, pertubação esta 

representada no ganho social dos escravos e avanço do abolicionismo.  

Após a cena destacada, Brás Cubas sai satisfeito, chegando a uma admirável 

conclusão: a surra em praça pública promovida por Prudêncio à seu escravizado seria a paga, 

com juros, dos maus tratos sofridos quando pequeno: 

 

Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas 

recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, 

punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão; ele 

gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, 

dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado 

da antiga condição, agora é que ele se desbancava: comprou um 

escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim 

recebera. (MPBC, Cap. LXVII)  

 

Diante desta passagem, Prudêncio não teria somente acatado o projeto ideológico de 

dependência senhorial, como também teria se reincluído no sistema escravista, agora não 

mais como escravizado, mas como senhor. Ao encontrar-se liberto do cativeiro, passara a 

reproduzir o sistema normativo da sujeição, baseado principalmente na violência física. 
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Sobre a violência proferida aos escravos lemos novamente no momento em que Brás 

Cubas é pressionado pela irmã e seu marido para que contraísse matrimônio. Ao fazer 

ponderações sobre Cotrim, seu cunhado, nos informa que era honrado  e escrupuloso. Em 

seus termos:  

Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber  que ele possuía 

um caráter ferozmente honrado. [...] Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza, 

e cuide que tinham razão; mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes 

devem ser como os orçamentos: melhor é o saldo que o  deficit. Como era muito seco de 

maneiras tinha inimigos, que chegavam a acusá-lo de bárbaro. (MPBC, cap. CXXIII)  

 

As acusações adversárias eram por motivos que, segundo Brás Cubas 

nos permite interpretar, eram sem grande importância para a 

sociedade do período se olhada a partir do macro: castigo de 

escravos. Lê-se: 

 O único fato alegado neste particular era o de mandar com 

frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer 

sangue; mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, 

ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, 

habituara-se de certo  modo ao trato um pouco mais duro que esse 

gênero de negócio  requeria, e não se pode honestamente atribuir à 

índole original de um  homem o que é puro efeito de relações sociais. 

(MPBC, cap. CXXIII)  

 

Brás Cubas, que neste contexto apresenta-se como representante da classe escravista 

e senhorial, legitima o ato do cunhado alegando que somente os escravos ruins - fujões e 

perversos – eram destinados ao castigo. Apontando que o habito de tirar sangue dos 

escravizados fora adquirido em tempos de tráfico negreiro, Brás Cubas destaca a concepção  

senhorial na qual as relações sociais com os escravos não poderia pautar-se sem a presença 

da violência física, pois “esse gênero de negócio requeria [...]”.  

A ótica do narrador criado por Machado de Assis é inegavelmente senhorial e 

escravista, nesta classe, o castigo física à escravizados era legítimo, tanto que a índole de 

Cotrim não poderia ser julgada levando-se em consideração “o que é puro efeito de relações 

sociais”. 
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É possível notarmos em Brás Cubas algo semelhante a Policarpo: auto ilusão 

senhorial. Em ambos os casos deparamo-nos com uma auto descrição, e não esqueçamos que 

o romance termina com a experiência da derrota cravada no peito do defunto autor, que após 

sua novela ruir completamente com Virgília, busca uma noiva que não vinga e morre de febre 

amarela. 

No fim, a experiência de satisfação de Brás Cubas em ver suas prerrogativas de mando 

senhorial plenamente aplicáveis com Prudêncio, cede lugar a um sujeito derrotado, assim 

como sua classe de senhores escravocratas que, no fechar dos panos do processo histórico, 

pouco tinham de fazer além de tentarem manter as aparências. Doce ilusão senhorial? 

 

Conclusôes parciais 

Entre os exegetas machadianos permanece não sei a que ponto um debate sobre sua 

abordagem da realidade social contemporânea à sua produção. Assim como ainda reza-se 

certa lenda sobre a inexistência da escravidão como um dos polos temáticos do autor, debates 

estes que encontram-se em estado terminal se levarmos em consideração suas publicações 

em forma de romances, e com missa de sétimo dia celebrada se ampliarmos a análise aos 

demais escritos de Machado. 

Há aqueles que argumentarão que analisar obras literárias sob perspectiva histórica 

seja reducionismo, o que leva aos historiadores a adotarem essas produções como 

confirmação de dados colhidos no trabalho empírico com as fontes, no entanto, salvo engano, 

os historiadores não utilizam as obras de Machado de Assis para tal objetivo, fazem, quiçá, 

o avesso, ou uma negociação sistemática entre as fontes. 

O literato interpretou a história do Brasil em seus escritos, sem aplicação de análises 

a fontes explícitas, é verdade, contudo, com argumentos convincentes e até mesmo claros, 

historiografando cotidianamente o país em seus escritos por meio de crônicas, contos e 

romances.  

Através de Policarpo e o herdeiro dos Cubas analisou de forma sistemática e 

consciente a realidade social da segunda metade do século XIX. Nas crônicas "Bons Dias" 

analise e testemunha simultaneamente a realidade brasileira no momento de crise que foi o 
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fim institucional da escravidão, enquanto em Memórias Póstumas de Brás Cubas analise sob 

ótica senhorial as lutas sociais e o fracasso dos senhores escravocratas. 

Machado de Assis utilizou-se sem economia seu ângulo privilegiado de cronista, 

visão social possibilitada pelo modelo de imprensa Periódica de fins do século XIX, 

capturando através de textos de crítica social e humor irônico o movimento dos fazedores da 

história. 

Assim sendo, posso afirmar aliviado: Machado de Assis é historiador. 
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64. UMA FORMA AMBIVALENTE? O ROMANCE DE NÃO-FICÇÃO EM 

NORMAN MAILER 

 

Manfred Rommel P. V. Mourão 

Saulo Cunha de Serpa Brandão 

 

O que é o romance de não-ficção? 

Muitas vezes chamado de gênero pós-moderno, o romance de não-ficção nasce na 

atmosfera do mundo pós-industrial norte-americano, de onde uma nova leva de profissionais 

da comunicação surgiram, com novos métodos, gêneros e formas de escrita, muitas vezes 

também conhecidos por inúmeros termos, como Jornalismo Literário, Novo Jornalismo ou 

Não-ficção Creativa entre outros. De todo modo, esse gênero, pelo menos em termos formais, 

é marcado por um entrecruzamento das marcas condicionadoras da narrativa jornalística e da 

narrativa romanesca. (COSSON, 2002, p. 23) 

Contudo, podemos dizer que esse tipo de narrativa, como salientou um dos mais 

conhecidos defensores dessa nova tradição jornalístico-literária, Tom Wolfe, remonta 

narrativas bem anteriores aos livros dos anos 1960. Uma retrospectiva nos leva a analisarmos 

desde a historiografia antiga às narrativas em forma de diários ou romances históricos do 

século XVIII e XIX. 

Logo, se a reportagem pertence ao domínio discursivo do jornalismo, enquanto o 

romance pertence ao domínio discursivo da literatura, como atentou Cosson (2002), o gênero 

é ambivalente por não ser nem isso nem aquilo. Além disso, os próprio métodos de análise 

desses textos costumam atentar para um jogo ambivalente, por um lado explicita as 

estratégias textuais, recursos como o diálogo, as descrições ou o mónologo; por outro lado 

estabelece os aspectos de produção da obra, intencionalidade etc como preponderante para a 

construção da obra. 

No século XX, a teoria literária relativizou os papéis dados ao autor, leitor e texto, 

propostas essas que romperam com antigas concepções do texto como veículo da 

intencionalidade do autor, causando uma tensão entre a função do autor, leitor e texto. Por 
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outro lado, o estudo dos elementos internos das obras não são suficientes para estabelecer o 

que é ficção ou não, pois nota-se a incrível semelhança dos elementos ficcionais em contraste 

aos não ficcionais, portanto, para se avaliar as obras de não-ficção a partir do princípio do 

jornalismo ou história seria necessária estender a perspectiva para o mundo fora do texto. 

Desse modo, no decorrer deste trabalho, buscaremos contrastar as teorias de ambos 

os gêneros no sentido de estabelecer uma relação textual (Formalismo-Estruturalismo) com 

o contextual (Sociologia da Literatura), em que The Armies of the Night foi construído para 

tentar dar uma resposta ao gênero em questão. 

 

Norman Mailer, sua atividade jornalística e o romance de não-ficção 

Renomado escritor e jornalista, Norman Mailer é considerado por muitos como um 

dos pais do romance de não-ficção nos Estados Unidos, ao lado de figuras de peso como Tom 

Wolfe e Truman Capote, cujas obras, geralmente classificadas de New Journalism ou 

Literary Journalism, procuram dar um enfoque “criativo” à reportagem. 

A estreia do escritor na literatura em 1948 com “The naked and the dead”, livro 

baseado em suas experiências vividas na Segunda Guerra Mundial, marcou o cenário da 

literatura norte-americana, sobretudo com relação às obras de guerra, agora, com Mailer, uma 

visão mais incisiva e questionadora dos sistemas políticos por detrás da guerra. Outras obras 

relevantes até a publicação de “The armies of the night” foram “Barbary shore” (1951), “The 

deer park” (1955), "The white negro" (1957), “Advertisements for myself” (1959), “The 

presidential papers” (1963), “An american dream” (1965), “Cannibals and christians” (1966), 

“Why are we in Vietnam?” (1967) e “Miami and the siege of Chicago” (1968).  

Importante expoente da contracultura nos Estados Unidos, Norman Mailer sempre 

causou polêmica dentro e fora do mundo literário, suas obras normalmente sempre lidaram 

com elementos marcadamente autobiográficos ou não-ficcionais, cuja característica política 

sempre mostrou-se pertinente na maioria das vezes. É nessa verve que Mailer escreve “The 

armies of the night”, livro marcado por uma imersão do próprio Mailer como personagem da 

história, curiosamente narrada em terceira pessoa como uma reportagem ou romance realista. 
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A obra se divide em duas partes, “A história como romance” e a “O romance como 

história”, e procura relatar a tomada do pentágono em outubro de 1967, com referências 

diversas a figuras envolvidas no caso (entre eles o próprio Mailer), os importantes eventos 

precedentes e suas consequências. Tal como o percebemos, seu livro é uma espécie de relato 

autobiográfico sob a perspectiva de um narrador omnisciente na primeira parte do livro, que 

confabula as próprias opiniões, cerceadas pelas opiniões de Mailer e outros envolvidos no 

caso; e na segunda parte ressalta jornalisticamente a história do evento conhecida como “A 

Marcha sobre o Pentágono”. 

Desse modo o que temos é uma obra marcada pelos elementos autoconscientes de um 

“romancista” personagem, narrados por uma espécie de repórter. “The armies of the night” 

recria, na primeira parte do livro, uma perspectiva ficcional dos eventos, em contraste com a 

segunda, na qual Mailer procura investigar uma visão histórica sobre os episódios da Marcha, 

recorrendo, para tanto, a técnicas de reportagem e excertos da cobertura da mídia no período, 

em um tom fundamentalmente ensaístico. Permeando toda a narrativa, há o explosivo 

contexto da vida norte-americana do período, com sua cultura hippie, a emergência dos 

movimentos civis e a queima pública das cartas de convocação para a guerra.  

Nesse cerne, podemos dizer que Mailer fomenta com sua obra trazer à tona uma 

espécie de realidade ficcional de duplo sentido: a história é ficcional por que é fabricada pelos 

meios de comunicação em massa, ao mesmo tempo que o romance é ficção por que é 

invenção do escritor. Nessa faca de dois gumes, Mailer se posiciona entre os dois, ou com os 

dois, procurando uma forma de acentuar o que parecia imperceptível ao povo norte-

americano da época: a emergência da luta contra a Guerra do Vietnã. 

Mailer já tinha se posicionado assim por diversas oportunidades, como ficará bem 

explícito em outros livros seus anteriores, como “The white negro” e “Why are we in 

Vietnam?”, obras essas citadas no próprio “The armies of the night”. Nesse sentido, se 

tomarmos como exemplos essa intertextualidade, podemos assegurar que Mailer pretende 

fazer um relato esguiamente político, mas com um tom que ressalta ao mesmo tempo uma 

sorrateira ironia em inúmeras de suas sátiras à cultura norte-americana. 
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Assim, Mailer é o que podemos chamar, a título de terminologia, de um personagem 

autoconsciente em um romance contado por um narrador omnisciente. Ele é autor e 

personagem, mas não figura como narrador, se apresentando em contrato com o leitor e 

tendendo, com a sua inscrição retórica em nível de obra “metaficcional”, a mostrar àquele 

que lê saber do que se trata e, numa espécie de contrato tácito com o romancista, o leitor tem 

o direito ao informar-se sobre o que se escreve, nesse imo a ficção torna-se possível.  

 

Mailer e a autobiografia 

Na ascese das reivindicações que caminhavam contra o opúsculo do Vietnã, da 

herança beatnick, da contracultura, da libertação negra, dos socialistas, da arte marcada por 

padrões estéticos subvertidos e todo o mal encarado mundo dos anos 1960, o país do Tio Sam 

(re)construiu um espaço histórico e cultural nunca antevisto, onde Mailer se insere 

ativamente.  

A ficção norte-americana escrita de então tinha nomes de peso como Philip Roth, 

Thomas Pynchon, Ismael Reed, entre outros criadores de uma literatura que caminha para a 

busca por novas formas de conceber a história, guiados por configurações estilísticas 

sonegadas, no ímpeto em ir contra a modernidade, de desfazer os seus modos estilísticos 

originais e dar total liberdade à escrita como forma de protesto desses que escreviam a nova 

ficção estadunidense. 

Essa mesma liberdade terá no jornalismo sua grande referência com o New 

Journalism de Wolfe, Talese, Johnson e Capote. Nesta corrente se destacam os aspectos 

ficcionais usados na reportagem, procurando por jornalistas que buscassem uma espécie de 

reportagem aprofundada, cujo principal atributo era a busca de caracteres inovadores. 

Mailer viveu, ou pelo menos assistiu ao embate dessas formas de atuação social, 

política, cultural, onde a literatura, por um lado, buscou transformar a ficção em realidade e 

a reportagem, por outro, buscou o caminho inverso. Malcolm Bradbury (1991, p. 170) dá a 

alcunha de “hiperrealismo autoquestionador” aos escritos de tais autores durante a época, 

uma forma de penetrar na ficcionalidade do real; de impelir os escritores no sentido da 

reportagem e os repórteres no da ficcionalidade. Através da história divulgada como ficcional 
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poder-se-ia não mostrá-la, mas subvertê-la, um ataque pretensioso demonstrando que boa 

parte da história americana dos anos 1960 fora uma grande ficção. 

Mailer dá a conhecer seu intuito desde o primeiro período do livro: “From the outset, 

let us bring you news of your protagonist.” (MAILER, 1994, p. 3) Temos, pois, um 

dispositivo típico de narração onisciente no estilo do romance vitoriano dos séculos XVIII 

ou XIX, que por meio de uma voz autoral (nós), adverte a plateia (você) e objetiva o seu 

herói: o próprio Mailer. 

Podemos, portanto, distinguir a posição da personagem de Mailer na narrativa que, 

como narrador, deliberadamente e conscientemente, utiliza convenções do romance clássico, 

e parodia o antiquado narrador vitoriano, pois no romance, Mailer “[...] não só designa e 

constitui a distinção entre o narrador e o narrado, mas também chama o leitor a imaginar o 

protagonista.” (p. 182). Mailer é o personagem que se enquadraria em um grande romance 

realista: “[...] taken at his very worst he was at least still worthy of being a character in a 

novel by Balzac, win one day, lose the next, and do it with the boom! and baroque in the 

style.” (MAILER, 1994, p. 8) 

Mailer é herói, herói de uma narrativa autobiográfica, e tal como no romance, a 

jornada do protagonista é adaptada para o universo da comunicação social, como uma forma 

de criar um relato envolvente que dê “[...] satisfação tanto aos autores da narrativa, pela 

qualidade obtida com o trabalho, quanto aos leitores, pela amplitude e fruição do texto.” 

(MARTINEZ, 2008, p. 32), já que o trabalho do bom jornalista é fazer da informação um 

gênero com as marcas da literatura. 

Para Felipe Pena (2006) o relato biográfico tenta ordenar os fatos de uma forma 

cronológica de modo a causar uma ilusão narrativa por sua autonomia e estabilidade, numa 

“[...] história com princípio, meio e fim, formando um conjunto coerente”. Essa “ilusão 

biográfica” (BOURDIEU, 2006) dá ao leitor conhecer o ser biografado, contudo, o leitor 

nada mais faz do que participar de um pacto com o biógrafo sobre o que se narra, que cria 

essa ilusão, artificial e incompleta. 

Na autobiografia, o autor utiliza de uma estratégia semelhante, trazendo para si a sua 

própria visão do que ele apresenta, como se fossem memórias. Nesse sentido, o autor exclui 
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minudências que possam ser vistas de fora, cujas circunstâncias são tão relevantes quanto o 

que é interior ao biografado. Assim, Derrida (apud PENA, 2006, p. 76) coloca que a diferença 

é que a memória é sempre reciclada por outras novas memórias, mesmo que a escrita 

mantenha-se sempre como está, podendo ter diversas interpretações. 

Sem a presença do autor, essa escrita passa a posteridade e ao leitor é dado 

reinterpretar o texto no seu sentido presente, pois “[...] toda vez que lemos um texto sobre o 

que já passou, estamos dando nova forma àquele acontecimento.” (PENA, 2006, p. 76). A 

questão é que neste livro Mailer tanto salienta um passado quanto o questiona, o que torna o 

seu livro um exemplo de obra metahistórica também. 

Em seu livro, Mailer nos oferece um jogo entre esses dois tipos de narrativa, cuja 

relação ficção-história culmina em um exemplar “metanarrativo”. “The armies of the night” 

constrói seu cenário histórico e político como um alegoria da própria América, sem perder o 

seu sentido das realidades duras do evento da Marcha sobre o Pentágono. A descrição de 

Mailer das “tropas” populares presentes na Marcha sobre o Pentágono resulta “[...] num 

colapso “posmodernista” de limites entre mítico e histórico, imaginário e realista, popular e 

Político” (p. 182) e, desse modo, produz o efeito de um “espetáculo”: “[...] and 

thought if his head was to be busted this day, let it be before the eyes of America’s TV 

viewers tonight.” (MAILER, 1994, p. 106) 

É sobre esse espetáculo que a ironia de Mailer incidirá, como uma crítica aos meios 

de comunicação através deles mesmos. O instrumento de Mailer para isso não deixa de ser 

irônico, a própria mídia, que agora é mostrada e questionada, numa quebra do padrão formal 

da construção da realidade americana, cuja principal característica é oferecer o espetáculo: 

“TV News has become just another form of entertainement.” (MITROFF & BENNIS, 1989, 

p. 10)  

A obra é o contra-ataque do próprio jornalismo, onde, na primeira parte do livro, é 

retratada uma perspectiva ficcional dos eventos, pela explicação de recorrer a figura de um 

não historiador, pois, tal como é assinalado:  
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To write an intimate history of an event which places its focus on a 

central figure who is not central to the event, is to inspire immediate 

questions about the competence of the historian. Or, indeed, his 

honorable motive. The figure he has selected may be convenient to 

him rather than critical to the history. Such cynical remarks 

obsviously suggest themselves in the choice of our particular 

protagonist. It could be said that for this historian, there is no other 

choice. While that might not be necessarily inaccurate, nonetheless a 

presentation of his good motives had best be offered now. (MAILER, 

1994, p. 53) 

 

Permeando toda a narrativa, há o explosivo contexto da vida norte-americana do 

período, com sua cultura hippie, a emergência dos movimentos civis e a queima pública das 

cartas de convocação para a guerra e a hecatombe crítica de inúmeras figuras que aderiram 

ao movimento e se dispuseram, tal como o próprio Mailer, a marchar frente ao Pentágono 

contra toda a opressão que o Estado e a mídia operava. 

“A história como romance” procura, portanto, relatar esta tomada em outubro de 

1967, com referências diversas a figuras envolvidas no caso (entre eles o próprio Mailer), os 

importantes eventos precedentes e suas consequências. Como percebemos, seu livro é uma 

espécie de relato autobiográfico sob a perspectiva de um narrador omnisciente na primeira 

parte do livro, que confabula as próprias opiniões, cerceadas pelas opiniões de Mailer, o povo 

e os jornais: 

 

So a great wall of total miscomprehension was built over the years 

between a writer, and the audience reached by a newspaper – which 

meant eventually most of America. So a particular sadness slipped 

sooner or later into every good writer – they were kept further 

removed from uneducated readers by the general horrors of 

journalistic mistranscription than by the difficulty of their work. 

Ergo, they suffered. Because every time they did something which 

got into the papers, the motive  for their action was distraying to put 

words together well, this was as painful to them as the sight of an 

ugly photograph of herself on the front page must be to a beauty. 

(MAILER, 1994, p. 65) 
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De outro modo, sua escritura procura apresentar diversas vozes para contrastá-las e 

chegar a um ponto. Esta primeira parte do livro é um relato “quase” histórico, caracterizado 

dentro de uma vertente teórica comumente chamada de “metaficcional” (HUTCHEON, 

2005), embora aqui se apresente através da ficcionalização dos fatos, o que, em termos de 

narrativa, pode ser pensada a partir do princípio de uma estratégia retórica composta pelo 

escritor, cuja leitura se formaliza no contraste de elementos que o leitor tem através de seu 

narrador. Em outras palavras, se o autor implicado é conduzido à produção por meio de uma 

escritura dialógica o leitor faz o mesmo percurso no ato de ler, para culminar no que pode 

ser tomado como “realista” ou coerente. 

Mailer parte de um ponto semelhante, ao mergulhar em um território familiar em sua 

autobiografia, como um escritor/historiador e herói, sua retórica é paródica, no sentido de 

contar a História através de um narrador omnisciente, assim ele nos leva a pensar que o livro 

é imparcial ao relatar os fatos, mas o que ele relata são apenas as visões do protagonista, que 

é ele mesmo. Sua inscrição questiona os fatos severamente criticados pela estrutura da notícia 

nos EUA, apela ao romance como forma de explicitar sua subjetividade, mas usa como 

modelo o romance realista, utilizado por Truman Capote (agora satirizado). O pacto é 

fundado e o leitor pode ler a História como um romance. 

Ao narrar os acontecimentos que antecederam a Março, bem como a sua subsequente 

detenção e noite na cadeia ele compactua um fato de conhecimento para aquele que conheceu 

o homem Mailer, o cidadão Mailer, que participou e atuou de forma operante na Marcha. 

Assim a primeira seção, “A história como romance”, “traz-nos” notícias de seu protagonista 

na emergência de contar a história como se apresentava no presente em meio as feridas da 

história: “The history of the past was being exploding right into the present: perhaps there 

were now lacunae in the firmament of the past, holes where once had been the psychic reality 

of an era which was gone.” (MAILER, 1994, p.93).   

 

O ensaio histórico 

O que podemos encontrar na segunda parte do livro de Mailer nos leva a mudança de 

foco da narrativa de um herói para a narrativa do tempo, dos fatos e das consequências em 
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seu critério imparcial. Nesse sentido que Alfred Kazin (1968) definiu o seu livro como um 

“diário-ensaio-tratado-sermão”, onde na segunda parte de seu livro nos deparamos com uma 

espécie de ensaio histórico. 

Pela sua natureza breve, o ensaio é um texto  situado entre o poético e o didático, 

expondo ideias de forma flexível. Consiste na defesa de um ponto de vista pessoal e subjetivo 

sobre um tema sem que se paute em formalidades como documentos ou provas ou dedutivas 

de caráter científico. 

O ensaio assume a forma livre e assistemática sem um estilo definido. Por essa razão, 

o José Ortega y Gasset (2002, p. 122) o definiu como “a ciência sem prova explícita”. O 

ensaio histórico, nesse sentido, abre a possibilidade da multivicidade, e é notadamente a 

forma que suprime a impotência da obra, nisso ele é essencialmente diferente de seu objeto: 

a história. Convém lembrar, portanto, que pensar a forma ensaio é, essencialmente, pensar 

em método, porque para o ensaio o método é mais do que o mero modo de proceder ou o 

arsenal necessário para se extrair a verdade científica. 

O Mailer herói se apresenta no texto da primeira parte do romance, mostrando a face 

de um protagonista, que é ausente na segunda. A referência do início do livro segundo nos 

leva a uma nova perspectiva: “The novelist in passing his baton to the Historian has a happy 

smile.” (MAILER, 1994, p. 219) A transição, “mais rápida do que aparenta”, nos transmite 

a história mostrada de um novo ângulo, sem a perspectiva do herói, objetiva. Contudo, há 

uma floresta que impede o historiador de ver o horizonte desses fatos, para isso Mailer 

constrói uma torre: o discurso histórico.  

Essa floresta é a mídia americana: “The mass media which surrounded the March on 

the Pentagon created a forest of inaccuracy which would blind the efforts the historian” 

(MAILER, 1994, p. 219). Mailer fará, com sua inscrição retórica, que nos parece coerente 

dentro dos limites aqui traçados, pelas suas longas citações aos meios de comunicação e 

dispensa de qualquer referência ao “herói”. O livro, nessa segunda metade, se transforma em 

um ensaio inverso, baseado na factualidade do discurso midiático, mas com uma conotação 

aversa ao discurso hegemônico dos mass media. 
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É do ponto da História, como forma ensaio, agora ficcionalizada, que tomamos o para 

debater “O romance como história”. Em contraste com a primeira parte do livro, Mailer, 

nesta, procura investigar uma visão histórica sobre os episódios da Marcha, recorrendo, para 

tanto, a técnicas de reportagem e excertos da cobertura da mídia no período. Isso nos fica 

explícito pela necessidade do arquivo, o que, em termos gerais, segundo Ricoeur (2010), 

distingue a história da ficção. Assim, o segundo capítulo da parte dois nos oferece essa 

necessidade das fontes: “The symbolic research”.  

Para o debate acerca da historização da ficção, podemos dizer que a narrativa de 

ficção imita, de algum modo, a narrativa histórica. Ao passo que o primeiro aspecto que 

podemos dar a essa forma de narrativa é o seu contar num tempo passado. Assim, os tempos 

verbais regem o narrar, mas serviriam apenas para advertir ao leitor: isto é uma narrativa. 

Nesse sentido, Mailer nos adverte: “Let us prepare then (metaphors soon to be mixed 

– for the Novelist is slowing to a jog, and the Historian is all grip on the rein) let us prepare 

then to see what the history may disclose.” (MAILER, 1994, p. 220) Pode-se dizer que “[...] 

a ficção é quase histórica, tanto quanto a história é quase fictícia” (RICOEUR, 2010, p. 325), 

essa relação, aliás, é circular. Assim, Mailer inverte as posições, mas as “metáforas” 

continuam a serem usadas, os tropos que guiam a sua narrativa mantêm-se os mesmos.  

A liberdade da prova documentária distingue a ficção da história, vê-se isso pela 

citação constante de matérias de jornais nessa segunda parte do romance, que então torna-se 

a sua estratégia retórica, de verossimilhança; onde Mailer alude a pesquisa em um sentido 

livre, mas mantendo certa impessoalidade como acontece no ensaio. Sua proposta, no 

entanto, se distingue da mídia comum americana, ao mostrar o inverso da perspectiva 

hegemônica que mascarava o que ocorrera naquele setembro. 

Mailer cita um artigo do Mobilizer, de 1º de setembro de 1967: 

 

The American people today live in a country which has developed 

the world’s most murderous military machine. We live in a society 

which trains its sons to be killers and which channels its immense 

wealth into the business of surpressing courageous men from 

Vietnam to Detroit who struggle for the simple human right to control 

their own lives and destinies. We Americans have no right to call 



 

849 

 

ourselves human beings unless, personally and collectively, we stand 

up and say NO to the death and destruction perpetrated in our name. 

(MAILER, 1994, p. 235 grifos do autor) 

 

As referências ajudam a manter o caráter histórico do texto ensaístico, catalisando a 

narrativa a partir de uma visão, retoricamente, inscrita na objetividade e na cumplicidade, 

primeira, do narrador em distanciar-se do seu objeto, segunda, dele nos oferecer 

verossimilhança pela presença dos arquivos, e terceiro, pela linguagem jornalística que o 

leitor pode identificar. 

Por outro lado, há que se atentar para o problema do quase passado. O quase passado 

da voz narrativa, que caracteriza a relação histórica com a ficção, se distingue completamente 

do passado da consciência histórica, que relaciona a ficção com a história. O quase passado 

da ficção torna-se, na verdade, o detector dos possíveis escondidos no passado escondido. 

Em Mailer, esse passado é o dado presente escondido, cuja característica é fictícia 

segundo Mailer por que foi velada pelos sistemas de comunicação. Nesse sentido, a busca de 

Mailer desmascarar esse presente escondido será mostrada pela ficção na história, ou seja, a 

antítese da forma convencional de informação.  

 

Conclusão 

A necessidade da emergência histórica nos diz: isso é agora, é o exato momento em 

que vocês leem. Isso justifica o fato de Mailer, por exemplo, ter publicado “On steps of 

Pentagon” prematuramente, que mais tarde se transformaria no próprio “The armies of the 

night”. O que estava em jogo, certamente, era a emergencialidade da exposição dos fatos.  

Destarte, Mailer vai além, na sua autorreflexão sobre o fazer histórico e romanesco 

de seu livro, cuja característica é apresentada como “tática”: “It is obvious the first book is a 

history in the guise or dress or manifest of a novel, and the second is a real or true novel – no 

less! – presented in the style of a history.” (MAILER, 1994, p. 255) 

Sua obra é uma artimanha que dribla em todos os termos políticos e estéticos que se 

pode imaginar a inscrição do que seja história ou ficção. Pelo caminho, o escritor está 

desimpedido da opressão que o assola e sua angústia é transformada pelos seus pontos sobre 
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o fazer histórico e ficcional. Ele quer questioná-lo, e o faz na medida em que nos oferece a 

sua autorreflexão irônica dos processos de construção da história e da ficção, e como esses 

modelos afetam a perspectiva do próprio escritor ou historiador. 

Assim, o artista liberta-se na primeira parte e na segunda se abstém, mas na voz 

narrativa desse quase passado a dívida para com os tropos discursivos se reproduz da forma 

mais perfeita possível à visão de mundo que anima o narrador e ironiza a objetividade do 

discurso histórico. Isso configura o tempo humano, o lugar “[...] onde se conjugam a 

representância do passado pela história e as variações imaginativas da ficção, tendo como 

pano de fundo as aporias da fenomenologia do tempo.” (RICOEUR, 2010, p. 328) A ficção 

e a história se chocam mais uma vez. E em seu ensaio, o choque confirma a necessidade da 

ficcionalização como intenção do autor, uma vez que Mailer compreende jamais conceber a 

verdade histórica. 
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65. LINGUAGEM REGIONAL/POPULAR DE ZÉ VICENTE DA PARAÍBA: 

GLOSSÁRIO DA GLOSA “FIZ DO CHORO DAS CORDAS DA VIOLA O 

MAIOR GANHA-PÃO DA MINHA VIDA” 

 

Wellington Lopes dos Santos 

 

 

Introdução 

Zé Vicente da Paraíba foi um dos grandes cantadores nordestinos que ganhou espaço 

no cenário artístico popular não só em âmbito regional, como nacional. Nasceu em 7 de 

agosto de 1922, na vila de Pocinhos, pertencente ao município de Campina Grande, região 

agreste do estado da Paraíba. Filho de agricultor e camponesa mudou-se, em 1934, para o 

estado de Pernambuco onde aprendeu as primeiras letras, na escola do Sítio Laje do 

Agostinho, município de Brejinho (região pernambucana de rica tradição poética, tanto no 

improviso de cantoria, como na roda de glosa, uma arte dominada por muita gente da 

localidade). 

Foi nesse ambiente poético que o menino José Vicente da Paraíba cresceu. Ele sempre 

acompanhou o seu pai para assistir as cantorias da região, o que lhe deu a oportunidade de 

conhecer pessoalmente os repentistas da época. Nascia, também, o desejo de tornar-se um 

cantador de viola.  

Em 1939, Zé Vicente da Paraíba, recebeu de seu pai o melhor presente de aniversário: 

uma viola. O instrumento deu-lhe a oportunidade de cantar nas noites com os cantadores da 

mesma idade. No dia 20 de janeiro de 1940, realizou a sua primeira cantoria profissional na 

Vila de Brejinho, durante os tradicionais festejos religiosos em comemoração a São Sebastião 

(ALENCAR, 2009, p. 25). 

A partir daí, até a sua morte (em 2008), muitas composições foram elaboradas e 

gravadas pelo Brasil afora, deixando um legado poético de naturezas regional e popular que 

serviu de inspiração para regravações por artistas renomados nacionalmente, dentre eles: 

Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho e Geraldo Azêvedo. 

 



 

853 

 

Zé Vicente da Paraíba, compositor de inúmeras obras, foi o primeiro violeiro a gravar 

um disco, em 1955, cujos repentes retratam, sobretudo, o cotidiano das pessoas que vivem 

na zona rural da região Nordeste, em especial: os sertanejos, os vaqueiros e os agricultores.  

Nessa perspectiva, a partir do legado poético deixado por Zé Vicente da Paraíba, o 

presente trabalho objetiva, sobretudo, fazer uma análise léxico-semântica dos termos de 

naturezas regional e popular inseridos na cantiga: Fiz do choro das cordas da viola o maior 

ganha-pão da minha vida que narra a infância, a adolescência e a fase adulta do referido 

artista na região Nordeste do País. Nela, também são narradas: o primeiro contato do 

enunciador com a viola, a religiosidade, o baixo grau de escolaridade, o trabalho na 

agricultura e o serviço militar.  O produto final é um glossário regional/popular da glosa “fiz 

do choro das cordas da viola o maior ganha-pão da minha vida”. 

 

1. Glosa: “fiz do choro das cordas da viola o maior ganha-pão da minha vida” de autoria 

de Zé Vicente da Paraíba. 

 

Fiz o que desejava em minha infância: 

Correr prado de um ponto a outro 

ponto; 

Lá chegando cansado e meio tonto, 

Boca aberta, tremendo e tendo ânsia. 

Sem pensar ser por causa da distância, 

Sem usar nem metragem, nem medida, 

Muitas horas esquecia da comida 

E trocava a merenda pela bola, 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

 

Fiz cachimbo de barro e matricó, 

Conhecido também por “pai de fogo”, 

Onde havia castanha, havia um jogo, 

Que eu era o atleta do bozó, 

O porreta no fojo e no quixó, 

Só não era viciado na bebida, 

Mas já tinha a ideia evoluída 

Fabricando o alçapão e a gaiola 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

Fiz um plano de vida pra viver 

Com amor, com o riso e a saudade, 

Como Deus é amor e é Trindade 

Sabe e pode sustar o meu sofrer, 

Muitas vezes cantando sem poder 

Nem tocar na viola sustenida, 

Agradeço à Maria Concebida, 

Solitário na minha casinhola 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

 

Eu nasci, me criei sem estudar 

Até hoje eu nunca aprendi nada, 

A primeira viola foi doada 

Que eu não tinha dinheiro pra comprar; 

Foi papai quem comprou para me dar, 

Linda joia mimosa e preferida, 

Uma toalha de minha mãe querida 

Foi a capa do pinho ou a sacola 
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Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

Quando pai entregou na minha mão 

O mais lindo instrumento que eu já vi 

Tive tanta alegria que saí 

Para a casa de quem tinha violão 

Para ver se aprendia afinação 

Encontrei a pessoa definida, 

Que também não tornou-se aborrecida 

Para ser minha mestra nessa escola 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

 

Aprendi afinar o instrumento 

Mas fiquei sem ter jeito de tocar, 

O trabalho maior foi pra rimar 

Pois não tinha o menor conhecimento 

E forçava demais o pensamento 

Que a matéria ficava deprimida, 

Mal sentado na porta da guarida 

Sombreada por uma castanhola 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

 

Quis um dia mudar o meu destino 

E passar da viola ao violão, 

Mas achei mais difícil a profissão, 

Resolvi comprar um violino, 

Quis um dia trocar num bombardino 

Já a volta foi grande na pedida, 

Eu notei a vontade já perdida, 

Esqueci de guitarra e de manola 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

 

Comecei a viver da plantação 

De arroz, de feijão, de mandioca, 

Cortei mato, fiz aceiro, queimei broca, 

Pra plantar fumo, agave e algodão, 

Fiz barreiro, barragem e cacimbão 

Para o gado da Fazenda Santa Guida, 

Inda hoje a coluna está doída 

De puxar barro e lama em padiola 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

Inventei de jogar, mas achei ruim: 

Joguei bola de mão, joguei peteca, 

No baralho, marimba e a sueca, 

Lasquinê, bacará e relancim, 

Nem buraco deu certo para mim 

Que a entrada foi quase sem saída 

Minha grana pelos outros dividida 

Com anarquia maior da corriola, 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

 

Trabalhei de enxada no roçado: 

Fiz leirão pra cebola, coentro e alho, 

Eu lucrei, mas perdi o meu trabalho 

Com produto sem preço no mercado, 

Sozinho pelo mundo, desgarrado, 

Aí foi uma vida mal vivida, 

Na cidade por mim desconhecida 

Adoeci, só faltei pedir esmola, 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

 

Fui servir o Exército, em plena guerra, 

Mas não pude também fazer carreira, 

Fui apenas um praça de fileira 

Em defesa da Pátria e nossa terra, 

Sentinela avançada em qualquer serra, 

No quartel, devido a Ordem Unida: 

Duas calças inteiras, uma rompida, 

Um par de coturnos, uma gandola, 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida. 

 

É por isso, colegas, que lhes digo 

Que pra mim a viola é joia bela, 

Para onde eu viajo vou com ela 

Ela tem um cantinho em meu abrigo. 
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Quando eu me acabar não vai comigo 

Por tornar-se bagagem proibida, 

Só cordão e mortalha bem comprida 

Parecida até com camisola, 

Fiz do choro das cordas da viola 

O maior ganha-pão da minha vida.



 

 

Sociolinguística, Lexicologia, lexicografia, Semântica 

 O presente trabalho fundamenta-se pelos pressupostos da Sociolinguística, que 

estuda as relações entre língua e sociedade; a Lexicologia, que estuda o léxico nas suas 

mais variadas manifestações de uso; a Lexicografia, que estuda a elaboração de obras 

lexicográficas e, por último, a Semântica, que estuda o significado das palavras. 

A Sociolinguística é o estudo da linguagem em relação com o contexto social ou 

com a estrutura social das comunidades falantes. Vale ressaltar, ainda, que a 

Sociolinguística é uma disciplina linguística que se inspira, sobretudo, nos métodos 

sociológicos de pesquisa através de registros, observações, descrições e análises para 

estudar a variação linguística que se apresenta no contexto social de uma determinada 

comunidade de falantes. 

Nesse sentido, “a Sociolinguística é o estudo da linguagem em relação com o 

contexto social (ou com a estrutura social das comunidades falantes)” (COSERIU, 1987, 

p.28). Assim sendo, “do ponto de vista linguístico é oportuno limitar a Sociolinguística 

(como disciplina linguística não sociológica) ao estudo da variedade e variação da 

linguagem em relação com a estrutura social das comunidades” (COSERIU, 1987, p. 29). 

Ainda sobre a definição e as principais tarefas da sociolinguística acrescentamos 

que:  

O plano do falar em geral é também o plano no qual se 

estabelecem os fundamentos racionais da Sociolingüística [...]. O 

objeto da Sociolingüística como disciplina descritiva no plano 

universal é o grau de conhecimento e utilização das normas gerais 

do falar em relação com a estrutura sócio-cultural das 

comunidades. Mas, como o que se fala é sempre uma língua, a 

correlação só pode estabelecer-se para o mesmo conhecimento da 

língua considerada (COSERIU, 1987, p. 29). 

 

A Lexicologia, por sua vez, trata do estudo científico do léxico. Por meio da 

Lexicologia, torna-se possível observar e descrever cientificamente o léxico através de 

informações que revelam a experiência cultural, mudanças históricas e sociais 

responsáveis pela produção do discurso de uma determinada comunidade linguística.  

Nesse sentido, por meio da Lexicologia, torna-se possível observar e descrever 

cientificamente o léxico através de informações que revelam a experiência cultural de 

uma determinada comunidade linguística. Assim sendo: 
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O léxico, saber partilhado que existe na consciência dos falantes 

de uma língua, constitui-se no acervo do saber vocabular de um 

grupo sócio-lingüístico cultural. Na medida em que o léxico 

confiigura-se como a primeira via de acesso a um texto, 

representa a janela através da qual uma comunidade pode ver o 

mundo, uma vez que esse nível da língua é o que mais deixa 

transparecer os valores, as crenças, os hábitos e costumes de uma 

comunidade, como também, as inovações tecnológicas, 

transformações sócio-econômicas e políticas ocorridas numa 

sociedade. Em vista disso, o léxico de uma língua conserva uma 

estreita relação com a história cultural da comunidade. Desse 

modo, o universo lexical de um grupo sintetiza a sua maneira de 

ver a realidade e a forma como seus membros estruturam o mundo 

que os rodeia e designam as diferentes esferas do conhecimento. 

Assim, na medida em que o léxico recorta realidades do mundo, 

define, também, fatos da cultura (OLIVEIRA; ISQUERDO, 

2001, p. 9). 

 

Por meio da Lexicografia, conceituada como a arte ou técnica de compor 

dicionários, é possível realizar a transcrição do léxico e organizá-lo num glossário geral. 

Nesse sentido, a Lexicografia objetiva, sobretudo, a elaboração de dicionários, 

vocabulários e glossários. A atividade lexicográfica é antiga e tradicional, pois: 

 

A Lexicografia é a ciência dos dicionários. É também uma 

atividade antiga e tradicional. A Lexicografia ocidental iniciou-

se nos princípios dos tempos modernos. Embora tivesse 

precursores nos glossários latinos medievais, essas obras não 

passavam de listas de palavras explicativas para auxiliar o leitor 

de textos da antigüidade clássica e da Bíblia na sua interpretação. 

A Lexicografia só começou, de fato, nos séculos XVI e XVII com 

a elaboração dos primeiros dicionários monolíngües e bilíngües 

(latim e uma língua moderna). Os primeiros dicionários em língua 

portuguesa dignos de nome são: o Vocabulário Português-Latino, 

de Rafael Bluteau (1712-1728), obra bilíngüe em 8 volumes e o 

Dicionário da Língua Portuguesa, de Antônio de Morais Silva (1ª 

ed. 1789; 2ª ed. 1813). Quanto aos dicionários técnico-científicos, 
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no português, eles são obra do século vinte; na verdade, nessa área 

estamos apenas começando (BIDERMAN, 2001, p. 17). 

 

 

A Semântica é um dos ramos da linguística que tem o objetivo principal de estudar 

as questões relativas aos significados das palavras de uma determinada língua. De um 

modo geral, a Semântica é definida como a ciência que estuda a significação; o estudo do 

sentido das palavras e, de modo mais amplo, o estudo do sentido das palavras, da frase e 

do enunciado. 

A Semântica, em seu sentido mais amplo, nada mais é do que a ciência das 

significações, ou seja - o estudo do significado da linguagem - o que a torna uma 

importante ferramenta para os estudos de natureza linguística. Assim sendo:  

 

[...] a Semântica é o estudo do significado em linguagem, 

Semântica é a disciplina lingüística que estuda o sentido dos 

elementos formais da língua, aí incluídos morfemas, vocábulos, 

locuções e sentenças ( = estruturas sintaticamente completas ou 

lingüisticamente  gramaticais), ou, ainda, Semântica é o estudo da 

significação das formas  lingüísticas. Parece, então, muito simples 

chegar à conclusão de que a Semântica tem por objeto o estudo 

do significado (sentido, significação) das formas lingüísticas: 

morfemas, vocábulos, locuções, sentenças, conjunto de 

sentenças, textos, etc., suas categorias e funções na linguagem 

(MARQUES, 1996, p. 15). 

 

Aspectos metodológicos 

Os instrumentos de pesquisa utilizados no estudo foram:  

 

a) ficha lexicográfica; 
b) caneta; 
c) computador; 
d) pen drive. 
 

A metodologia aplicada no presente trabalho obedeceu à seguinte ordem: 
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a) seleção do corpus: Zé Vicente da Paraíba; 

b) delimitação do corpus: a cantiga: fiz do choro das cordas da 

viola o maior ganha-pão da minha vida; 

c) levantamento e estudo das referências bibliográficas; 

d) registro dos dados coletados em fichas lexicográficas, estas 

elaboradas a partir do modelo proposto pelo Centro de Estudos 

Lexicais e Terminológicos - Centro Lexterm-, da Universidade de 

Brasília (FAULSTICH, 2010). 

 

A macroestrutura do glossário ficou organizada da seguinte forma:  

a) 38 verbetes; 

b) As entradas são apresentadas em ordem alfabética, em caixa alta, negrito, 

fonte Times New Roman (tamanho 12); 

c) Informação gramatical (adj. = adjetivo, exp. = expressão, s.f. = substantivo 

feminino, s.m. = substantivo masculino, v. = verbo e i. = interjeição); 

d) As indicações das palavras dicionarizadas com sentido equivalente (PDSE), 

palavras dicionarizadas com sentido diferente (PDSD) e palavras não 

dicionarizadas (PND) são apresentadas em caixa alta; 

e) Entre parênteses, em caixa alta, constam as obras lexicográficas pesquisadas: 

Dicionário Caldas Aulete Online (A.O.) e Vocabulário Popular Cearense, de 

Raimundo Girão (R.G), para a verificação da existência de palavras 

dicionarizadas com sentidos equivalentes, palavras dicionarizadas com 

sentidos diferentes e palavras não dicionarizadas; 

f) Definição; 

g) Entre aspas está o registro da abonação; 

h) Registro de variação em itálico é dado através da indicação VAR.; 

Já a microestrutura ficou organizada na seguinte ordem: entrada + informação 

gramatical + dicionarização + definição +/- variação + abonação. 

Glossário da glosa “fiz do choro das cordas da viola o maior ganha-pão da minha 

vida” 

A 

ACEIRO s.m. 

PND (A.O.) PDSE (R.G.) 

Faixa de terreno limpa, sem mato. “[...] cortei mato, fiz aceiro, queimei broca [...]”. 
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AGAVE s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Planta conhecida também pelo nome de Sisal, cultivada em regiões semiáridas, cuja fibra 

serve para a fabricação de artesanatos, cordas, tapetes etc. “[...] pra plantar fumo, agave e 

algodão [...]”. 

 

ALÇAPÃO s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Armadilha para prender passáros. “[...] fabricando o alçapão e a gaiola [...]”. 

 

ALGODÃO s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Fibra branca utilizada na confecção de tecidos e produtos hospitalares. “[...] pra plantar 

fumo, agave e algodão [...]”. 

B 

 

BARRAGEM s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Construção feita às margens de um rio ou canal para acumular água. “[...] fiz barreiro, 

barragem e cacimbão [...]”. 

 

BARREIRO s.m. 

PDSD (A.O.) PDSE (R.G.) 

Reservatório de terra a céu aberto que armazena água da chuva. “[...] fiz barreiro, 

barragem e cacimbão [...]”. 

  

 

 

BARRO s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Solo terroso sem vegetação. “[...] de puxar barro e lama em padiola [...]”. 

 

BROCA s.f. 

PDSE (A.O; R.G.) 
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Vegetação rasteira. “[...] cortei mato, fiz aceiro, queimei broca [...]”.  

 

 

C 

 

CACHIMBO s.m. 

PDSE (A.O.) PDSD (R.G.) 

Objeto usado para fumar com uma cavidade para o fumo, um tubo e uma boquilha para 

aspirar a fumaça. VAR. pai de fogo. “[...] fiz cachimbo de barro e matricó [...]”. 

 

CACIMBÃO s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Poço grande onde se junta água. “[...] fiz barreiro, barragem e cacimbão [...]”. 

 

CANTO s.m. 

PDSE (A.O.) PDSE (R.G.) 

Local; lugar. “[...] ela tem um cantinho em meu abrigo [...]”. 

 

CAPA s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Revestimento; camada protetora. “[…] foi a capa do pinho ou a sacola […]”. 

 

CASINHOLA s.f. 

PDSE (A.O) PND (R.G.) 

Casa simples, geralmente humilde. “[...] solitário na minha casinhola [...]”. 

 

CASTANHA s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Fruto da castanheira. “[…] onde havia castanha, havia um jogo […]”. 

 

CASTANHOLA s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Árvore amendoeira. “[...] Mal sentado na porta da guarida, sombreada por uma castanhola 

[...]”. 
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CORDÃO s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Corda fina e flexível. “[…] só cordão e mortalha bem comprida [...]”. 

 

CORRIOLA s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Bando; quadrilha. “[…] com anarquia maior da corriola […]”. 

 

COTURNO s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Bota de cano alto amarrada com cordões. “[...] um par de coturnos, uma gandola [...]”. 

 

 

 

D 

 

 

DESGARRAR v. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Apartar-se; desviar-se; perder-se; afastar-se. “[...] sozinho pelo mundo, desgarrado [...]”. 

 

 

E 

 

ENXADA s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Ferramenta de lâmina de aço, com cabo de madeira para cavar terra, cortar mato e capinar. 

“[...] trabalhei de enxada no roçado [...]”. 

 

 

F 

 

FOJO s.m. 

PDSE (A.O.; R.G)  



 

 

 

 

863 

 

 

 

 

Armadilha feita com uma cova profunda disfarçada de folhas para capturar animais vivos. 

“[...] o porreta no fojo e no quixó [...]”.  

 

 

G 

 

GADO s.m. 

PDSE (A.O.) PDSE (R.G.) 

Rebanho bovino.“[...] fiz barreiro, barragem e cacimbão para o gado da Fazenda Santa 

Guida [...]”. 

 

GANDOLA s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Camisa ou blusão muito grande. “[...] um par de coturnos, uma gandola [...]”. 

 

GANHA-PÃO s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Meio de ganhar a vida; instrumento de trabalho. “[...] fiz do choro das cordas da viola o 

maior ganha-pão da minha vida”. 

 

GUARIDA s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Lugar que serve de abrigo ou de refúgio. “[...] mal sentado na porta da guarida [...]”. 

 

 

 

L 

 

LEIRÃO s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Espaço do terreno para cultivo. “[...] trabalhei de enxada no roçado: fiz leirão pra cebola, 

coentro e alho [...]”. 

 

 

M 
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MANDIOCA s.f. 

PDSE (A.O.; R.G.) 

Macaxeira. “[...] comecei a viver de plantação, de arroz, de feijão, de mandioca [...]”. 

 

MERENDA s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Lanche leve entre as principais refeições. “[...] muitas horas esquecia a comida e trocava 

a merenda pela bola [...]”.  

  

MORTALHA s.f. 

PDSE (A.O.; R.G.) 

Vestimenta que envolve o cadáver para ser sepultado. “[...] só cordão e mortalha bem 

comprida [...]”. 

 

P 

 

PADIOLA s.f. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Tabuleiro com varas nas laterais que serve para o transporte de terra, areia etc. É 

carregado por duas ou quatro pessoas. “[...] ainda hoje a minha coluna está doída de puxar 

barro e lama em padiola [...]”. 

PAI DE FOGO exp. 

END (A.O.; R.G.) 

Cachimbo ou cigarro de palha acesos. “[...] fiz cachimbo de barro e matricó, conhecido 

também por  pai de fogo [...]”. 

  

PORRETA adj. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Qualquer coisa de boa qualidade; que é competente no que faz; confiável. “[...] que eu 

era o atleta do bozó, o porreta no fojo e no quixó [...]”. 

 

PRAÇA s.m. 
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PDSE (A.O.) PDSD (R.G.) 

Militar que não tem graduação ou posto. “[...] mas não pude também fazer carreira, fui 

apenas um praça de fileira [...]”. 

  

PRADO s.m. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Extensão de terra coberta por vegetação. “[...] fiz o que desejava em minha infância: 

correr prado de um ponto a outro ponto [...]”. 

 

Q 

QUIXÓ s.m. 

PDSE (A.O.; R.G.) 

Armadilha feita de pedra para abater pequenos animais silvestres. “[...] que eu era o atleta 

do bozó, o porreta no fojo e no quixó [...]”. 

 

 

R 

 

ROÇADO s.m. 

PDSE (A.O.; R.G.) 

Terreno com plantações próprias do inverno. “[...] trabalhei de enxada no roçado: fiz 

leirão pra cebola, coentro e alho [...]”. 

 

S 

 

SOMBREAR v. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 

Dar sombra. “mal sentado na porta da guarida, sombreada por uma castanhola […]”. 

 

 

SUSTAR v. 

PDSE (A.O.) PND (R.G.) 
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Parar; suspender. “[…] como Deus é amor e é Trindade, sabe e pode sustar o meu sofrer 

[...]”. 

 

 

Considerações finais 

A partir dos 38 termos coletados e analisados no presente trabalho, chegamos à 

conclusão de que a glosa intitulada “fiz do choro das cordas da viola o maior ganha-pão 

da minha vida”, de autoria de Zé Vicente da Paraíba, mostra nas suas doze estrofes uma 

riqueza linguística extraordinária que revela, acima de tudo, o acervo vocabular inerente 

ao universo sociocultural da região Nordeste do Brasil. 
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66. NA PALESTINA, A GUERRA DOS SEIS DIAS: UMA HISTÓRIA, DUAS 

VERSÕES E OS ELEMENTOS DE FICÇÃO E DE INVENÇÃO 

 

Manoel Ricardo Arraes Filho 

 

Este texto tem como inspiração a minha pesquisa acerca da primeira Missão de 

paz montada pela ONU, entre os anos de 1957 e 1967. Conhecida como UNEF - (sigla 

em inglês para United Nations Emergence Force) ou “Força de Emergência das Nações 

Unidas”, a missão foi criada para garantir o cessar fogo e evitar nova guerra entre árabes 

e israelitas, e assim manter a paz no Oriente Médio. Aquele conflito – no final do ano de 

1956 – ameaçava a paz mundial, devido às tensões políticas em tempos de “guerra fria”. 

O epicentro das atenções foi a nacionalização do Canal de Suez, no Egito em 26 de julho 

de 1956.  

Naquele momento, o cenário local era extremamente perigoso. Em primeiro lugar, 

porque fracassaram as negociações para o retorno da circulação das embarcações pelo 

Canal; em segundo lugar, porque, em represália, o Exército de Israel invadiu a Faixa de 

Gaza, e a península do Sinai em 29 de outubro de 1956, áreas então controladas pelo 

Egito. Em terceiro lugar, porque Israel teve auxílio das aviações francesa e britânica que 

começaram a atacar o Egito. Na sequencia dos fatos outro fator aumentou a tensão: Nasser 

mandou afundar 40 embarcações que se encontravam no canal. Suez permaneceu fechado 

até o começo de 1957. Nas duas pontas deste conflito, estavam os EUA e a URSS. 

Em novembro de 1956, o então Secretário-Geral da ONU, Dag Hammarskjöld, 

após acertar com o governo do Egito, e nomeando o General Burns, Comandante da Força 

(UNEF), implantou a Força Internacional de Paz com contingentes de 10 países: Brasil, 

Canadá, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, Índia, Indonésia, Noruega, Suécia e 

Iugoslávia. Com a aquiescência do Egito, uma base área em Abu-Suwayr, próxima à 

cidade de Ismailía, foi usada como depósito central para os primeiros contingentes. A 
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força instalou-se na Faixa de Gaza criando uma zona neutra e estabelecendo a Linha de 

Demarcação de Armistício (LDA), que a partir dali seria a divisa física entre Egito e 

Israel. 

Dentro desse quadro, o Batalhão Brasileiro (que ficou conhecido como 

BATALHÃO SUEZ) recebeu várias missões. A mais importante era vigiar a LDA, cerca 

de 30 Km, com duas Companhias de Fuzileiros. A principal rotina da missão de Paz era 

o trabalho de vigiar o “front” com postos de observação e com sentinelas em pontos 

estratégicos e espaçadas bem como as patrulhas motorizadas.  

Com relação ao interesse da pesquisa, procuramos discutir o significado das 

experiências de vida de veteranos na missão, o que, no caso, requer análises de suas 

estratégias de sobrevivência naquela região inóspita. Enfim, como eles foram se inserindo 

naquela realidade, os problemas que enfrentaram, como era o cotidiano das tarefas, o dia-

a-dia nas barracas, que expectativas tinham sobre o conflito e a que leitura fazem disso.  

Para tanto, no trabalho original, tomamos como atores principais, treze senhores 

piauienses e outros militares de vários estados do Brasil. São figuras enigmáticas, 

partícipes de uma missão que durante quatro décadas, vivia praticamente esquecida, 

relegada, dormitando nos porões de suas memórias. Estes veteranos insuflados pela atual 

democratização que a História enquanto disciplina promove, são insígnias de nosso 

trabalho, antes encurralados na sorte comum agora eles ganham um lugar próprio no 

“teatro humanista” da Missão. Enfim, de “homens ordinários”, homens comuns, anti-

heróis, agora são chamados para o primeiro plano, para as luzes através do método de 

investigação que utilizamos. Mas, ainda assim, são homens comuns, em que pese o 

obscurantismo que ainda sufoca e esmaece a grande maioria daqueles. Nas cálidas areias 

da Palestina, escreverem várias páginas no texto de suas vidas, “deixando, portanto, esses 

raros ‘eleitos’ que designam, entretanto, o lugar onde seu texto se elabora. Estes “homens 

ordinários” conjugam uma espécie de discurso no interior de uma multidão de soldados, 

cujos destinos comuns consistia em desenvolver um árduo e cansativo trabalho em nome 

da paz entre palestinos e israelenses. 
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O discurso dos veteranos de Suez que se forma a partir do arranjo do conjunto das 

suas entrevistas, nos permitiu identificar entre eles, uma forma de linguagem que constitui 

um arremedo de um sistema de pensamento ou de ideias sobre o Oriente, seu povo, 

cultura, paisagem etc., que são muito próximas.  

Neste trabalho, valemos-nos da ciência História procurando aproximá-la da 

“Análise do Discurso”, esta área de estudo da Linguística de cunho generosamente 

multidisciplinar. Nesse sentido, uma é tributária da outra, posto que ambas recebem 

contribuições de si e de várias ciências. Analisando o conjunto das 15 entrevistas que 

realizamos com os veteranos, percebemos a formação de discurso que se monta de suas 

falas, surge de diversas formas: como uma estrutura verbal, um evento comunicativo 

cultural, uma forma de interação, um sentido, uma representação mental sobre o Oriente 

e sua cultura, por exemplo. 

Quando dizemos “discurso”, procuramos entendê-lo enquanto a formação de uma 

estrutura verbal, ou seja, como uma sequência relativamente coerente e coesa de orações 

proferidas pelos veteranos de Suez sobre determinados temas ou tópicos sobre os quais 

se expressam destes senhores. Nesse sentido, percebemos que há mesmo, uma interação 

de várias falas quando analisamos os temas sobre os quais discorreram. Em vários casos, 

encontramos sequência de ideias e ações de vários participantes. Em muitos casos, as 

falas de um veterano anterior praticamente prepara a do seguinte. Com algum esforço é 

possível mesmo montar uma estrutura sequencial, e partilhá-las em diferentes níveis. Para 

ilustrar, temos o caso das estruturas da gramática (fonologia, sintaxe, semântica), da 

retórica (metáforas, eufemismos) e das estruturas esquemáticas. Estas últimas, com a 

possibilidade de definir o contorno integral do discurso, expresso tanto na argumentação 

como na narração. 

Em suma, os veteranos de Suez, portanto, enquanto produtores de História e 

ancorados em fragmentos armazenados de suas memórias, produzem um “discurso”, a 

partir da noção que concebemos como sendo ele, um processo, uma estratégia ou uma 

representação mental de como compreendem aquela realidade distante e hostil. O 
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repertório desta “aventura” humanista define um lugar que identifica cada um “e a 

semelhança de referencial (uma história comum) que dá credibilidade a uma escrita 

contando o “todo o mundo” a sua ridícula desventura”. 

O produto das narrativas orais é uma escrita que utilizamos destes “locutores 

vulgares”. Enfim, pudemos conhecer os itinerários, as aventuras e as desventuras do 

Batalhão Suez são “traçadas por estes homens ordinários”. No método oral que 

utilizamos, sua memória o coloca e o posiciona na Missão. Dessa forma, quanto mais 

lembra, mais ator principal se torna, por outro lado, quanto menos recorda menos aparece 

no enredo. Assim, a memória está diretamente ligada ao papel que vai representar no texto 

escrito da Missão.  

De uma maneira geral, o grau de importância que cada um destes veteranos 

antecipa para o seu papel “banal” e “insignificante” parece gerar uma patologia de 

recalque acerca do percurso e “da experiência produtora do texto”. O enfoque da cultura 

começa quando “o homem ordinário se torna o narrador, quando define o lugar (comum) 

do discurso e o espaço (anônimo) do seu desenvolvimento”.83 

Ao nos contar as suas trajetórias, entretanto, estes locutores passam a entender que 

como qualquer outro herói, anti-herói, a sua experiência, embora não ultrapasse, o 

discurso esclarecido e os grandes acontecimentos da história, ganha expressão e um novo 

pressuposto: eles são sérios e desempenharam um papel de relevância na Missão: o 

comandante e o soldado “ordinário” estão envolvidos do mesmo jeito na construção (e na 

invenção) da História do batalhão Suez. O hoje coronel da reserva, Irapuã Soares declara 

que tinha um relacionamento muito próximo tanto com seus comandantes, como com 

seus praças. O soldado Manuel Ferreira também relata que era muito próximo do 

comandante de seu contingente, o coronel Iracílio Pessoa. O veterano Irapuã relembra 

                                                           
83 Certeau, Michel de. A invenção do cotidiano. v.1. Petrópolis : Vozes, 1996, 

p.63. 
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que confortava seus jovens soldados quando estes recebiam notícias ruins do Brasil ou 

quando estavam emocionalmente enfraquecidos na fronteira. 

Sabemos que os militares estão distribuídos em duas classes: oficiais e praças. Os 

primeiros são classificados por postos e os segundos, são classificados por graduações. 

Mesmo que haja subdivisões de acordo com o nível de responsabilidade e qualificação 

profissional, podemos observar que naquele teatro de operações, havia uma mudança de 

prisma nas relações hierárquicas.  

Enfim, Durante a Missão em terras distantes e inóspitas, as afinidades entre 

oficiais e praças, respeitadas as diferenças de grau hierárquico e regulamentares, se 

tornavam mais amenas, menos severas e mais humanas. Era a humanização de homens 

embrutecidos pela hierarquia e pela rígida disciplina militar nas areias do deserto do Sinai. 

Este trabalho se sustenta no discurso destes homens “ordinários”, enfim, no 

princípio de reconhecimento deles como atores principais, importantes no texto da Missão 

Suez. Suas experiências e linguagem “absolutamente supérfluas” foram colocadas como 

preferenciais no resgate de realidades dessa história inda em construção.  

 

A Guerra dos seis dias entre a invenção e a lembrança 

Acima afirmamos que com algum esforço, a interpretação das várias falas dos 

veteranos, é possível montar uma estrutura sequencial e a formação de um discurso acerca 

da realidade oriental que vivenciaram durante a Missão Suez. Para ilustrar essa 

constatação, nos ativemos ao caso das estruturas da gramática (fonologia, sintaxe, 

semântica), da retórica (metáforas, eufemismos) e das estruturas esquemáticas, pois 

queríamos observar a formação de um discurso, expresso tanto na argumentação como na 

narração dos veteranos de Suez. Para tanto, analisaremos trechos de duas entrevistas que 

tratam do início da Guerra dos Seis Dias. 

No dia cinco de junho de 1967, as tensões entre o Egito e Israel atingem seu ponto 

máximo. Durante dez anos, com a presença da UNEF, a fronteira palestina mantinha-se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_de_pret
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_de_pret
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relativamente calma. Isso se dava em virtude do anteparo bélico e diplomático da ONU 

representado pelos “soldados da paz”. Entretanto, Israel abandona o cessar-fogo 

decenário e invade a Faixa de Gaza, onde ainda se encontravam centenas de militares da 

Força de Emergência aguardando o momento de retirada. O ataque surpresa atingiu em 

cheio o batalhão brasileiro. Nossos militares ainda estavam estacionados na região e, 

naquele momento, guarneciam uma faixa de fronteira maior após a saída da maioria dos 

batalhões. 

É sobre os eventos iniciais da Guerra dos Seis Dias que encontramos duas versões 

que trazemos para o debate. Embora não sejam antagônicas, elas são fragmentadas, 

organizadas de maneira diferentes – como deve ser, pois narradas por atores diferentes – 

cheias de “buracos” na constituição do tecido de cada uma. Uma delas mais do que a 

outra, é perpassada por movimentos elípticos, desviantes inconsciente ou 

conscientemente. Os narradores são os senhores Francisco Macedo e José Fonseca, 

ambos terceiros-sargentos do 25 BC.84 

Mesmo que haja uma similitude discursiva, ou seja, os registros orais sobre os 

fatos ocorridos e presenciados do início da Guerra, no desenrolar da narração de um dos 

participantes da trama – que denominaremos de narrador dois – há um processo de 

subjetivação consciente ou não, de eliminação de um dos personagens – o que 

chamaremos de narrador um. Há a fragmentação, buracos no tecido da narração. Se os 

eventos se encaixam inclusive na ordem em que foram descritos pelos dois, o narrador 

Fonseca faz desaparecer do enredo exatamente o narrador Macedo. Aliás, não há 

nenhuma referência a nomes na narrativa de Fonseca. Deste ponto de vista, o processo 

estilístico da descrição é, portanto, diferente nos dois casos. O segundo narrador organiza 

seu discurso sobre o início da Guerra em que há o predomínio aos eventos, lugares e o 

                                                           
84 25º BC. Denominação do Vigésimo Quinto Batalhão de Caçadores, guarnição 

militar localizada em Teresina, de onde saíram os militares piauienses que participaram 
do Batalhão Suez. 
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difícil deslocamento da cidade de Gaza até a sede do acampamento em que estavam 

acantonados. São os primeiros últimos momentos daquela experiência. O início de um 

pesadelo num lugar e de uma estada há muito sonhada por ambos e o fim de uma narrativa 

que se entrelaça, mas que não é frequentada por um dos narradores. Enfim, um está 

ausente na circulação, na agitação da fuga, no medo da prisão e no alívio do retorno ao 

quartel. Para o fim da fugidia participação na UNEF, a narração de Fonseca marca a não 

presença de Macedo. Há uma lembrança, um fragmento a menos na memória do segundo. 

O texto da Missão é descompensado. Na locação onde se dão os eventos descritos por 

Fonseca faltam os atores “secundários”, especialmente um deles: o primeiro narrador. 

Macedo está subsumido, esquecido no texto: é a “errância” produzida 

“inconscientemente” pelo segundo. Embora não haja distorção ou alteração dos textos 

apensados, há apenas fendas, fragmentação das cenas descritas. É uma “experiência social 

de privação de” pessoas no tecido da narração sobre o processo inicial da Guerra e da 

fuga para o deserto.  

Na narração de Fonseca, há a “ausência” de nomes, de nomes próprios; nela 

predominam apenas os eventos na fuga. Os eventos é que valem, os atores são obscuros 

e obscurecidos pelo segundo narrador. O seu discurso segue o princípio econômico: o 

menor esforço de lembrar e menor tempo para narrar. “É preciso trabalhar”. Isso 

significava “me despachar”, para atender seus correligionários no seu gabinete na sede 

do Palácio Municipal da cidade de Altos, onde era o prefeito. Faz sentido. São 

“significações escondidas” que tentamos escavar até encontrarmos novamente o segundo 

narrador, afinal queremos dar sentido e lógica ao fato de ele ter organizado a sua narração 

eivada de elipses, desvios, buracos, enfim, esquecimentos, rechear a cena dramática de 

uma fuga desesperada a quatro com não-pessoas. Um teatro que se move quase sem 

atores. Se não há alteração de itinerários nem dos eventos, parece-nos estranho que no 

espaço reservado para o ator-narrador número um não esteja iluminado. Noutras palavras, 

ele está encoberto, esquecido, há um não-personagem que é ator principal no teatro e no 
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texto da fuga. Qual o sentido ou o significado desse esquecimento na sequência montada 

pelo narrador dois. É consciente, é proposital?. 

O tecido das narrativas se transforma com este caso numa constelação de fiapos 

soltos, sem remendos. A História Oral tem que conviver assim com estes lapsos, estes 

elipses e os esquecimentos “naturais” do ato de lembrar e da arte de narrar na construção 

cronológica e na legitimação da História do Batalhão Suez.85 Estes esquecimentos, no 

entanto, não diminuem o valor do que ficou registrado na subjetividade e na memória de 

cada um das personagens que empreenderam aquela caminhada na manhã de cinco de 

maio de 1967. 

 

Entre a memória e a invenção; duas versões 

A experiência de uma guerra não é matéria-prima de repertório pessoal fácil de 

encontrar por aí. Na minha pesquisa sobre o Batalhão Suez encontrei dois piauienses que 

podem descrever os traços e os tropeços que se seguem numa narrativa sobre a guerra. 

Realizadas em dois momentos distintos, dois narradores descrevem os momentos que 

marcam o nascimento da Guerra dos Seis Dias, entre um conjunto de países árabes 

comandados pelo Egito contra Israel, no início do mês de junho de 1967. 

 

A versão do sargento Macedo 

O que se segue é a versão de memória sobre dois sargentos piauienses que 

estiveram no mesmo teatro de operações, correram os mesmos riscos, fugiram no mesmo 

                                                           
85 Ver entre outros, os clássicos HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. 

São Paulo: Ed. Centauro, 2004 e POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. 

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.2, nº 3, 1989. Sobre a metodologia da História 

Oral nos utilizamos dea obra de FERREIRA, Marieta de Moraes & AMADO, Janaína. 

Usos e Abusos da História Oral. RJ: FGV, 2002. 
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táxi com os mesmos – dois – colegas, foram detidos e retornaram ao quartel nas franjas 

do território cálido e perigoso da Faixa de Gaza. No entanto, as luzes que iluminam a cena 

não enfocam os dois narradores. Um deles fica subsumido na versão do outro. Sigamos a 

versão do terceiro-sargento Macedo: 

Tanto que foi (sic) eu e Fonseca e mais dois [colegas para Gaza]. A ordem que 

nós tínhamos recebido era para nos prepararmos, que quem quisesse aproveitar alguma 

coisa para comprar que providenciasse, porque qualquer hora estava sendo embarcado 

para [a cidade egípcia de] Porto Said e de lá para Israel para ser deslocado [para o Brasil]. 

De modo que eu e esse grupo, éramos o sargento Fonseca, Sargento Lucas, eu e Zenon. 

Até que nós combinamos na noite anterior, nesse patrulhamento, combinamos de, pela 

manhã, irmos a Gaza comprar umas sedas japonesas para nossas esposas. Quando nós 

saímos do batalhão para irmos para Gaza, chegando em (sic) Gaza, entramos na primeira 

loja. Ele [o proprietário da loja] falava muito bem português, o árabe chegou e disse: 

“Rabiche! voltem para casa porque a guerra começou!” Eu até brinquei: “começou nada 

rapaz, vocês não tem coragem de brigar!” “Voltem porque nós não vamos vender nada e 

já estamos fechando a loja e vamos se esconder (sic) porque a guerra já começou!”.  Aí 

nós olhamos um pouquinho e ouvimos aquele barulho longe. Aí o Fonseca disse: 

“baixinho vamos embora!” E eu queria era fazer minhas compras.  Eles resolveram me 

deixar e eu com medo de ficar sozinho, resolvi aceitar o convite deles. Ora, ai o alvoroço 

estava tão grande, o receio, o perigo já estava tão eminente, que o táxi cobrava cinco libras 

para trazer do batalhão para casa, já não queria nem dez [para levar de volta ao batalhão]. 

Nós demos vinte libras, embarcamos e ele resolveu nos conduzir a Faixa de Gaza. Lembro 

bem o detalhe: a saída de Gaza tinha uma ponte. Nós passamos a ponte, nós caminhamos 

(sic) 200 metros e o exército de Israel bombardeou a ponte. Mais ou menos uns 15 

quilômetros de Gaza, tinha um posto policial. Lá nós fomos barrados pela força árabe, os 

soldados árabes. Nós estávamos à paisana, fomos tirados do automóvel, o automóvel foi 

ocupado por militares de seu país do soldado do seu país. E nós ficamos esperando uma 

outra viatura passar para levar enquanto nós éramos investigados para saber quem éramos. 
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Lógico quem salvou nós (sic) de uma prisão foi o cartão, a identidade que era dada pelo 

próprio Egito para o soldado brasileiro; escapamos aí de sermos presos, nós quatro. Aí 

arranjaram um outro carro para nós e saímos correndo para entregar ao nosso batalhão. 

Só que aí a força de Israel estava na nossa frente, aí nós fomos encontrando corpos, casas 

destruídas, uma barbaridade que você pode imaginar. Corpos pendurados no arame, 

bombardeio, carro arrebentado, aquele negócio todo. Quando nós chegamos, nós viemos 

num carro arranjado pelo por essa força policial que estava lá na estrada. Quando 

chegamos que olhamos para aquela destruição toda, o motorista mudou de estrada. Com 

essa mudança entramos em Rafah. Eles estariam por aqui, a cidade tinha muita destruição. 

O motorista mudou a pista para passar por dentro da cidade quando nós fomos novamente 

barrados. Aí nós não fomos presos graças ao rapaz que trabalhava no nosso batalhão e 

tínhamos apelidado ele de Pernambuco. Quando nós íamos sendo levados pelos policiais, 

eles nem queriam ouvir nada da gente e nós com a carteira na mão, quando o Pernambuco 

gritou: “oh, Paulista o que estão fazendo aqui?” Aí nós tomamos alma nova porque tinha 

um cara conhecido. Era o primeiro-tenente, era o espião lá dentro do batalhão, para você 

ver como era. Aí esse rapaz tomou conta da gente, pegou um carro e nos conduziu para o 

campo Brasil. Nessa altura, você olhando uma guerra, como se diz, convencional, ela é 

levada de toda a extensão da área de combate. Como se estivesse fazendo uma varredura, 

então nós temos aqui dez quilômetros de extensão, então vai ser distribuído todo esse 

pessoal nesses dez quilômetros para fazer aquela varredura. Tanto é que quando nós 

aproximamos do batalhão, ele nem chegou a parar direito. Era a gente saltar e correr, ele 

fez a manobra aqui, ele não andou 200 metros, ele foi bombardeado por um carro de 

Israel. Ninguém sabe se [ele] escapou ou morreu. A nossa preocupação foi correr e nos 

proteger dentro das nossas barracas dentro do Campo Brasil. A guerra já estava 

exatamente em cima da gente, porque para [o exército de] Israel pensou que nós não 

estávamos mais lá. Então o bombardeio foi intenso. Quando chegamos nós retornamos 

na base, talvez fosse umas 9 horas da manhã e até às 16 horas, o bombardeio foi intenso. 

Como eu disse, o Fonseca gravou o bombardeio permanente em cima da gente. O que 
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ocorreu: quando Israel chegou no (sic) nosso batalhão já estava na nossa frente. Quando 

chegamos lá, encontramos todo mundo no pé do muro, se protegendo de algum balaço. 

Porque o tiroteio estava por cima da gente. Quando Israel chegou encontrou a bandeira 

da ONU. O que ele faz? Pega o batalhão!”. 

Quando eles [israelenses] chegaram nas (sic) proximidades do batalhão, eles 

pegaram uma bandeira da ONU e a bandeira brasileira, aí o que eles fazem? Nessa altura, 

estamos lá dentro todos apavorados. Se você está desprevenido e o outro equipado, então 

salve-se quem puder. Cada um procura se proteger porque não da para você comandar 

um grupo, um pelotão. Não tem como você fazer isso, então nessas alturas você não sabia 

de comandante, não sabia nada, cada um vai procurar se salvar. Então, foi isso porque já 

tinha entrado um oficial [israelense] no campo e identificado quem estava lá. Com esse 

entendimento, eles ficaram numa certa distância ficaram bombardeando a cidade de 

Rafah no Egito. Então você via quando o cara botava uma granada e dava aquele assobio 

e o gravador do Fonseca bem na porta gravando tudo. Tem uma parte que não esqueci 

que me marcou muito, que foi quando mataram um cabo nosso. Me marcou muito. Ele 

tinha uma cadela, ela estava latindo. Ela era a mascote do pelotão, ela deu um latido nessa 

hora quando mataram um cabo nosso. Sei que mataram esse rapaz. A noite toda foi de 

tiroteio. Num combate, não pode parar a infiltração, tem que demonstrar que todo mundo 

está atento, então passa a noite toda arrumada. Esse cara que foi assassinado, estava o 

uniforme dele todinho na lavanderia.  Então, quando ele recebeu a ordem para se preparar 

que tinham em duas horas, ele correu, quando ele passou correndo na frente do gravador 

a cachorrinha latiu. O pessoal todo olhando, não sei se foi o Fonseca, gritou: “Cabo toma 

cuidado, não faz uma loucura dessa!” Aí ele saiu. Quando ele parou, os atiradores atiram 

nele, aí não teve como segurar, aí todo mundo já saiu correndo para apoiar o cabo. Lógico 

que o cara que atirou deve ter visto que muita gente saiu para socorrer, fugiu. Então 

trouxemos para nossa barraca e foi mandado preparar a urna, porque não tinha como se 

comprar. Tinha um mecânico, então preparou uma urna para trazer o corpo para o Brasil. 

Bom, logo depois chegou o transporte por Israel para levar para a cidade. Daí embarcamos 
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com todo o batalhão acompanhando o corpo. Foi um comboio até chegar ao barco, daí 

nos deslocamos para [a cidade italiana de] Trieste. [A viagem] durou três meses mais ou 

menos. 

 

A versão do Sgt. Fonseca 

Realmente foi uma coisa que me marcou bastante. Acho que não só eu, mas todos 

os amigos da gente que estava lá naquela época. Porque nós fomos pegos de surpresa. E 

nós, com mais três, quatro amigos, nós estávamos em uma distância talvez de 35 

quilômetros de Gaza para a cidade Rafah, quando começou realmente a guerra “dos cinco 

(sic) dias chamado”.86 Mas nós também tivemos sorte que fez com que a gente dependesse 

da própria vida. Quando nós chegamos na (sic) sede da nossa Companhia, que avisamos 

para o nosso alojamento, houve rajada de balas de avião que rasgou mesmo a parede que 

separava o nosso alojamento do outro.  Então aquilo ali deixou todo mundo pensando que 

ia acontecer alguma coisa pior. 

Infelizmente teve um cabo que era da saúde. Ele saiu tentando pegar o tênis dele 

que estava na enfermaria. Ele pegou um tiro, me perece que no pescoço, teve morte 

imediata, o corpo desse rapaz foi embalsamado e colocado dentro de um caixão de zinco 

e, na nossa volta que foi de navio, ele passou o tempo viajando com agente até chegar a 

Porto Alegre. 

Normalmente acho, eu era uma pessoa em torno de 23 a 24 anos, e que aquilo ali 

me mudou muito. Não pode esquecer que vi muitos e muitos corpos no chão, metralhados. 

O árabe foi completamente arrasado, derrotado, nem os corpos eles tinham condições de 

fazer o enterro, nem nada. Então aquilo ali marcou um pouco, mas a gente do exército 

embora a gente nunca tivesse tido uma batalha real, nós somos preparados um pouco para 

                                                           
86 Sargento Fonseca faz referência à Guerra dos Seis Dias (ocorrida entre os dias 05 de junho a 11 

de junho de 1967) 
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essas situações. Então realmente marcou, mas não marcou tanto, levamos nossas vidas 

normais e continuamos no exército até sete anos depois. 

No início da guerra nós estávamos fora do alojamento, nós conseguimos voltar 

num táxi, era um Mercedes Benz, de cor avermelhada. E quando chegamos no (sic) 

alojamento, houve uma rajada de metralhadoras via aérea que rasgou a parede do nosso 

alojamento, mas felizmente não pegou ninguém.  E nós depois ficamos todos recolhidos 

durante essa guerra no nosso alojamento. Às vezes dava para ver aqueles táxis de Israel 

passando de um lado para o outro, os carros de combate, os aviões rasgando aquele céu 

de um lado para o outro, aquela fumaça, os incêndios que se via muito a distância. E 

passamos esses dias todos praticamente confinados no alojamento. E quando foi com 

dois, três dias começou uma fedentina terrível. Aqueles cadáveres não sepultados, mais 

cadáveres dos árabes, que foi muito grande o número de mortes entre os Judeus e árabes, 

muitos mortos por parte dos Árabes. E depois que acalmou começamos a sair devagarinho 

dos alojamentos, observando, e felizmente só tivemos uma morte de um cabo do nosso 

lado era até da parte de saúde. Mas foi se acalmando normalmente, depois as missões 

diplomáticas do Brasil entraram em ação e tiraram para sair lá do território para ir para o 

território judeu.  Nós viemos embora já através de Israel, porque naquela época fomos 

transportados da Faixa de Gaza através de comboios para o porto lá de Israel. Começamos 

a nossa viagem de volta para o Brasil, através do navio Soares Dutra. Era um navio que 

foi carregado de café e nós aproveitamos esse navio e voltamos nele para o Brasil. Embora 

tenha demorado mais, porque estava bastante carregado de café, foi à cidade Bari, Trieste 

(ambas na Itália). Depois que descarregou essa carga, voltou para a Ilha de Chipre, depois 

de Chipre nós voltamos para Marselha na França, depois Ilhas das canárias para seguir 

para Pernambuco, Recife, depois Rio de Janeiro e, em seguida, Porto Alegre e começamos 

a se desfazer o Batalhão. 

Aquela tropa brasileira foi ordenada que ninguém se retirasse do alojamento, que 

ninguém se retirasse do quartel.  Então praticamente não houve nada de atrito entre a 

gente e as forças de Israel estavam dominando tudo.  Agora o que aconteceu foi que 
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aquelas pessoas que ficaram longe dos seus bens, praticamente ficaram só com a roupa 

do corpo. (Os soldados de Israel) Levaram máquina fotográfica, levaram aparelho de som, 

levaram canetas, porque naquela época tinham muitas canetas bonitas e eram baratas e 

vários matérias de lembranças que iam trazer para o Brasil. E, posteriormente, com a 

intervenção da diplomacia brasileira já quando estávamos no Brasil, nós fomos 

indenizados por Israel dessas coisas levadas, pelos soldados israelenses. Mas teve esse 

incidente da gente ficar praticamente sem roupa, mas que foi contemplado depois através 

da indenização do país de Israel. 

Ora, para não sermos severos com as versões desta mesma história, devemos 

lembrar de Halbwchs quando na sua clássica sobre “A memória Coletiva”, afirma que 

toda memória trabalha com seletividade e é, também, um processo de “negociação” para 

conciliar memória coletiva e memórias individuais. Assim, ele nos diz que: 

 
Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que 

eles nos tragam seus testemunhos: é preciso também que ela não 

tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja 

suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a 

lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre 

uma base comum. ( HALBWACHS, 2004, p.12). 

 

Se o sargento Macedo parece carregar ou conduzir as polissemias das ações e dos 

eventos que enfrentaram, dispondo do itinerário, dos lugares e dos elementos principais 

na construção dos cenários, enfeitando-os e colorindo-os num texto dramático, o segundo 

narrador (sgt. Fonseca) se caracteriza pela pouca teatralidade, seguindo pelas sombras no 

percurso da fuga para o encontro com o fim da Missão. Descreve eventos, esconde atores 

e acelera o tempo da narração. O núcleo de sua narração revela uma poética discursiva 

esvaziada, mas objetiva. Ele acelera o tempo e a geografia ao eliminar referências de 

percurso. 
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Conclusão 

A partir de suas posições estratégicas observavam, anotavam, discutiam, 

imaginavam. Inventaram a Missão e a rememoraram. De seus postos de observação 

teceram consideração, chegaram a conclusões e o tecido de suas ilações ficou depositado 

por décadas, esfarelando-se aos poucos com as traças do desuso, desfiando pouco a pouco 

nos porões da memória destes senhores. A reminiscência nos permite agora elaborar um 

novo texto a partir do que restou na memória individual e coletiva dos piauienses que 

foram para o Egito. 

A passagem de beduínos pastores ou de militares israelense do outro da ADL, era 

sempre acompanhada pelo olhar dos soldados brasileiros que guardavam os Postos de 

Observação na fronteira. Cada viatura, pessoa ou gesto era anotado nos boletins e 

relatórios de patrulha. Escritos em tinta estes testemunhos diários das incursões dos 

israelenses naquele espaço próprio da ADL ainda não mereceram a devida atenção de 

historiadores e pesquisadores em geral. Ali estão escritos e descritos toda a economia da 

microfísica do poder estabelecido pelo ONU e seus exércitos auxiliares. É o texto das 

séries de investidas israelenses, seus artefatos e a itinerância das patrulhas a subir e descer 

margeando as bordas da escavadas da ADL. Se os israelenses do outro lado da vala, 

tinham um fazer próprio e podiam narrar e escrever o seu texto de suas trajetórias de 

guarda e espionagem na fronteira, os habitantes “do lado de cá”, da ADL tinham em sua 

esplêndida maioria uma folha em branco em que imprimiam um texto simbólico, mental 

e gestual, esplendidamente instigante, rico e deveras triste em que anotavam as dores do 

exílio, do descaso e do abandono em que viviam desde as manhãs frias até o entardecer 

escaldante dos verões do Sinai. 

Por outro lado, a população, essencialmente rural, que permaneceu no país, não 

demorou a ver-se submetida a um brutal “bloqueio cultural” e foi cerceada não só da 

cultura palestina que, na ocasião, devia estar mais ou menos se desenvolvendo, como 

também das novas correntes culturais e ideológicas do mundo árabe. 
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Nas representações dos militares brasileiros, sobretudo dos piauienses, sobre o 

que passava nas bordas da ADL que eles puderam observar, os registros apontam por toda 

parte, a supremacia racial, religiosa e cultural judia, assim como a superioridade técnica, 

econômica e social israelense, que são colocadas em primeiro plano. Em contrapartida, 

havia o solo puído, gasto e empobrecido dos palestinos a quem dedicam muito pouca 

consideração. 

Pelo que observamos nas duas entrevistas acerca de um momento específico do 

final da Missão Suez – a fuga da guerra rumo às suas instalações militares, temos duas 

versões que ora se conjugam na mesma sintonia, mas em outros pontos se distanciam. 

Temos uma narração mítica e outra mais objetiva. A primeira, concedida pelo sargento 

Macedo, tem a estrutura descritiva de um momento perpassado pela retórica discursiva, 

quase um mito. Enfim, as pessoas, os percursos e as cenas na fala de Macedo, são 

descritos com um fraseado especial. A versão do sargento Fonseca embora mais 

econômica também nos conduz a tramas de detalhes que estão presentes na fala de 

Macedo. Se este recorda de diálogos, aquele nos informa a cor do táxi mercês vermelho. 

Enfim, ambas versão são extraordinariamente ricas e eivadas de temor, coragem e um 

punhado de sorte. 

No plano geral, os registros de memória de cada um, não se encaixam em alguns 

aspectos. Carente de várias alusões presentes no primeiro narrador, o segundo é marcado 

por diminuições, fragmentações e ausências. Deixando de lado os lugares-comuns dos 

momentos de desespero que acometem os fugitivos, no itinerário para o acampamento só 

os ruídos da aviação israelense voando baixo e destruindo a artilharia ar-terra egípcia não 

são abafados. 

Em resumo, tudo levar a crer que o mesmo evento “significa” para eles uma 

identidade diferenciada? Os textos são “iluminados” ou rememorados de maneiras 

diferenciadas em estilo, ritmo e na sistematização e condução das personagens. Será isto 

só desgaste da memória? Qual a razão da ausência do primeiro narrador na narração do 

segundo? De uma forma ou de outra, ambos os discursos estão, respectivamente, muito e 
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pouco cheios de detalhes, significados e de sentidos. Pretendo entrevistar novamente o 

segundo narrador. Será a hora de perguntar o porquê da ausência-esquecimento que 

mantém em relação ao narrador número um?!?!?!?!?! 

Vale dizer também o discurso do narrador dois é coerente ao longo de sua 

narrativa uma vez que ele mantém a ausência do primeiro narrador na descrição do picnic 

de Marselha na França quando retornavam ao Brasil. Neste evento o segundo narrador 

mantém a ausência do primeiro. Espaços ocupados são liberados, atores são descolados, 

suprimidos dos eventos e das cenas. 

Malgrado o conflito, a pobreza, a miséria em que se encontravam os beduínos 

apresentava para estes homens como um quadro com pinceladas fortes mostrando “ainda 

uma face mais cruel” do deserto. Estes elementos apontados, viram cair por terra a 

representação que faziam de que lá não havia tanta pobreza ou de que a Missão não seria 

uma aventura tão pesada. 

Para concluir, afirmamos que o imaginário coletivo dos veteranos do Batalhão 

Suez está manifestadamente estilhaçado em diferentes formas de representação. Nos 

depoimentos orais coletados, detemo-nos na apreensão de suas representações sobre 

aquela sociedade, sua cultura, comida, moradia e lazer, mas também a fuga de uma guerra 

de perdedores. 
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67. MEMÓRIA E IDENTIDADE EM PONCIÁ VICÊNCIO, DE 

CONCEIÇÃO EVARISTO 

 

 

Joelma de Araújo Silva Resende 

 

                

 

Introdução 

Conceição Evaristo nasceu em uma favela de Belo Horizonte. Sobre seu pai 

biológico, José, ela sabe pouco. Considera como verdadeiro pai o senhor Aníbal, que é 

casado com sua mãe. Aos sete anos foi morar com a tia materna, Maria Filomena e aos 

oito já tinha seu primeiro trabalho como doméstica. Também ajudava sua mãe e sua tia 

na lavagem da roupa. Fez o Curso Normal no Instituto de Educação em Minas Gerais e 

em 1973 muda-se para o Rio de Janeiro. Lá, presta Concurso para o Magistério em 1975 

e atua como professora por quase dez anos no ensino supletivo. Em 1976, presta 

vestibular para Letras na UFRJ e, por conta disso, passa a estudar e trabalhar. Ainda em 

1976 conhece Oswaldo de Brito, com quem se casa posteriormente e tem sua única filha, 

Ainá Evaristo. Conceição Evaristo é Mestre em Literatura Brasileira pela PUC – Rio 

(1996) e Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense 

(2011). 

Sua estréia na literatura ocorre em 1990, com a publicação de poemas nos 

Cadernos Negros. Os textos de Conceição Evaristo abordam a temática da discriminação 

racial, de gênero e de classe. Publicou os romances Ponciá Vicêncio (2003), o mais 

aplaudido entre seus escritos, lançado também em New York em 2007, e Becos da 

Memória (2006). Publicou ainda a coletânea de contos Insubmissas lágrimas de 

mulheres (2011). Em versos, publica Poemas da recordação e outros movimentos 

(2008). 
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A personagem Ponciá Vicêncio tem o recordar como um exercício constante em 

sua vida. Seja rememorando os momentos felizes da infância ou as desgraças que viveu, 

a personagem de Conceição Evaristo coloca a memória em um lugar de destaque em sua 

vida. Ponciá Vicêncio é descendente de escravos africanos, tem uma vida difícil, de muito 

trabalho e poucos recursos. Diante disso, resolve morar na cidade, em busca de uma vida 

diferente. Casa-se, tem sete filhos e todos morrem; em meio a todos esses acontecimentos, 

Ponciá sempre traz consigo a lembrança viva do avô, com quem, segundo dizem, se 

parece muito. Em vista do exposto, pretende-se investigar a presença da memória em 

Ponciá Vicêncio, a partir das reminiscências que a personagem principal tem, 

principalmente relacionadas ao avô. 

 

Memória e identidade em Ponciá Vicêncio 

Em Ponciá Vicêncio, percebe-se que a memória, o relembrar, constitui-se como 

um ato constante na vida da personagem central. Sua vida e seu cotidiano são preenchidos 

pelo constante ato de rememorar. Ela rememora sua infância, que conta com a presença 

constante do avô; também se lembra do pai, da mãe, do irmão e de alguns momentos em 

que, quando menina, costumava ficar só, consigo mesma: 

 

Ponciá gastava a vida em recordar a vida. Era também uma forma 

de viver. Às vezes, era um recordar feito de tão dolorosas, de tão 

amargas lembranças que lágrimas corriam sobre o seu rosto; 

outras vezes eram tão doces, tão amenas as recordações que, de 

seus lábios surgiam sorrisos e risos. (EVARISTO, 2003, p. 91). 

 

Ponciá Vicêncio passava tanto tempo envolvida com o recordar, que muitas vezes 

o vazio a dominava. Esquecia o seu presente, o que havia ao seu redor, de tanto ocupar-

se com o passado. Em seus pensamentos, não havia espaço para sonhar, para planejar o 

futuro, ocupava-se com recordações: 
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Ponciá Vicêncio gostava de ficar sentada perto da janela olhando 

o nada. Às vezes, se distraía tanto que até se esquecia da janta e, 

quando via, o seu homem estava chegando do trabalho. Ela 

gastava todo o tempo com o pensar, com o recordar. 

(EVARISTO, 2003, p. 19). 

 

Para Sobral (1995), a memória é essencial na vida do ser humano. As práticas e o 

comportamento adquirido nas primeiras etapas da vida é o que constitui o nível mais 

profundo da memória. Operando a ligação entre o passado e o presente, a memória tem 

na família o lugar onde se situam as primeiras instâncias que vão dar origem à identidade 

do indivíduo. No caso da memória familiar, quando há um fundo de sofrimento que é 

recordado constantemente, isso se destaca. 

Em Ponciá Vicêncio, algumas vezes a memória provoca coisas ruins em sua vida. 

Seu hábito de rememorar a vida, a infância, causa ódio ao seu marido que, algumas vezes, 

chega a agredir fisicamente a mulher: “Ao ver a mulher tão alheia, teve desejos de trazê-

la ao mundo à força. Deu-lhe um violento soco nas costas, gritando-lhe pelo nome” 

(EVARISTO, 2003, p. 20). Em outra situação, o pai de Ponciá Vicêncio, com raiva de 

seu próprio pai, avô da personagem principal, que assassinou sua mãe, vê no rememorar 

também uma forma de ferir Vô Vicêncio, que a essa altura estava louco e tinha o hábito 

de rir e chorar ao mesmo tempo: 

 

O pai de Ponciá sabia, porém, como abreviar a vida do velho. Era 

só trazer a atenção dele para o fato. Iniciou as perguntas, desistiu. 

Sabia que se fizesse o pai relembrar de tudo, se ferisse a memória 

dele, o homem morreria de vez. Morreria de todas as mortes, da 

mais profunda das mortes. (EVARISTO, 2003, p. 23). 

 

O sofrimento também se faz presente em determinados momentos em que Ponciá 

faz uso da memória. O sobrenome Vicêncio não era de sua família, mas do coronel 

Vicêncio, o dono das terras em que os negros moravam. Para Ponciá, aquele sobrenome 

representava algo que não gostava de lembrar: “Na assinatura dela, a reminiscência do 
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poderio do senhor, de um tal coronel Vicêncio. O tempo passou deixando a marca 

daqueles que se fizeram donos das terras e dos homens” (EVARISTO, 2003, p. 29). Além 

da não identificação com o sobrenome, que não era de sua família, Ponciá Vicêncio 

também não se identifica com o próprio nome: Ponciá. Sentia como se o nome não fosse 

dela, pertencia a outra pessoa: 

 

Quando mais nova, sonhara até um outro nome para si. Não 

gostava daquele que lhe deram. Menina, tinha o hábito de ir à 

beira do rio e lá, se mirando nas águas, gritava o próprio nome: 

Ponciá Vicêncio! Ponciá Vicêncio! Sentia-se como se estivesse 

chamando outra pessoa. (EVARISTO, 2003, p.19). 

 

Ao rememorar a infância, em especial momentos com a família, Ponciá, contudo, 

resgata passagens da vida dos quais gosta de lembrar: “Nos tempos de roça de Ponciá, 

nos tempos de casa de pau-a-pique, de chão de barro batido, de bonecas de espiga de 

milho, de arco-íris feito cobra coral bebendo água no rio, a menina gostava de ser mulher, 

era feliz” (EVARISTO, 2003, p. 27). Também gosta de se lembrar do avô, apesar de não 

ter convivido muito com ele. Isso é o mais estranho! Ponciá tinha na memória a presença 

constante de Vô Vicêncio: “Guardava mais a imagem dele do que a do próprio pai” 

(EVARISTO, 2003, p. 15). Só conheceu a história do avô depois que ele morreu: Vô 

Vicêncio enlouqueceu depois que viu os filhos serem vendidos, apesar da Lei do Ventre 

Livre. Assassinou a mulher e tentou o suicídio, decepou a própria mão. Louco e com o 

braço cotó, Vô Vicêncio virou um estorvo para sua família, alimentando-se do que 

sobrava. Viveu muitos anos ainda com seus risos e choros. A lembrança do avô persiste 

na mente de Ponciá Vicêncio: “Lembrou-se do velório de Vô Vicêncio, do cheiro e da luz 

de vela. Lembrou-se de que sempre ouvira dizer que o avô deixara uma herança para ela” 

(EVARISTO, 2003, p. 40-41). 

De acordo com Halbwachs (2004), ao manter contato com seus avós, a criança 

faz, através da memória dos velhos, um recuo para um passado ainda mais remoto. Na 

medida em que um parente idoso se mostra presente em um determinado período, destaca-
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se na memória do sujeito não sua aparência física, mas a vida de uma personagem que 

está no centro de sua história. Os avós deixam suas marcas na família na qual a criança 

se desenvolve. É esse passado vivido que servirá de apoio para a memória da criança, 

uma vez que, mais do que se imagina, ela se encontra imersa nos meios sociais. À medida 

que cresce e principalmente quando se torna adulto, o sujeito participa de maneira mais 

consciente dos diversos grupos sociais que o circundam.  

Ponciá lembra com tanta constância do velho ancião que chega a fazer um boneco 

de barro que todos dizem parecer muito com Vô Vicêncio. Os pais de Ponciá estranham 

o fato de o boneco ter as características do avô, já que Ponciá era muito pequena quando 

ele morreu. O boneco tinha os olhos, a boca, a magreza, o braço cotoco, tudo igual ao Vô 

Vicêncio; ninguém soube explicar como. Ponciá descreveu tão bem o avô naquele boneco 

de barro, que intrigou a todos: “Como a menina se lembrava dele? Ela era tão pequena, 

tão de colo ainda quando o homem fez a passagem. Como, então, Ponciá Vicêncio havia 

guardado todo o jeito dele na memória?” (EVARISTO, 2003, p. 21,22).  

Zonabend (1991) defende que antes de ser quem quer que seja, a memória da 

pessoa insere-se em uma genealogia. “O indivíduo não se procura enquanto tal, mas 

enquanto produto de uma descendência” (ZONABEND, 1991, p. 3). As memórias 

familiares são utilizadas pelo sujeito para construir seu próprio tempo, antes de ser 

alguém, o sujeito se constrói dentro de/em relação a uma rede genealógica. As famílias 

costumam acumular, partilhar, repartir, possuir um conjunto de recordações que 

consolidam a memória. Isso oferece a possibilidade de conexão com outro tempo, 

renovando constantemente uma história vivida. 

Zinani (2006) argumenta que é por meio das relações familiares, ainda na infância, 

que a personalidade irá se estruturar. Ponciá Vicêncio vivia em uma família que pouco 

dialogava, mas que era unida pelo afeto que sentiam um pelo outro. Vivia com os pais e 

o irmão e tinha um grande laço afetivo com o avô: 
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O primeiro homem que Ponciá Vicêncio conhecera fora o avô. 

Guardava mais a imagem dele do que a do próprio pai. Vô 

Vicêncio era muito velho. Andava encurvadinho com o rosto 

quase no chão. Era miudinho como um graveto. Ela era menina, 

de colo ainda, quando ele morreu... (EVARISTO, 2003, p. 15). 

 

Na infância, Ponciá Vicêncio recordava-se que tinha medo de passar por baixo do 

arco-íris, pois diziam que, se fizesse isso, viraria menino. Nessa época, a personagem 

identificava-se como menina, gostava de ser como era, gostava da roça, da natureza, das 

brincadeiras. Depois das frustrações e perdas que sofre em sua vida é que passa a ser 

triste, incrédula, passiva e submissa diante de tudo que lhe ocorre. Não acredita em uma 

vida melhor como havia acreditado antes. 

          

Considerações finais 

No romance, percebe-se que Ponciá, quando criança, vive a partir de pensamentos 

e lembranças do que ouviu os adultos contarem sobre o passado. Quando adulta, vive a 

recordar a infância, as pessoas com quem conviveu e ainda o que lhe contaram quando 

era uma menina. O que guarda do avô são essas histórias, que falam de um avô que 

enlouqueceu por sua vida desgraçada, pelo sofrimento de um negro que vê os filhos serem 

vendidos, pelo desespero que o leva a assassinar a mulher e a tentar o suicídio.  

Ao longo do texto, nota-se que Ponciá, quando criança, tinha uma identidade que 

se firmava a partir de suas reminiscências, sua identificação como mulher (embora não 

gostasse de seu nome), sua alegria em estar com sua família, sua ligação com o avô. Isso 

faz de Ponciá uma pessoa que sonha em ter uma vida melhor a ponto de ir procurar 

emprego na cidade para que, posteriormente, possa ter uma vida melhor com a mãe e o 

irmão. Ao chegar na cidade, contudo, a sucessiva cadeia de desgraças faz com que Ponciá 

se perca, desista dos sonhos e não se encontre mais. Sua identidade é abalada por causa 

da loucura. 

Percebe-se que a memória de Ponciá Vicêncio é estruturada a partir de suas 

relações familiares, principalmente do contato que teve com o avô, apesar de ter sido por 
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um curto tempo. Ela rememora somente o que para ela ainda está vivo, no caso, o avô, e 

a partir dessas lembranças, a personagem tenta construir sua identidade. 
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68. “A TERCEIRA MARGEM DO RIO”: A REPRESENTAÇÃO POÉTICA 

DAS INTERFACES EXISTENCIAIS DO HOMEM 

 

Francisca Marciely Alves Dantas 

 

 “O rio não nasce, está constantemente nascendo, a sua eternidade 

está em nunca parar de nascer.”  

(José Coelho Braz. In. Trilhas do tempo, 2011) 

 

O conto “A terceira margem do rio” do escritor João Guimarães Rosa, publicado 

em 1962, manifesta em suas entrelinhas uma esfera inteligível e uma lucidez poética 

absurda, circunscrevendo o homem em sua busca constante pelo porvir, delineando 

paisagens simbólicas que redesenham o ser e suas incertezas em meio à sua condição 

existencial, propondo dessa forma, uma reflexão em torno do tempo, das escolhas e da 

liberdade diante das situações-limites que lhe são impostas. Nesse sentido, o convite para 

uma análise de cunho literário-filosófico torna-se imprescindível, uma vez que a 

fenomenologia de Sartre elucida o subjetivismo ontológico do indivíduo, partindo de suas 

ações no mundo que o cerca. 

Sob o viés de uma linguagem tensionada, Guimarães Rosa explora nesse conto as 

profundezas da consciência humana ao apresentar as agruras do narrador personagem, no 

caso o filho, em meio à decisão do pai de afastar-se do mundo e exilar-se voluntariamente 

no meio de um rio, onde se encontra absorto e emparedado em sua existência nauseante, 

protegido em uma canoa construída por ele mesmo. Observamos o retrato do pai 

visualizado pelo filho no seguinte fragmento: 

 

Nosso pai era cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde 

mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas 

pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me 

alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os 

outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem reagia, 
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e que ralhava no diário com a gente – minha irmã, meu irmão e 

eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma 

canoa (ROSA, 2001, p. 32).  

 

Ao explorarmos a definição do conto podemos compreender o mote que engendra 

a narrativa de João Guimaraes Rosa, uma vez que a “escolha” do pai provoca um 

desconforto não somente em sua família, mas também no mundo que o cerca. A tensão 

dramática da narrativa se dá no contraponto familiar e social, tendo em vista que o filho 

não consegue aceitar a decisão do pai e a elege como uma atitude trágica e inconcebível. 

A respeito do gênero, Massaud Moisés explica em Dicionário de termos literários (1974) 

que:  

 

O conto é, do prisma dramático, univalente: contém um só drama, 

um só conflito, uma só unidade dramática, uma só história, uma 

só ação, enfim uma única célula dramática. Todas as demais 

características decorrem dessa unidade originária: rejeitando as 

digressões e as extrapolações, o conto flui para um único objetivo, 

um único efeito. O passado anterior ao episódio que nele se 

desenrola, bem como os sucessos posteriores, não interessam, 

porque irrelevantes. Quando, porventura, importa mencionar os 

acontecimentos precedentes, o contista sintetiza-os em escassas 

linhas. Tudo sucede como se, na existência das personagens, 

apenas aquele incidente é que alcançasse densidade para fugir ao 

anonimato. E, fechado o parêntese em que se constitui a narrativa, 

a vida dos personagens regressaria à opacidade que abandonara 

por um momento fugaz (MOISÉS, 1975, p. 100-101). 

 

Desse modo, o conto inicia-se com as elucubrações do filho em torno da figura do 

pai, tentando elucidar os motivos que o levaram a construir uma canoa e fazer-lhe, de 

agora em diante, sua morada. O filho faz alusão ao pai sempre usando o pronome 

possessivo “nosso” explicitando, dessa forma, o paralelo entre a individualidade e o 

coletivo, porquanto que a paternidade remete à prole, ao seio familiar, enfatizando os 

laços sanguíneos existentes entre ambos.  A situação tecida na referida narrativa traz à 

luz questões que permeiam o “viver entre as gentes” e norteiam pontos que iluminam a 
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existência autêntica do indivíduo e sua relação permanente com o outro. Nesse sentido, 

Sartre enfatiza que o processo de escolha é condição inerente ao homem, uma vez que 

“estamos condenados à liberdade” (SARTRE, 2008, p. 596).    

A trama de João Guimarães Rosa traz à tona personagens que se comportam de 

maneiras distintas diante do fato ocorrido e permanecem em lados opostos, originando 

um campo de tensão conflituoso. Temos então, a angústia do filho diante da partida do 

pai: “Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a 

gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma 

recomendação” (ROSA, 2001, p. 31). E de outro, a resolução sem remorsos do pai frente 

à família: “Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo – 

a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida e longa” (ROSA, 2001, p. 31). 

Entretanto, o filho tem o desejo de acompanhar o pai: “- Pai o senhor me leva junto, nessa 

sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim, e me botou a benção, com gesto me 

mandando para trás” (ROSA, 2001, p. 31).  

Nessa infeliz cena, deparamo-nos com as escolhas eleitas por cada indivíduo. O 

pai recusa-se a trazer consigo o filho, pois esse destino é só seu e não há o que partilhar, 

é um momento único vivenciado somente por ele, em que o mesmo arca com as 

consequências desse ato, aparentemente, incompreensível. Nessa perspectiva, Sartre 

argumenta que “temos plenamente consciência da escolha que somos” (SARTRE, 2008, 

p. 571) e cada um elege os projetos que deseja. O estranhamento causado pela decisão do 

pai em partir se dá não pelo fato de ele afastar-se da sua família, mas sim buscar um 

caminho totalmente desconexo, chegando a ser absurdo. A permanência isolada no meio 

de um rio, sem contato com ninguém, apenas contemplando as águas que correm se 

configura de maneira irreal e fantasiosa. 

  

Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só 

executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, 

de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, 

nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de 
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todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, 

vizinhos e conhecidos nossos, se reuniram, tomaram juntamente 

conselho (ROSA, 2001, p. 31). 

 

“A terceira margem do rio” é construída nesse processo de afastamento e 

desdobramento existencial do pai, diante do cenário que o aprisiona. O princípio da 

negação é visualizado constantemente em suas ações, ancoradas em um subjetivismo 

esvaziado de seu ser, pois nada parece fazer-lhe sentido, nada mais lhe provoca desejos 

de transcendência, de ultrapassar para além de si mesmo e alcançar os limites que o 

impedem de viver autenticamente: “[...] se desertava para outra sina de existir, perto e 

longe da família dele” (ROSA, 2001, p. 31). Sartre pontua que “o próprio projeto de fuga 

revela à má-fé uma desagregação íntima no seio do ser, e essa desagregação é o que ela 

almeja ser” (SARTRE, 2008, p. 118). 

A experiência da negação, do afastamento, da reclusa, do exílio voluntário do pai 

o remete a uma cumplicidade si a si, enovelada nos desvarios que circundam sua 

existência: “Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do 

rio, obra de nem quarto de légua: o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que 

sempre. Largo, de não poder ver a forma da outra beira” (ROSA, 2001, p. 31). O silêncio 

ensurdecedor do pai denuncia um descontentamento perante sua existência. Interessante 

como o texto poético de João Guimarães Rosa transita pelo irreal e o absurdo e alcança 

uma resolução inerente ao homem: o processo de escolha. A libertação daquilo que o 

atormenta faz com que o pai decida ir embora, esquecer-se de sua vida para além do rio, 

demonstrando, dessa forma, uma fuga de si mesmo, do que a ele é dado como sua 

essência. Considerando isso, Sartre argumenta que: 

 

[...] há uma ordem do verdadeiro, já que o homem é livre; e 

mesmo que essa ordem não existisse, bastaria que o homem fosse 

livre para que jamais houvesse o reino do erro. É que o homem, 

sendo essa negação pura, essa pura suspensão do juízo, pode, sob 

a condição de permanecer imóvel, como alguém que prende a 

respiração, retirar-se a todo momento de uma natureza falsa e 
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dissimulada; pode até mesmo retirar-se de tudo aquilo que nele é 

natureza: de sua memória, de sua imaginação, de seu corpo. Pode 

retirar-se do próprio tempo e refugiar-se na eternidade do instante 

[...] (SARTRE, 2005, p. 295).  

 

Analisando sob o ângulo existencialista, temos o homem que é pai e abandona 

tudo para viver no meio de um rio e o filho que se angustia e nada pode fazer. Há uma 

inversão de papeis no contexto familiar: o filho procura o pai para acalentá-lo e sente-se 

responsável por si mesmo e por ele, que o abandonara sem um motivo plausível. O 

sentimento de culpa do filho pelo afastamento do pai põe em evidência uma 

responsabilidade que o mesmo carrega, e que não lhe pertence.  No entanto, a decisão do 

pai resvala no mundo do filho de maneira angustiante, passando a ser um fardo e 

comprometendo sua existência como indivíduo autêntico e responsável por suas escolhas.  

 

No que num engano. Eu mesmo cumpria de trazer para ele, cada 

dia, um tanto de comida furtada: a ideia que senti, logo na 

primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender 

fogueiras em beirada do rio, enquanto que, no alumiado delas, se 

rezava e se chamava. [...] Isso, que fiz, e refiz, sempre, tempos a 

fora. [...] Nossa mãe muito não se demonstrava (ROSA, 2001, p. 

32). 

 

Colocando em paralelo a condição existencial de ambos percebemos uma fuga 

total da liberdade de escolha e um puro estado de inautenticidade. O pai que foge do 

mundo que vivia e se abriga no meio do rio, encerrando qualquer possibilidade de 

mudança e o filho que não consegue desvincular-se da figura paterna e viver a sua vida. 

A imagem poética do rio no conto põe em paralelo campos opostos, uma vez que a 

liquidez da água representa os sentimentos fluidos em oposição à terra, que representa 

fixação, solidez. O pai encontra-se na água, o filho permanece na terra: dois elementos 

em transe que não se compatibilizam, metaforizando assim, a incomunicabilidade entre 

os dois. A existência inautêntica do pai alcança visibilidade na existência do filho, como 

se um dependesse do outro para continuar vivendo plenamente. A escolha de um 
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reverberando na escolha do outro e impossibilitando a condição plena e o 

deslumbramento do universo singular de cada um. Atentemo-nos para o fragmento e 

observemos a atitude do filho frente à lembrança do pai. 

 

A gente teve de se acostumar com aquilo. Às penas, que com 

aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou, em si, na verdade. 

Tiro por mim, que, no que queria, e no que não queria, só com 

nosso pai me achava: assunto que jogava para trás meus 

pensamentos. O severo que era, de não se entender, de maneira 

nenhuma, como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou 

aguaceiro, calor, sereno, e nas friagens terríveis de meio do ano, 

sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as 

semanas, e meses, e os anos – sem fazer conta do se-ir do viver 

(ROSA, 2001, p. 32). 

 

As lembranças do pai tornam-se constantes apesar do tempo que passou. No 

entanto, a incompreensão e o desassossego continuam fazendo morada e provocando 

sensação de culpabilidade, uma vez que o filho sente-se na obrigação de cumprir o seu 

papel, firmando dessa forma os laços de sangue: “Só se pensava. Não, de nosso pai não 

se podia ter esquecimento; e, se, por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só para se 

despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos” (ROSA, 

2001, p. 32). O filho tenta ordenar sua vivência, apesar da ausência do pai, mas as nuances 

memorialísticas entram em confronto com o seu presente, porquanto que a memória 

“cumpre a função operatória de espaçamento no tempo, por meio da marcação de 

intervalos, pausas ou suspensões que interrompem a linearidade cronológica e a 

identidade do sujeito consigo mesmo, inserindo-o num registro temporal diferenciado” 

(MIRANDA, 1995 p. 102). Por ser uma narrativa que se caracteriza por apresentar um 

narrador protagonista, no caso o filho, que relata um acontecimento que ocorreu consigo 

e com a família e que ainda permanece vivo em suas constantes reflexões, podemos 

pensar no processo de reconstrução da figura paterna em determinado momento do conto 
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pelo filho. No entanto, essa atitude revela uma maneira do filho confortar-se do vazio e 

das interrogações deixadas pelo pai. 

 

Não queria saber de nós; não tinha afeto? Mas, por afeto mesmo, 

de respeito, sempre que às vezes me louvavam, por causa de 

algum meu bom procedimento, eu falava: - “Foi pai que um dia 

me ensinou a fazer assim...”; o que não era o certo, exato; mas, 

que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava 

mais, nem queria saber da gente, por que, então, não subia ou 

descia do rio, para outras paragens, longe, no não-encontrável? 

(ROSA, 2001, p. 32). 

  

Considerando essa constante busca por explicações em torno do fato ocorrido, 

Heidegger explica que:  

 

Todo questionamento é uma procura. Toda procura retira do 

procurado sua direção prévia. Questionar é procurar cientemente 

o ente naquilo que ele é e como ele é. A procura ciente pode 

transformar-se em “investigação” se o que se questiona for 

determinado de maneira libertadora. (HEIDEGGER, 1988, p. 30). 

 

Frente à morte simbólica do pai, a família tenta seguir os rumos que lhe são 

direcionados, deixando para trás as sombras da incerteza, contudo, o filho permanece ali, 

não consegue buscar o seu caminho, está preso nas amarras de uma vivência angustiante 

e não consegue se libertar. Com base nesse trecho vislumbramos o peso que incide sobre 

o personagem, em que se conjugam simultaneamente escolha, liberdade e 

irreversibilidade do tempo. 

 

Minha irmã se mudou, com o marido, para longe daqui. Meu 

irmão resolveu e se foi, para uma cidade. Os tempos mudavam, 

no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo 

também, de uma vez, residir com minha irmã, ela estava 

envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me 
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casar. Eu permaneci, com as bagagens da vida. Nosso pai carecia 

de mim, eu sei – na vagação, no rio e no ermo – sem dar razão de 

seu feito. (ROSA, 2001, p. 33). 

 

A condição humana plena de cada indivíduo depende das escolhas eleitas ao longo 

da existência, pois para a corrente existencialista na “realidade humana, ser é escolher-

se” (SARTRE, 1970, p. 45). A recusa da própria liberdade faz com que o filho permaneça 

e não busque outras possibilidades, guardando consigo as próprias bagagens da vida, com 

todos os seus desejos, projetos e existência possível, ignorando um mundo que está ali ao 

seu alcance, pois “a liberdade, sendo escolha, é mudança” (SARTRE, 2008, p. 610).  

 

Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, 

tanta culpa? Se meu pai, sempre fazendo ausência: e o rio-rio-rio 

– pondo perpétuo. Eu sofria já o começo da velhice – esta vida 

era só o desmoronamento. [...] Apertava o coração. Ele estava lá, 

sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor 

em aberto, no meu foro. Soubesse – se as coisas fossem outras. E 

fui tomando ideia (ROSA, 2001, p. 33).  

 

A incerteza que paira sobre a existência é a chave para a compreensão da condição 

autêntica do homem frente aos obstáculos que lhe são acometidos. O arriscar-se é acolher 

as consequências advindas das escolhas e perceber que isso só foi possível graças à 

experiência vivida. O narrador vai se libertando aos poucos, vai tomando consciência de 

sua decisão e vivenciando o desmoronamento existencial a que está fadado.   

Chamei, umas quantas vezes. E falei, o que me urgia, jurado e 

declarado, tive que reforçar a voz: -“Pai, o senhor está velho, já 

fez o seu tanto... Agora, o senhor vem, não carece mais...O senhor 

vem, e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas as vontades, 

eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa!” E, assim dizendo, meu 

coração bateu no compasso do mais certo (ROSA, 2001, p. 33). 

 

Nesse momento crucial da narrativa, o filho pede para tomar o lugar do pai na 

canoa e aparentemente resoluto de sua escolha, demonstra confiança e lucidez. Talvez 
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essa certeza se concretize por achar que o pai vai desistir do isolamento e voltar para casa; 

por um instante lúcido, a escolha do filho é realmente substituir o pai na canoa. No 

entanto, o pai reage depois de muito tempo, ensaia uma resposta, uma atitude: 

 

Ele me escutou. Ficou em pé. Manejou remo n’água, proava para 

cá, concordado. E eu tremi, profundo, de repente: porque, antes, 

ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto – o 

primeiro, depois de tamanhos anos decorridos! E eu não podia... 

Por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num 

procedimento desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir: da 

parte de além. E estou pedindo, pedindo perdão. Sofri o grave frio 

dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou 

homem, depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar 

calado. Sei que agora é tarde, e tempo abrevia com a vida, nos 

rasos do mundo. Mas, então, ao menos, que, no artigo da morte, 

peguem em mim, e me depositem também numa canoinha de 

nada, nessa água que não para, de longas beiras: e, eu, rio abaixo, 

rio a fora, rio a dentro – o rio (ROSA, 2001, p. 33). 

  

E o medo toma de conta do filho e todo aquele compasso resoluto desaparece em 

meio o assombro de permanecer isolado no rio. Faltou-lhe coragem para assumir sem 

remorso o lugar do pai no rio: “Sou homem, depois desse falimento?” (ROSA, 2001, p. 

33). Ao observar as atitudes do filho apreendemos a fragilidade de sua existência quando 

confrontada suas ações. No primeiro momento, ele quis seguir o pai, mas desistiu quando 

o mesmo se recusou a levar. Posteriormente, para compensar essa sua fraqueza abandona 

seus projetos e permanece com o pai. E depois, num instante de leve clareza de seus atos 

foge ao duelo travado consigo mesmo e se desapega da figura paterna. O enclausuramento 

existencial a que está fadado o filho se deve ao fato de o mesmo sente-se responsável pelo 

pai e não por si mesmo e por achar que não cumpriu o seu papel como deveria. Esse 

episódio fica marcado em sua lembrança e provoca-lhe desassossego, fraturando o seu 

presente, trazendo para si uma culpa que não é sua. Assim, como forma de suprimir seus 

atos deseja o mesmo fim que o pai: a reclusão em uma canoa no meio de um rio. 
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Analisando o percurso narrativo do conto “A terceira margem do rio” 

visualizamos o deslocamento de um ponto de conflitualidade dramática que vai da ação 

do pai para o processo de culpabilidade arrematado pelo filho. O que chama atenção nesse 

núcleo narrativo é justamente a maneira como o filho se comporta diante da decisão do 

pai, ou seja, há uma espécie de nadificação total de sua existência por causa do laço 

paterno. E no final, o que restou foi apenas uma existência exata cercada por confrontos 

inadiáveis consigo mesmo, pois o filho nem viveu sua vida como assim o desejava e nem 

tomou parte na canoa como queria inicialmente, assim não fez nem uma coisa nem outra. 

E por mais que o tempo tenha passado, essas ações o atormentam e reclamam para si uma 

angustiante responsabilidade. Nesse sentido, Sartre argumenta que “a angústia, portanto, 

é a captação reflexiva da liberdade por ela mesma. Na angústia capto-me ao mesmo tempo 

como totalmente livre e não podendo evitar que o sentido do mundo provenha de mim” 

(SARTRE, 2008, p. 84).  

“A terceira margem do rio” é um conto com extrema densidade dramática e que 

propõe uma reflexão em torno da condição humana. João Guimarães Rosa explicita por 

meio de sua narrativa as agruras que permeiam o homem em sua existência, pondo em 

análise a relação entre o pai e o filho, os laços sanguíneos que os unem, o processo de 

escolha e a responsabilidade por uma vida autêntica. Além disso, no referido conto há a 

“imagem da permanência no fluir eterno das águas” (BOSI, 2013, p. 462). Enquanto o rio 

flui eternamente rumo à sua foz, o pai permanece ali esperando a sua morte: efemeridade 

e permanência se entrecruzam. A narrativa se constrói em campos dialéticos que se 

contrapõem e norteiam o percurso narrativo: lembrança e esquecimento, terra e rio, 

silêncio e voz, vida e morte, transitório e permanente. 

A terceira margem se configura no plano metafórico como sendo a linha tênue que 

separa o homem de sua consciência, espelhados no texto por meio da canoa, que separa 

o homem das águas límpidas do rio. Desse modo, assim como nas profundezas o rio 

esconde imensos mistérios, o pai guarda para si os seus desejos mais profundos. O 
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silêncio do rio que corre perenemente se coaduna com o silêncio aprisionador do pai: “e 

eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro – o rio” (ROSA, 2001, p. 33).  

Nesse sentido, as paisagens simbólicas recriadas por cada personagem em seu 

universo consciencioso – tanto o pai quanto o filho – revelam um viver inautêntico, sem 

o enlevo que permeia a concretude plena da existência do homem. E assim como as águas 

do rio fluem em busca de um desaguar, os personagens vivem com o peso da 

responsabilidade a que estão fadados, por não terem coragem de arriscar outros caminhos 

e se libertarem de si mesmos, dos rios tempestuosos que cada um abriga. 
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69. PLANOS E PROFUNDIDADES IMAGÉTICAS EM MARGEM DE 

MANOBRA, DE CLAUDIA ROQUETTE-PINTO 

 

Tiago Barbosa Souza 

 

Embora haja muito a se discutir em Margem de Manobra, o presente artigo 

objetiva traçar linhas gerais relativas à imagética desenvolvida por Claudia Roquette-

Pinto em diversos poemas. Pode-se mesmo dizer que a sua obra se mistura às artes 

plásticas em completude, pois seu trabalho valoriza a imagem na mesma medida em que 

se nutre dela.  

Antes de tudo, é interessante ressaltar essa relação da obra com as artes plásticas: 

o livro de poemas é dividido em quatro partes, sendo a segunda delas – No agora da tela 

– composta por poemas que de alguma forma se relacionam a cores, pintura e 

enquadramento, fazem referência a pintores, e trazem termos relacionados às artes 

plásticas e à fotografia. Essa parte seria a responsável pela composição do íntimo mundo 

da autora, em meio à correria, à violência e ao turbilhão de emoções encontrados nos 

outros poemas da obra. Seria ela a seção das cores que ofuscam e atraem, o passeio pelo 

museu expressionista ou pelo “jardim imaginário” de Cláudia, como designa Iumna Maria 

Simon (2008) em seu ensaio “Situação de sítio”, publicado na revista Novos Estudos, 

segundo o qual tal jardim representa um “mundo privado e burguês” (SIMON, 2008, p. 

157) cercado e invadido pela conturbação externa. Essa relação com as artes plásticas, 

em especial com a obra de Édouard Manet, pode ser observada em vários poemas, como 

o seguinte exemplo, retirado da segunda parte do livro, No agora da tela: 

 

VASO DE VIDRO 

   a um pintor 

Vívida, em primeira mão, 

a explosão imóvel dos lilases  

feitos só de cor e sub- 

cor - em golpes ágeis 
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(vigor do gesto) 

a tinta torna-se flor, 

o vidro, transe de luz. 

A coragem do pintor:  

despir, a cada toque na tela, 

a flor da forma-flor, fazê-la  

cada vez mais ela. 

 

Entretanto, não é dessa relação direta e notória com as artes visuais que propomos 

tratar principalmente no presente trabalho. Nas outras três partes do livro, Margem de 

manobra, Achados e perdidos e Os dias de então, encontram-se alguns poemas que se 

colocam em posição imagética de forma diferenciada. Esses poemas narram 

acontecimentos através de uma visualidade, da montagem de uma figura de certa forma 

paralisada, por vezes extasiada. 

O que se encontra nessas narrativas são imagens congeladas, seja na iminência do 

movimento ou em uma hesitação, seja nas suas consequências. Por mais ativos e 

frenéticos que sejam (ou que tenham sido), os movimentos são representados através da 

captura de uma imagem, que é lançada aos olhos do leitor como a um filme fotográfico, 

no ponto exato em que a figura não esconde o que há de mais expressivo na ação e que 

não deixa de contar a história por completo, não nega nenhum subsídio para a 

compreensão de toda a narrativa, assim como uma boa fotografia, que captura o momento 

certo. 

Os desenhos que tomam forma nos poemas são por vezes bidimensionais, mas 

outras, jogam com a perspectiva e a profundidade. Em certos casos, mesmo quando utiliza 

termos que dariam uma ideia de volume, como a “explosão imóvel” do poema “Vaso de 

vidro”, o faz de maneira sólida e superficial, no sentido material do termo: uma 

plasticidade radiante e visualmente marcante que serve de base para a inserção da 

subjetividade e da referência. Pode-se observar esse jogo de subjetividades relacionado 

às ideias de superfície e sobreposição de planos no seguinte poema, retirado da parte que 

dá nome ao livro: 
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MIRA 

Pena, 

sobreposta às veias, 

pousada sobre o papel 

onde a teia se enreda 

e desenreda, 

e cada palavra cumpre o curso,  

a maldição, 

agarra-se à outra, 

empurra a vizinha 

no atropelo, 

amesquinhada ou generosa,  

mas: definitiva 

- ou antes, 

definindo-se neste exato instante,  

nesta superfície, 

coágulo no vácuo entre 

o que disse e o que diria, 

e este é o tema: 

sob a mira de 

uma grande pena 

a cabeça explodida 

de uma (ah, sim, 

novamente) flor. 

 

Do mesmo modo, quando revela sua narrativa imagética, a autora sobrepõe a cada  

verso os elementos, como que sobre uma tela, e vai montando os elementos na coesão da 

imagem. Esses elementos já não se detêm na superfície da forma, mergulham na ideia em 

diversos sentidos. Assim, tempo, sentimentos, histórias e personagens encontram 

profundidade nessas telas, como espectros refletidos numa superfície espelhada. 

Como exemplo para a reflexão que ora propomos, tomemos por base o poema a 

seguir. 

 

EM SARAJEVO 

Na primeira foto ela ri, 

selvagem, 
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e se mistura às amigas. 

Um ano mais tarde, 

posa com as mãos no colo, 

coluna reta, 

os pés cruzados pra trás. 

Por dentro do uniforme pressente 

uma mulher, a passos largos, 

galgando as ruas de grandes cidades 

- quem sabe no exterior. 

Quando a vi, ali, distraída, 

na escada do ônibus escolar,  

nada me preparou para suas pernas abertas,  

no meio a flor dilacerada 

repetindo, entre as coxas, 

o buraco da bala no peito: 

um dois pontos insólito. (PINTO, 2005, p. 35) 

 

O poema é retirado da parte intitulada “Margem de manobra” Ao final do poema, 

o leitor tem a impressão de ter se posicionado frente a fotografias. As reticências deixadas 

acompanham imagens formando uma cena reduzida de movimentos, embora plena de 

significados que remetem à atividade, à atitude, à violência da velocidade etc. A própria 

memória do eu lírico é designada através de fotos: a primeira um ano antes da segunda, 

como se observa nos cinco primeiros versos. Nota-se ainda a formação de uma terceira 

imagem, a partir do verso doze, que se mostra cronologicamente posterior às das 

fotografias. Nessa cena, a descrição da postura da jovem e dos elementos que a cercam 

vai montando aos poucos a imagem, seja na revelação do fato ao leitor, seja na própria 

percepção do eu lírico diante da menina, que vislumbra aos poucos os componentes da 

situação. Dessa forma, o leitor encontra a cada verso um recorte a mais da figura que vai 

sendo montada, da mesma forma que o eu lírico só percebe a real situação da menina aos 

poucos, à medida que visualiza seu corpo, seguido do ônibus, das pernas abertas, da “flor 

dilacerada” e, por fim, da bala no peito – só então reúne as peças e conclui a compreensão 

da imagem que vê. 
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Observa-se ainda, na metáfora relativa ao “dois pontos”, que ela aproxima a cena 

vista a um símbolo gráfico da escrita, o que parece planificar e superficializar a imagem 

exposta como a um papel, sobre o qual teriam sido impressos os dois pontos. Contudo, 

sendo sobre essa superfície que se desenha a profundidade, percebe-se em alguns 

momentos a formação de perspectiva: são os dois pontos gravados no corpo da menina 

que contam a história de um ferimento a bala no ônibus da escola e de algo mais. Aliás, 

os mesmos dois pontos, que na escrita significam algo a ser dito, uma abertura catafórica, 

no poema representam uma reticência. A cena traz dois buracos sobrepostos e isso é tudo, 

sem conclusões, sem declarações, sem reações: dois pontos que nada introduzem, que 

emudecem. 

Fredric Jameson, em sua obra Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo 

tardio, trata a questão da plasticidade e da ausência de sentido na materialidade da arte. 

Ao comparar os quadros Um par de botas, de Van Gogh e Diamond dust shoes, de Andy 

Warhol, aponta a relação que o primeiro traz com um contexto externo, a sua capacidade 

de contar uma história, de portar em si significados inseridos numa hermenêutica, 

enquanto que o segundo não traria mais que a simples imagem de sapatos, desprovidos 

de significado, de história, de relação externa, rico apenas em cores e formas que não 

dizem nada além, não aprofundam nada. (JAMESON, 2002, p. 32-35)  

Um par de botas, Van Gogh Diamond dust shoes, Andy Warhol 
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Os sapatos de Warhol são impessoais, não passam de imagens vazias, fazem parte 

do sistema de consumo globalizante que permite que o estande de uma pequena loja de 

refrigerantes encontrada em uma cidade distante no interior de um pequeno e pobre país 

tenha a mesma configuração e contenha os mesmos produtos vendidos na praça de 

alimentação de um gigantesco shopping center do outro lado do mundo. São sapatos que 

fazem parte de uma nova forma de padronização do homem, da sociedade do prêt-à-

porter e do descartável. Dentro dessa sociedade, o quadro de Warhol pode representar 

uma vitrine canadense, brasileira, bósnia ou tailandesa, não há diferença: o refrigerante 

vendido em um lugar tem que ter o mesmo sabor daquele vendido em qualquer outro, 

assim como o sapato de marca que influencia a estética aqui é o mesmo que equaliza a 

moda de outros lugares onde a mídia exerce influência. 

Analogamente, os quadros pintados por Claudia em seus poemas são como as 

botas de Van Gogh. Contam-nos algo a mais que não está contido claramente na imagem, 

mas é aludido por uma riqueza de referências. O poema ora interpretado traz em si 

diversos pontos do que chamaremos aqui profundidade, na medida em que as imagens 

expostas em sua superfície deixam entrever a história da personagem, situam os 

acontecimentos em um contexto externo, em tempo e espaço. 

Profundidade designa então as referências encontradas do poema. Posto que se 

entende aqui que o eu-lírico gera imagens em forma de quadros ou fotografias e as expõe 

ao leitor, numa planificação dos acontecimentos narrados, essa compreensão permite 

conceber as variações temporais e espaciais, as referências feitas a fatos externos como o 

acesso a uma camada mais profunda na dimensão que é primeiramente exposta. Assim, 

convenciona-se o termo para este estudo no sentido daquilo que é encontrado através da 

superfície. 

Nos versos oito a onze, encontra-se talvez a maior das profundidades do poema. 

Em um dos recortes que compõem a cena, aquele relativo ao corpo dentro do uniforme, 

como se uma fotografia mais fosse trazida à mostra, há uma espécie de flexão temporal e 

espacial que aponta para um futuro em potencial da personagem: fica proposto que a 
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menina – e seu corpo – pressente a típica mulher urbana bem-sucedida contemporânea, a 

passos largos cruzando o trânsito frenético de uma grande cidade. Assim, essa nova 

fotografia convida a uma viagem no futuro da personagem, criando a imagem de um 

possível e positivo porvir – o que mais tarde levará na verdade ao lamento diante de tão 

brusco fim. Temos então uma imagem ‘de base’ que expõe um acontecimento – a morte 

no ônibus –, sobre a qual são subpostas outras fotografias que de alguma forma aludem a 

outros momentos – ao que fora a menina no passado e ao que seria no futuro – ambos 

representando aprofundamentos na superfície da primeira imagem. 

É interessante observar a paralisação recorrente nas narrativas em Margem de 

manobra: as cenas narradas muitas vezes nos são expostas em câmera lenta ou como um 

filme em pausa, como se no momento em que visualizamos a cena, tudo parasse de 

acontecer e houvesse no tempo uma suspensão que nos permitisse contemplar a imagem. 

Dessa forma, tudo o que há para ser expresso é sintetizado naquele momento 

representativo de todo o resto. 

Mesmo o choque ao final do poema, a defrontação com a brutalidade do 

acontecimento – o que quer que se tenha compreendido ou inferido sobre o ocorrido –, é 

colocada de forma a não expor uma narrativa explícita do fato, mas de fazer supor a ação 

a partir da imagem de seu resultado. A imagem que choca é aquela com a qual o eu lírico 

se depara, e esse choque se dá através da montagem retrospectiva que o leitor supõe dos 

fatos. Fica então clara a forma de exposição de uma narrativa não-linear através de 

imagens que remetem aos acontecimentos e não deles em si. O que se observa inclusive 

pelo título do poema, que prepara o leitor com uma referência à cidade que ficou 

conhecida na década de 1990 por causa da guerra bósnia. 

Horácio, em sua Poética, já colocava a pintura ao lado da poesia. Inclusive, ensina 

que tanto os poetas quanto os pintores “sempre tiveram igual poder de tudo ousar”. 

(TRINGALI, 1993, p. 27) Margem de Manobra pactua então com essa compreensão de 

poesia estreitamente ligada à pintura. 
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O gosto de Claudia Roquette-Pinto pelas artes visuais fica explícito em sua obra. 

Em alguns poemas há referências claras a Manet e outros trazem trechos – diferenciados 

em itálico –, por exemplo, do livro The last flowers of Manet, traduzidos por ela própria, 

como se observa no poema “Vaso de vidro”, anteriormente citado. É interessante observar 

que uma aproximação entre suas fontes de inspiração e sua forma de expressão poética é 

possível. A mesma poetisa que parece se posicionar diante de pinturas e fotografias e 

delas retirar inspiração para escrever, é aquela que põe diante de nós a sua subjetividade 

de forma muito imagética, como se ela também tivesse pinturas a nos mostrar.  
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70. DISCURSO E REPRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA NO TEXTO 

LITERÁRIO: MUTUALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO 

ROMANCE SINFONIA EM BRANCO, DE ADRIANA LISBOA 

 

José Ivan Bernardo Andrade87 

 

A representação do trauma a partir da elaboração de um discurso cujo dialogismo 

é instaurado como um jogo entre autor e leitor, marcado pelos implícitos que desafiam 

constantemente a imaginação dos leitores no processo de construção de sentidos. Assim 

é o romance Sinfonia em Branco, de Adriana Lisboa, cuja narrativa conta a trajetória de 

vida das personagens Clarice e Maria Inês. No centro dos acontecimentos está o estupro 

sofrido pela primeira e testemunhado pela segunda. O evento gera um trauma nas duas 

irmãs, marcando suas vidas e determinando como elas se relacionariam com o mundo e 

com a família.   

Uma abordagem do discurso literário presente na referida obra como ato de 

enunciação mútua, percebendo o papel dinâmico do leitor nos processos de construção de 

sentidos a partir dos vestígios e indícios textuais indicados pela autora é significativa para 

a compreensão do discurso literário do romance contemporâneo, tendo em vista que essa 

narrativa conduz o leitor a uma reflexão crítica sobre o decadente relacionamento entre 

os membros de uma família. Isso é perceptível pela dinâmica com que a escritora, Adriana 

Lisboa, construiu o discurso literário como ato cooperativo, no qual autora e leitor estão 

envolvidos numa relação dialógica. Interessa-nos compreender de que maneira são 

construídas as diversas isotopias presentes no romance e como se articulam os planos do 

conteúdo e da expressão nesta obra literária. 

Na elaboração desta análise, tomaremos como base algumas abordagens 

(MAINGUENEAU, 1996; BAKHTIN, 1993; BERGSON 1999; ECO, 1985; JAUSS, 
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1994; FREUD, 2013), no sentido de ampliar as reflexões sobre leitura literária, 

reconhecendo-se as possíveis conexões entre literatura e elementos da filosofia, da 

psicanálise e análise do discurso. 

O uso de discurso literário, para Maingueneau (1996), soa ambíguo e arriscado 

para abordagens de regimes da literatura cuja perenidade ainda não está garantida. Seria 

mais adequado, talvez, “ introduzir uma distinção entre o discurso literário, reservado ao 

regime da literatura moderna, e a discursividade literária, que acolhe as mais diversas 

configurações, admitindo assim uma irredutível dispersão de discursos literários.” 

(MAINGUENEAU, 1996, p. 09). O teórico dialoga com seus contemporâneos ao pensar 

na possibilidade da análise linguística do texto literário, para uma investigação dos 

elementos textuais utilizados na construção de sentidos. 

Nesta mesma ótica, Renato de Melo (2005), ao retomar Saussuure e os conceitos 

basilares de Linguística, discorrendo sobre literatura e realidade no tocante ao discurso 

literário, coloca que a busca pelo entendimento da significação, assim como as questões 

de como se forma e de como se altera os sentidos, se inserem de algum modo no universo 

literário. De acordo com o teórico a significação é a razão de ser e a essência do discurso, 

assim ela pode usar como meio  de expressão uma palavra, frase, parágrafo, capítulo e 

até um livro inteiro.  

Aqui está o entendimento de que o que transforma a língua em discurso é a 

enunciação feita por um locutor que se dirige a um alocutário, e “de um enunciado 

marcado por algum dos elementos pertencentes ao aparelho formal da enunciação”. Em 

sua perspectiva, Renato Melo assevera que hoje tem acontecido um movimento dentro 

dos estudos da linguagem que conectou a Linguística da enunciação com a Análise 

Literária à qual  se preocupa com a materialidade do texto levando em conta categorias 

teóricas como as de sujeito da linguagem, discurso, enunciação, interdiscurso, contrato, 

gênero e espaço e agora conta com os postulados de uma disciplina que tem muito a somar 

com seus pressupostos teóricos. 
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De acordo com Bakhtin (2006), o dialogismo é determinante na construção de 

sentidos dos discursos que são produzidos socialmente. No tocante a essa questão, 

considera que nenhum discurso é individual porque não é construído de maneira fechada 

e isolada em si, mas dialoga com outros interlocutores ou textos. Essa noção dialética 

permitiu a Bakhtin definir o texto como sendo “um tecido de muitas vozes”, estabelecido 

por meio da alteridade. É através da relação autor-texto-leitor que é possível construir os 

sentidos do texto, pois um reclama o outro.  

Adriana Lisboa reúne em sua obra as diferentes falas e as diferentes linguagens 

do universo literário e extraliterário, num processo de tomada de consciência e 

individualização. E é nessa diversidade de línguas e vozes que constrói o seu estilo. O 

romance, Sinfonia em Branco, portanto, multiforme e plurilingue, é construído  a partir 

da interação de falas, gêneros e diferentes linguagens.  

Dentro dos pressupostos teóricos de Bakhtin, podemos perspectivar Lisboa, 

enquanto autora do romance, como uma consciência de uma consciência (TEZZA, 1997), 

uma consciência que engloba a consciência e o mundo das irmãs Maria Inês e Clarice, 

pelo excedente de visão do qual a criadora se dispõe, é possível identificar nas metáforas 

o desnudamento da alma e, consequentemente dos traumas dessas personagens. 

Esse excedente de visão dominava o olhar da personagem Maria Inês no tocante 

aos atos de incesto realizados por seu pai com sua irmã Clarice. De fato Maria Inês, 

enquanto testemunha ocular das repetidas agressões incestuosas, via a morbidez de sua 

irmã, percebia seus olhos como de defunto e sua postura sempre recatada e obediente 

como um cão, incapaz de demonstrar seu sofrimento e sua temerosa angústia para não 

ultrajar a autoridade do pai. O olhar de Maria Inês tournou-se inflamado “naquele 

momento tão definitivo em que viu seu próprio pai despindo Clarice e dando corda no 

bico do seio dela como se fosse um relógio de pulso e enfiando o rosto dentro dos cabelos 

dela” (LISBOA, 2001, p. 156). 
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Nesse contexto A personagem Clarice, dadas as circusntâncias de apreensão e 

vergonha, via-se também nos olhares frios de sua mãe Otacília. Não sabia bem se era uma 

resposta, a reprovação por consetir com a fornicação do pai. A jovem supunha que seus 

pais a viam de um modo particularizado. Sentia isso na constante indiferença daquela que 

deveria protegê-la, em decorrência disso agia à luz das atitudes, opiniões e omissões reais 

ou supostas. Todas estas percepções o leitor infere a partir das pistas deixadas pela voz 

do narrador. 

Do mesmo modo o não dito, o ato de silenciar diante de circunstâncias de conflito, 

a omissão e a permissão denunciam todo um contexto repleto de significados conhecidos 

tanto na vida real do leitor como pelos personagens membros da família-núcleo do enredo 

e dos motivos literários. No caso do incesto, “Otacília soube o que estava acontecendo 

em sua própria casa, em sua própria família, [...] E ninguém pronunciou uma única 

palavra” (LISBOA, 2001, p. 155), todos compactuavam por temer as consequências de 

trazer à tona uma terrível notícia. Silenciavam diante de um assunto tabu, daquilo que era 

proibido. 

Assim foi quando do estupro e morte da jovem Lina, encontrada à beira da estrada 

após uma noite chuvosa. Tornou-se o assunto do dia, mas na casa de Otacília era proibido 

falar a respeito, o assunto era tabu. Lina, uma menina mulher, vivia na casa de Otacília, 

ajudando na cozinha, era amiga de Clarice que na ocasião dava forma à argila que havia 

apanhado à beira do riacho no dia anterior e moldava uma escultura de barro para 

presentear sua companheira de aventuras da infância. O barro  denunciaria o corpo bonito 

de Lina naquela inacabada escultura, um corpo sensual sem saber, com trejeitos de criança 

nas formas de mulher. O narrador anuncia em forma de um presságio sentido por Clarice, 

num calafrio que invoca a ideia adulta e tão pouco abstrata da morte que viria a suceder, 

dando de antemão informções para o leitor construir uma visão mais perspicaz da 

sociedade retratada.  

Na manhã seguinte, a vizinhança cochichava o acontecido, a menina encontrada 

morta significava uma desgraça que logo seria esquecida. Afinal de contas “talvez ela 
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tenha provocado isso, não repararam como andava vestida?” (LISBOA, 2001, p. 57), essa 

foi a insinuação dos visinhos que levavam em conta o jeito sensual da menina se vestir. 

O narrador deixa transparecer com esse episódio uma voz que não é sua, nem somente da 

vizinhança-personagem, é a voz da sociedade, ou de uma parcela constituída por aqueles 

que desenvolveram um senso comum que interpreta a sensualidade permitida pelas vestes 

de uma mulher como uma declaração de que tal pessoa que assim se porta, pede também 

para ser estuprada. 

Bakhtin (2006) faz referência à voz do outro, do discurso alheio que quando citado 

penetra no discurso em uso conservando sua autonomia estrutural e semântica, não 

causando modificações na trama do contexto que o integrou. Assim, a enunciação do 

narrador, ao integrar na sua composição o discurso do outro, elabora regras sintáticas, 

estilísticas e composicionais para assimilá-lo parcialmente, associando-o à sua própria 

unidade sintática, estilística e composicional, embora conserve, mesmo que 

rudimentarmente, a autonomia primitiva do discurso de outrem, pois só assim ele pode 

ser completamente apreendido. 

Assim, a prosa romanesca é vista como um mosaico de significados e o filósofo e 

linguísta Bakhtin  privilegia o romance em detrimento da poesia por considerar esta 

monológica e aquele polifônico, plurilingue e plurivocal. Uma forma evidente de 

manifestação da polifonia é o discurso citado, definido por Bakhtin como “o discurso no 

discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o 

discurso, uma enunciação sobre a enunciação” (BAKHTIN, 2006, p. 144). 

O foco da produção de sentido no leitor é uma das preocupações recorrentes do 

trabalho de Umberto Eco, um dos mais destacados autores modernos a respeito do tema. 

Em seu livro Lector in fabula, Umberto Eco discorre sobre o papel que cabe ao leitor na 

produção de sentido dos textos. A princípio, é necessário entender que a produção de um 

texto leva em conta a sua recepção. Quando um autor escreve, ele não escreve para si, 

mas para um grupo de leitores, ao qual ele visa à compreensão da mensagem. Espera-se 
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desta maneira que os interlocutores sejam capazes de dialogar através da manifestação 

linear do texto, mas também, e principalmente, preenchendo os espaços em branco, ou 

seja, as lacunas.  

O papel, objeto do escritor, jamais comportaria tudo, por isso o texto e o leitor não 

são receptáculos de informações, mas agentes e mediadores de produção de sentido. Para 

o semiólogo, o texto está permeado por espaços em branco, de interstícios que devem ser 

preenchidos e isso já fora previsto pelo autor. Ainda segundo Eco, o texto é um 

mecanismo econômico que depende da atribuição de sentido pelo leitor e, principalmente, 

quando passa da função didática para a estética, como ocorre na literatura, o texto deixa 

ao leitor essa iniciativa de interpretação, visto que “todo texto quer que alguém o ajude a 

funcionar” (ECO, 1988, p. 37). 

A cooperação do leitor com o texto permite que o mesmo funcione e assuma 

outros sentidos à medida que o leitor vai dialogando com o autor, narrador, mediados pelo 

texto. Ao discutir de início o papel do leitor nos textos narrativos, Eco começa 

considerando a incompletude do texto. Para ele, um texto é incompleto por que pressupõe 

sempre a colaboração de um destinatário.  

Outro fator que caracteriza a maior complexidade do texto em relação a outras 

formas de expressão é o fato de ele ser entremeado pelo não-dito, ou seja, aquilo que não 

se manifesta na superfície, no nível da expressão, mas que tem que ser atualizado no nível 

de atualização do conteúdo. “o texto é um produto cujo destino interpretativo deve fazer 

parte do próprio mecanismo gerativo” (ECO, 1988, p. 39). Prever o próprio leitor-modelo, 

de acordo com Eco, não significa somente “esperar” que este exista, mas implica que se 

deve mover o texto no sentido de construí-lo. 

Assim Eco retoma  a idéia trabalhada em Obra aberta (1960), de que os textos 

são continuamente reinventados pelas diversas interpretações que deles são feitas, para 

evidenciar que a expressão artística possibilita uma gama inesgotável de leitura, com 

abstração de múltiplas interpretações reguladas por uma estrutura  norteadora para a 
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correta interpretação das representações sígnicas. No entendimento de Eco, um sígno não 

é somente uma coisa colocada no lugar de outra, mas é o que nos faz perceber algo mais, 

por isso na interpretação de um dado signo o interpretante avançará sempre além do que 

está dito. Em Obra Aberta, Eco concebe a interpretação como um ato cooperativo. 

Esta idéia de que um texto postula um pacto de cooperação com o leitor como 

condição própria de sua atualização, será retomada em Os limites da interpretação. Para 

uma análise de Sinfonia em Branco à luz das concepções de Eco é imprescindível fazer 

uma distinção entre o uso do texto e sua interpretação, visto que para o semioticista 

italiano a interpretação ocorre sempre que respeitamos a coerência do texto, quando 

atentamos para o mundo possível traçado na construção do romance e para o léxico de 

uma época. Já o uso ocorre quando tomamos o texto de forma livre, ampliando o universo 

do discurso. Nesta perspectiva, o uso do texto é ilimitado, mas a sua interpretação deve 

ser limitada. 

É cabível montarmos uma oposição entre a busca pelo que a autora quis dizer e o 

que, no texto, o destinatário encontra com relação ao seu próprio sistema de significação. 

Neste caso entre a defesa do caráter autotélico de um texto e a defesa da recepção do 

leitor, Eco escolhe uma via intermediária, a saber, a do respeito pela intenção da própria 

obra, cuja interpretação parte do princípio de que o texto forma um conjunto coerente. 

Assim as muitas fontes de cultura presente nos cortes cinematográficos do texto de 

Sinfonia em Branco formam um mosaico de peças intercaladas num todo significativo. 

Por conseguinte, Sinfonia em Branco pode ser definido utilizando-se as palavras 

de Roland Barthes (1988, p. 68-69) como “um tecido de citações que resulta de milhares 

de fontes de cultura”. O crítico francês, na mesma linha de raciocínio de Eco, pontua que 

a unidade do texto não está em sua origem, mas no leitor, e é nele que se “mantém juntos 

em um único espaço todos os caminhos de que um texto se constitui” (BARTHES, 1988, 

p. 70). 
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É o que acontece na leitura do romance Sinfonia em Branco, em que o leitor 

constrói significados pelas pistas deixadas pela autora. Esse processo de construção de 

sentidos desenrola-se à medida que a leitura permite uma absorção por parte do leitor de 

elementos cuja familiaridade soma-se ao estranhamento das possibilidades de 

combinação e realização de eventos ou episódios que poderiam fazer parte de sua vida. 

Das migalhas deixadas pela autora, forma-se uma trilha que o leitor vai seguindo 

desejando saciar-se no desfecho.  

Como as preciosas sementes de cipestre derramadas no corredor por Maria Inês, 

quando viu pela primeira vez seu pai violentando sua irmã. As sementes eram como um 

tesouro nas suas mãos, um tesouro que perdeu o completo valor a partir daquela visão. 

Esse é um discurso metaforizado por Lisboa, quando a autora remete-se aos valores 

familiares perdidos. Assim, nas palavras de Umberto Eco “uma interpretação ecoa a outra, 

de modo que não se excluam, mas antes, se reforcem mutuamente” (ECO, 1988, p. 42). 

Isso é o que torna o texto literário fantástico, repleto de riquezas, prazeroso, 

porque dele emana toda uma gama de possibilidades de leitura, algumas tão inovadoras 

que chegam a surpreender, mesmo os mais perspicazes leitores. 

Esse jogo de fantasia é natural no processo de leitura literária e para  Iser (1999) 

é um jogo em que autor e leitor se submetem às mesmas regras, onde a leitura se torna 

um prazer no momento em que a produtividade do leitor entra em ação no jogo, quando 

esse entende que os textos oferecem a possibilidade de exercer sua capacidade pessoal de 

leitor crítico. 

Na busca pela compreensão do sentido do texto algumas estratégias são escolhidas 

pela autora para o estabelecimento das pistas. Dentre esses mecanismos está a alusão, 

recurso que trás uma significativa contribuição por criar um elo que liga um motivo 

literário aos eventos da vida do leitor. A alusão é capaz de preencher os espaços em 

branco, dos quais nos fala Umberto Eco, por ativar nossa capacidade mnemônica de 

relacionar os discursos produzidos e por estar ligada à intertextualidade e, por 
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conseguinte, à memória. Por esse recurso os sentidos são transformados, visto que a 

memória, segundo Torga (2001), não consegue reproduzir absolutamente o que se foi, 

mas refaz o passado, reconstrói aquilo que foi vivido sob o olhar do tempo presente que 

não é apenas individual, mas o é também social. 

Torga (2001) vê a alusão como mediadora dos movimentos de ir e vir, devir, 

exigindo do leitor um compromisso com a construção da narrativa, que tem uma história 

e precisa ser por ele reconstruída, pela cooperação. Compreende-se, dessa forma, que a 

alusão atua como mediadora do diálogo que se estabelece entre autor, texto e leitor, 

permitindo a compreensão do processo e do produto na construção do sentido do texto.  

Essa compreensão permite que o leitor atue como o sujeito que pode operar no 

excedente de visão, possibilitada pela ação interativa da leitura. É nessa perspectiva 

dialógica de linguagem que se insere a proposta de Torga de uma teoria de leitura da 

alusão. Para esta autora, a alusão é uma estratégia textual construída enquanto ação de 

linguagem para indiciar que há um movimento de deslocamento do autor/leitor na 

constante busca da construção interativa de sentido e isso ocorre pelo excedente de visão. 

Assim, o processo alusivo constitui-se no jogo da reprodução e da transformação de 

sentidos e resulta no excedente de visão, como um projeto de sentido que vai além do que 

fora estabelecido, que se constrói pelo cruzamento de sentidos de enunciações diferentes 

(TORGA, 2007, P.194-95). 

A alusão, nesse sentido, daria conta da incompletude característica do texto 

literário e, como teoria de leitura, através do delineamento do autor e leitor-modelo 

possibilita perceber o processo e o produto na construção de sentidos do texto, mostrando 

como se compõe e se recompõe os interstícios textuais – espaços em branco das narrativas 

ficcionais. 

Para abordar o fenômeno da alusão nessa perspectiva, é necessário o suporte 

teórico-metodológico da fenomenologia dialética (KOSIK, 2010), a qual mostra que tudo 

está em constante movimento, transformando-se incessantemente. Segundo Torga (2001) 
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o método fenomenológico dialético apresenta sintonia com a investigação da alusão como 

estratégia de leitura por ambos apresentarem o caráter do movimento que é 

essencialmente dialético, mostrando que o conhecimento de qualquer fenômeno requer 

um movimento espiralado, e não unilateral ou linear.  

Segundo Kosik (2010), o fenômeno não se manifesta imediatamente. Para 

compreendê-lo, é necessário um détour, um esforço para perceber a essência, que não 

está na percepção imediata. Assim é a alusão enquanto fenômeno a ser pesquisado: para 

percebê-la é necessário ir das partes ao todo, dos fragmentos à aparente completude 

textual.  

Embora ainda se encontre em desenvolvimento, a pesquisa tem nos indicado que 

alusão se configura como uma das estratégias textuais de leitura da obra de Lisboa. Deste 

modo, a leitura de Sinfonia em Branco funciona como atividade dialógica, que abre 

espaço para a participação do leitor na construção de sentidos do que lê. Essa 

característica é perceptível na construção do silêncio, nos interstícios do não dito, assim 

como nos intertextos.  

Considerando o aspecto estético e a historicidade, Jauss (1994) em A história da 

literatura como provocação à teoria literária, fala de um tipo de condicionamento da 

obra literária pela relação dialógica entre a literatura e o leitor. E essa relação por um lado, 

revela implicação estética com base na avaliação que o leitor faz da obra em seu primeiro 

contado, comparando-a com outras obras lidas. Por outro lado, há uma implicação 

histórica que se manifesta na possibilidade da construção de um encadeamento na 

recepção da obra que é lida e enriquecida continuamente, atravessando as gerações. É 

com base nessa premissa que Jauss procura responder à pergunta acerca de como se 

poderia hoje fundamentar metodologicamente e reescrever a história da literatura. Nesse 

intuito Jauss elabora um esboço dividido em sete teses, onde procura discorrer sobre sua 

teoria com base na recepção do texto pelo leitor. 
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Em sua primeira tese, o teórico apresenta a historicidade coincidindo com 

atualização, apontada para quem pode efetivá-la: o leitor. Repousando no experimentar 

dinâmico da obra literária por parte do leitor, na relação dialógica que constitui o 

pressuposto da história da literatura. Jauss enfatiza que a obra literária é como uma 

partitura voltada para a ressonância renovada da leitura, atualizando o texto em sua 

existência livre da matéria da palavra. De acordo com esse quadro, Sinfonia em Branco 

tem sua atualização sempre que o leitor sentir ressoar os conflitos de seu tempo e de sua 

história nas páginas do referido romance. E, considerando que Adriana Lisboa retrata as 

angústias inerentes à natureza humana, essa atualização tem um caráter perene.  

Jauss, examinando a experiência literária do leitor com base em seu horizonte de 

expectativa, formula sua segunda tese. E a análise da referida experiência do leitor não 

está presa ao psicologismo, mas considera um saber prévio em que o novo é 

experimentado de modo familiar, a obra surge num horizonte que reconhece traços e 

indicações implícitas, predispondo seu público para recebê-la familiarmente. Este 

horizonte determina os limites dentro dos quais uma obra é compreendida em seu tempo.  

A reconstituição desse horizonte é matéria para a terceira tese, por intermédio da 

qual Jauss espera resolver alguns problemas referentes à crítica da história da literatura. 

A distância estética é, então, aquela que está entre o horizonte de expectativa pré-existente 

e a aparição de uma nova obra. Assim, a publicação do romance de Lisboa tem sua 

recepção com base no horizonte de expectativas do público leitor desse tipo de texto. 

Nessa perspectiva o valor estético de Sinfonia em Branco é determinado, levando-

se em conta a maneira pela qual, no momento de sua aparição, atende, supera, decepciona 

ou contraria as expectativas de seu público. É assim que para Jauss a distância entre o já 

conhecido da experiência estética anterior e a mudança de horizonte exigida na 

experimentação da nova obra, do ponto de vista da estética da recepção, determina o 

caráter artístico de uma obra literária. 
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Em sua quarta tese o teórico compromete-se mais com a hermenêutica e procura 

examinar melhor as relações do texto com a época de seu aparecimento. E, sob esta ótica, 

Sinfonia em Branco seria abordada considerando ainda o horizonte de expectativa sob o 

qual foi criada e recebida no tempo de sua publicação, possibilitando que se apresentem 

as questões para as quais o texto constitui uma resposta e que revele a maneira com que 

o leitor de outra época encara e compreende a obra. Jauss sustenta sua tese destacando 

que o juízo dos séculos sobre uma obra literária é o desdobramento de um potencial de 

sentido presente na obra de modo virtual, historicamente atualizado em sua recepção e 

concretizado na história do efeito. Isso somente será verificado na passagem dos anos, 

visto que Sinfonia em Branco é de publicação recente. 

Em suma, Jauss fundamenta suas teses na teoria do diálogo e, ao desenvolver seu 

método sobre a historiografia da literatura, a aqui exposta teoria da recepção (até a quarta 

tese) o teórico tenta superar as discussões insolúveis da hermenêutica histórica em geral.  

Sinfonia em Branco é um romance cuja temática central está na representação da 

memória traumática e, no intuito de nos aprofundarmos em sua leitura, é necessária uma 

reflexão contundente sobre a memória. Nesta missão tomaremos os estudos de Bergson, 

cuja perspectiva delineada ainda no século XIX, em seu trabalho Matéria e Memória 

(1896), parte do desafio de superar o dualismo presente em estudos sobre as relações entre 

matéria e espírito em que a memória é tratada como objeto. Bergson propõe o conceito 

de imagem articulado com os conceitos de percepção, memória, consciência e duração. 

O filósofo, em sua investigação sobre o que seja a memória e seu resgate (a 

lembrança) considera que as percepções do ser humano estão impregnadas de lembranças 

e, inversamente uma lembrança não se faz presente a não ser tomando emprestado o corpo 

de alguma percepção onde se insere. (BERGSON, 1990, p. 50). Assim, considera que a 

memória é praticamente inseparável da percepção e, por isso, intercala o passado no 

presente, condensando numa intuição única momentos múltiplos da duração. 
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Na perspectiva de Bergson, a hipótese fundamental para o estudo da memória, 

resulta de uma formulação em que o passado sobrevive em mecanismos motores e em 

lembranças independentes. E desse modo, a operação prática, e consequentemente 

ordinária da memória, a utilização da experiência passada para a ação presente, o 

reconhecimento enfim, deve realizar de duas maneiras. Ora se fará na própria ação, e pelo 

automatismo de um mecanismo apropriado às circunstâncias; ora implicará um trabalho 

do espírito, que buscará no passado, para dirigi-las ao presente, as representações mais 

capazes de se inserirem na situação atual. (BERGSON, 1990, p. 59-60). 

No tocante à primeira formulação, em que o passado sobrevive em mecanismos 

motores, a memória corresponde a um hábito: “A lembrança da lição, enquanto aprendida 

de cor, tem todas as características de um hábito”. (BERGSON 1990, p. 61). Na segunda, 

constituída por lembranças independentes, a “imagem imprimiu-se necessariamente de 

imediato na memória, já que outras leituras constituem, por definição, lembranças 

diferentes” (BERGSON 1990, p. 61). Assim, a memória é marcada pela força da 

lembrança.  

Dessas considerações Henri Bergson constrói os conceitos de memória, e a 

constatação da existência de duas memórias independentes, sendo que a primeira 

registraria, sob forma de imagens-lembranças, todos os acontecimentos de vida cotidiana 

à medida que se desenrolam; não negligenciando nenhum detalhe; a cada fato, a cada 

gesto, seria atribuído um lugar e uma data (BERGSON 1990, p. 62).  

E a segunda é caracterizada pelo prolongamento de toda percepção numa ação 

nascente. À medida que as imagens, uma vez percebidas, se fixam e se alinham na 

memória, os movimentos que as continuam modificam o organismo e criam no corpo 

disposições novas para agir. “[...] A bem da verdade, ela já não nos representa nosso 

passado, ela o encena; e se ela merece ainda o nome de memória, já não é porque conserve 

imagens antigas, mas porque prolonga seu efeito útil até o momento presente” 

(BERGSON 1990, p. 63). 
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Interessante observar que a duração em Bergson aponta para a existência de uma 

atenção diferente daquela envolvida nas atividades práticas da vida cotidiana, ou seja, 

uma atenção “caracteriza pela experiência de um mergulho no já vivido” e que, por isso 

mesmo, permite ao sujeito um retorno à experiência. Retorno este impregnado de 

lembranças que atuam no presente, possibilitando uma vivência de conexão entre passado 

e presente. (BERGSON 1990, p. 46). Procurando definir como se dá o reconhecimento e 

um sentimento de déjá vu nas imagens da memória, o filósofo afirma que: “Reconhecer 

seria [portanto] associar a uma percepção presente às imagens dadas outrora em 

contiguidade com ela” (BERGSON 1990, p. 70).   

Sobre como se chega ao reconhecimento das imagens, o filósofo reflete que, em 

linhas gerais, para remontar o curso do passado e descobrir “a imagem-lembrança 

conhecida, localizada, pessoal, que se relacionaria ao presente, um esforço é necessário, 

pelo qual nos liberamos da ação a que nossa percepção nos inclina: esta nos lançaria para 

o futuro; é preciso que retrocedamos no passado”. (BERGSON 1990, p. 73). 

Ainda tratando da memória e adentrando na discussão sobre o trauma de 

experiências vividas, devemos considerar os estudos de Freud (1997) sobre a histeria em 

que o psicanalista, investigando uma diversidade de casos específicos, constatou que 

entre a experiência traumática e a manifestação do sintoma do trauma há o que ele mesmo 

denominou de “um período de latência”, no qual a lembrança do evento permanece de 

alguma maneira esquecida.  

No entanto, após um determinado espaço de tempo, a lembrança do evento 

retorna, com manifestações de formas indiretas. Freud notou que, na base das neuroses 

traumáticas apresentadas por seus pacientes havia um evento capaz de causar um 

profundo desequilíbrio na economia interna da psique humana.  

Enquadrando estas concepções da psicanálise na representação do trauma em 

Sinfonia em Branco, vemos que as eventuais investidas do pai de Clarice no intuito de 

satisfazer seus impulsos sexuais por meio do incesto eram potencialmente significativas 
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e provocaram uma ruptura no sistema de defesa da jovem submissa. Tal ruptura é 

evidenciada quando Clarice, já casada, não consentia com o toque do legítimo esposo, 

pois sua orientação natural para o prazer, acionava toda sua estrutura de recalcamento 

para proteger a estrutura psíquica contra a invasão do estímulo tornado negativo pelo 

trauma sofrido. E embora a cura da neurose de Clarice tenha passado pelo processo de 

conscientização da experiência traumática, o retorno ocasionado pela fragilidade interna 

do Eu não significou a reparação do dano ou a integração do trauma à sua história de vida.  

Na verdade, esse conteúdo recalcado retorna na forma de uma estrutura 

inconsciente e assim se mantém retornando compulsivamente e de modo contínuo à 

superfície e impedindo que a vítima extraia qualquer sentido dessa lembrança. Segundo 

Freud, a memória do evento causador do trauma, em seu retorno, se reapresenta sempre 

em sua literalidade levando-a de volta para o centro da experiência a cada nova 

manifestação. Daí o leitor, seguindo os passos do narrador no romance de Lisboa, 

acompanha a trajetória de Clarice visualizando uma espécie de prisão sem muros a que a 

vítima foi submetida.  

Assim, a recepção da trama construída no romance é positiva tendo em vista que 

o leitor assimila os fatos representados como verossímeis. Compreende, por exemplo, o 

evento em que Clarice abandona o lar e o casamento deixando-se enveredar pelo caminho 

das drogas. O leitor entende as circunstâncias que a conduziram por este caminho tortuoso 

a partir dos motivos empreendidos pela autora, como por exemplo a frieza e indiferença 

de Otacília, sua mãe, o olhar denunciador e cheio de ódio de Maria Inês, sua irmã e 

testemunha ocular do ato sexual, e ainda, a autoridade intocável de seu pai. 

Em suma, ao produzir o texto de Sinfonia em Branco, a autora se movimenta 

acionando estratégias na constituição dos sentidos e constrói pistas que serão dadas a seu 

leitor. Nesse artigo, buscou-se mostrar que uma dessas estratégias de leitura da obra  é a 

alusão, que requer do leitor um envolvimento com a narrativa e, por conseguinte, que 

coopere com a construção da narrativa através do excedente de visão, passando a agir 

como um co-enunciador do texto. Consideramos a noção dialética pela qual definimos o 
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texto como sendo “um tecido de muitas vozes”, estabelecido por meio da alteridade. É 

através da relação autor-texto-leitor que é possível construir os sentidos do texto, pois um 

reclama o outro. A cooperação do leitor com o texto permite que o mesmo funcione e 

assuma outros sentidos à medida que o leitor vai dialogando com a autora/narrador, 

mediados pelo texto. E discutindo o papel do leitor no romance, consideramos a 

incompletude do texto. E vimos que o texto é incompleto por que pressupõe sempre a 

colaboração do leitor-destinatário. 
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71. O USO DA TELEMÁTICA NO ENSINO DE HISTÓRIA NO CENTRO 

DE ENSINO DOM MARCELINO DE MILÃO EM BARRA DO CORDA, 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

Luiz Carlos Rodrigues da Silva 

 

Introdução  

No afã de acompanhar os demais setores da sociedade, a escola tem se valido de 

todos os artifícios alguns coerentes; outros, nem tanto. Vivemos hoje em um mundo onde 

as tecnologias afloram, e nossos hábitos cotidianos são fortemente influenciados por elas. 

Em especial destaca-se a informática, responsável por grandes evoluções e revoluções no 

nosso dia-a-dia.  

Dentro deste contexto complexo e desafiador, da sociedade da informação e do 

conhecimento em que estamos inseridos, fica evidente que a educação não pode deixar 

de incorporar as novas tecnologias como recurso pedagógico a fim de criar condições 

viáveis à construção do conhecimento. Tal fato nos motivou a investigar: A carência de 

recursos telemáticos dificulta o processo ensino-aprendizagem da História dos alunos do 

nono ano do Centro de Ensino Dom Marcelino de Milão? 

Na tentativa de ampliar as discussões em relação às possibilidades do uso dos 

recursos telemáticos no processo de ensino-aprendizagem de História, o presente artigo 

tem como objetivo geral detectar e analisar se a carência de ferramentas telemáticas 

(computador, internet, software) dificulta o processo de ensino-aprendizagem de História 

dos alunos do nono ano do Centro de Ensino Dom Marcelino de Milão, bem como sua 

importância na interação social e no desenvolvimento de um espírito de colaboração e de 

autonomia nos alunos.  
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A Secretaria de Educação a Distância, em 2007, no contexto do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), elaborou uma revisão do Programa Nacional de 

Informática - Proinfo, o que requer a articulação de alguns componentes para a 

estruturação de um novo cenário da escola pública, como: instalação de ambientes 

tecnológicos, disponibilização de recursos multimídias e formação continuada de 

funcionários da escola. O trabalho vem sendo desenvolvido pelos Núcleos de Tecnologias 

Educacionais (NTEs), na execução de cursos do programa Proinfo Integrado, visando à 

integração da educação ao meio social. (ALMEIDA, 2000, p. 48). 

O Ministério da Educação (MEC) tem investido na qualificação de professores e 

na compra de computadores que serão distribuídos em centenas de escolas em âmbito 

nacional. O Estado do Maranhão através do Proinfo está se destacando nesta nova forma 

de ensino. (ALMEIDA, 2000, P. 49).  

Segundo dados da Unidade Regional de Ensino (URE) de Barra do Corda, foram 

criados até a presente data, quinze Núcleos de Tecnologia (NTEs) e todos estão em pleno 

funcionamento. (URE, 2010). Observa-se, no entanto, que ainda não é o ideal. É apenas 

uma nova forma de se fazer educação utilizando o computador como ferramenta 

pedagógica. 

No histórico do ensino de História, aborda-se a importância de aprender e ensinar 

história no Ensino Fundamental. Apresenta-se uma análise dos resultados da pesquisa 

realizada com uma amostra de alunos do nono ano e professores de História daquele 

Centro de Ensino. As últimas seções do trabalho tratam respectivamente de sugestões de 

atividades para o uso da Telemática no ensino de História dos alunos do nono ano no 

Centro de Ensino Dom Marcelino de Milão, do uso de Softwares Educacionais e 

aplicativos como ferramenta pedagógica e a conclusão. 
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A Informática na Educação: questão histórica, política e aspectos legais 

O capitalismo, fortalecido com a revolução industrial no século XVIII, altera 

totalmente as relações entre o trabalhador e os meios de produção. O artesão que outrora 

detinha os meios de produção, pois era ele quem desempenhava todas as funções na 

fabricação de um dado produto, vê-se de repente submisso a um sistema de produção 

fragmentado, que prima pelas atividades isoladas. A partir de então,  

 

[...] Não possui mais nada: nem o lugar de trabalho, nem a 

matéria-prima, nem os instrumentos de produção, nem a 

capacidade de desenvolver sozinho o processo produtivo, nem o 

produto do seu trabalho, nem a possibilidade de vendê-lo ao 

mercado [...] (MANACORDA., 1996 p. 271). 

 

Se o artesão tinha na oficina ao lado de seu mestre um aprendizado prático, a partir 

da Revolução Industrial vê essa realidade mudar totalmente. Que tipo de educação, a 

partir de então, é dada ao agora então operário? De início, só a ignorância. Mais tarde 

com o rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia onde os meios de produção 

tornam-se cada vez mais rápidos instrumentos obsoletos de modo que recorrer ao exército 

de reserva provocaria desperdício de força produtiva, é oferecido então escolas 

cientificas, técnicas e profissional. 

É neste contexto, de busca pela qualidade e versatilidade no sistema de produção, 

que se insere a informatização no sistema educacional brasileiro. A escola, como parte 

inseparável do sistema de produção capitalista, tem que atender a nova ordem vigente. 

Não pode parar no tempo, precisa acompanhar o desenvolvimento e as inovações que a 

vigência introduz como forma de melhoria na produtividade e a criação de um novo 

sistema e uma nova maneira de produzir.  

Apesar do uso da microeletrônica ter sido introduzido em grande escala nos 

setores produtivos no início dos aos 70, no Brasil a primeira tentativa de introdução dos 

recursos computacionais no setor educacional data de 1979, quando a Secretaria Especial 
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de Informática (SEI), efetuou uma proposta de viabilização do uso do computador neste 

setor. (ALMEIDA, 1999). 

A primeira tentativa do uso dos recursos computacionais no setor educacional ter 

acontecido em 1979, mas somente em 1983 tornou-se oficial com a criação do projeto 

Educação com Computadores - Educom, desenvolvido por estabelecimentos 

universitários. (CARDOSO, FRANCO, 1991, p.54). Depois desse projeto, outros foram 

elaborados, visando ações relacionadas ao uso dos recursos computacionais no processo 

educativo, sendo o mais arrojado e audacioso o Programa Nacional de Informática- 

PROINFO. 

O PROFINFO abrangerá toda a rede pública de Ensino Fundamental e Médio da 

federação e prevê só no biênio 97/98 a aquisição de cerca de cem mil computadores que 

de início abrangerá cerca de seis mil escolas o que corresponderá a 13,40% do universo 

de 44,8 mil escolas públicas brasileiras. (ALMEIDA, 2000, p. 78). 

O PROFINFO abrange toda a rede pública de Ensino Fundamental e Médio da 

federação e prevê só no biênio 97/98 a aquisição de cerca de cem mil computadores que 

de início abrangerá cerca de seis mil escolas o que corresponderá a 13,40% do universo 

de 44,8 mil escolas públicas brasileiras. (ALMEIDA, 2000, p. 78).  

A estruturação do programa prevê a formação de Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTEs), formados por professores pós-graduados em Informática 

Educacional que atuarão como multiplicadores. É sempre importante lembrar que o 

grande responsável pelo uso dos recursos computacionais no setor educacional foi 

Seymour Papert criador do Logo. O Logo foi a primeira linguagem de programação feita 

para criança e pode ser facilmente adaptada a qualquer disciplina.  

   No Maranhão, o programa estadual de informática na Educação PROINFO – 

MA, foi criado através do Decreto nº 16.268, de 03 de junho de 1998, já nasce arrojado, 

prevendo de imediato a instalação de 12 NTEs e 240 laboratórios. Quanto à estruturação 

física do programa, a primeira fase prevê a instalação de 08 Núcleos de Tecnologia 
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Educacional (NTEs), 139 laboratórios totalizando 1.407 computadores em 4 municípios 

atendendo de inicio, um contingente de 228.384 alunos das escolas públicas no 

Estado.(URE, 2010).  

   No que diz respeito aos aspectos legais, a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9394/96), no seu capitulo III dedicado à Educação Básica, da ênfase 

à formação tecnológica, ou melhor, a necessidade de formar em cada cidadão brasileiro 

um conjunto de atitudes positivas, posturas, conhecimentos e destrezas referentes ao 

mundo da produção, do trabalho, da ciência e da tecnologia. Garante que a educação 

básica deve preparar o cidadão para a compreensão e o exercício do trabalho, o acesso à 

cultura, ao conhecimento humanístico, científico, tecnológico e artístico. Garante também 

que os conteúdos curriculares da educação básica devem proporcionar a iniciação 

tecnológica, a partir do Ensino Fundamental para que o aluno, ao ingressar no Ensino 

Médio, tenha pelo menos conhecimentos prévios.  

Neste contexto, a nova LDB 9394/96 incentiva a necessidade de incorporar a 

formação da Cultura Tecnológica à velha cultura escolar, o que deve ser considerado um 

importante movimento de renovação pedagógica que veio marcar o final do século XX, 

apresenta como objetivo, utilizar a informática como recurso que pode ser incorporado à 

escola para melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. (SAVIANI, 1996, p. 35)  

A educação brasileira, ao longo de sua história, vem enfrentando problemas 

seriíssimos em todos os aspectos, especialmente no que se refere ao uso dos recursos de 

ensino. Para que as aulas se tornem mais atraentes e interessantes, muitos profissionais 

comprometidos com o seu trabalho buscam incansavelmente novos métodos para inovar 

sua prática. O uso das tecnologias invade assustadoramente todos os setores da atividade 

humana, oferecendo meios para facilitar a vida do homem, aprimorando e inovando seus 

conhecimentos. Na área educacional não pode e nem deve ser diferente. Com base na 

evolução tecnológica, surge então, a necessidade de aplicação da Informática na 

Educação integrada ao projeto pedagógico da escola, ou seja, usar o computador como 

meio de provocar a aprendizagem do aluno. O uso da Informática no ambiente 
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educacional deve variar de acordo com a proposta da escola com o compromisso dos 

profissionais envolvidos na proposta.  

 Tajra (1998, p.25) afirma: "A escola precisa estar inserida nesse contexto 

tecnológico e cotidiano de todos nós, precisa apresentar às crianças situações mais reais, 

tornar as atividades mais significativas e menos abstratas". 

   Nessa perspectiva, Teodoro (1992, p.10) diz: 

 

A introdução das tecnologias da informação na Educação não 

pode, portanto, ser considerada apenas como uma mudança 

tecnológica. Não se trata simplesmente de substituir o quadro 

preto ou livro pelo ecrã do computador. A introdução das 

tecnologias da informação na educação pode estar associada à 

mudança de como se aprende, à mudança das formas de ação 

entre quem aprende e quem ensina, à mudança do modo como se 

refine e sobre a natureza do conhecimento. 

 

Com a banalização das tecnologias eletrônicas de comunicação e de informação, 

a sociedade atual adquiriu novas formas de viver, de trabalhar, de organizar, de 

representar e de fazer Educação. As tecnologias trazem o mundo para a escola, a 

exigência de aprender a aprender, termo muito usado por Paulo Freire (1996), não trata 

apenas de ter acesso às mídias, mas, sim, de saber usá-las em diferentes maneiras, 

sobretudo, transformando as diversas informações em conhecimentos, para resolver 

problemas da vida. Portanto, as mídias estão aí para ajudar nesse processo de converter 

informação em conhecimento.  

Tantas mídias requerem do educador mais estudo, reflexão, conhecimento, e 

principalmente, mais organização e planejamento. Diante disso, tudo cabe ao educador 

buscar várias maneiras de ensinar, tornando a aprendizagem mais significativa. A 

tecnologia digital rompe a narrativa contínua e sequencial das imagens e textos e 

apresenta-se como um fenômeno descontínuo. Representa outro tempo, outro momento 

revolucionário, na maneira de pensar e de compreender do educador.  
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Na perspectiva, na internalidade e na apreensão do conhecimento, exige que o 

educador oriente em termos metodológicos, a prática docente a partir de uma nova lógica. 

A verdadeira mudança está nas nossas percepções e não apenas nas teorias, conclui 

Valente (1993, p.57) É compreender este novo mundo que estamos entrando com uma 

nova lógica, uma nova cultura, nova sensibilidade, uma nova percepção.                 

Um dos exemplos práticos no ensino de História é que este campo de estudo é um 

dos mais adequados para a incorporação destes recursos no processo pedagógico, uma 

vez que o mesmo dá conta do acervo das civilizações fundadoras, das manifestações 

artísticas e literárias, da evolução do pensamento, da construção social da realidade com 

seu vasto legado de mistérios, símbolos, imagens e sons a ser explorado e que está 

crescentemente sendo digitalizado.  

  O profissional precisa compreender as razões antes de empregar a Tecnologia 

Educacional e a Telemática. É necessário que o educador seja habilitado em atitude 

experimental, que é a capacidade de examinar, avaliar e modificar o seu próprio 

comportamento; conhecimento teórico, compreensão e conhecimento de experiências e 

pesquisa; habilidades técnicas, manter sob controle os métodos, as técnicas e os meios de 

ensino, técnicas de feedback, hábil no uso de métodos, comportamento peculiar e de 

avaliação dos resultados do processo de ensino aprendizagem  para que cresça a cada dia 

com a sua própria experiência. (LUCENA, 1997, p. 78). 

    A Tecnologia Educacional, por meio da Telemática, pode tornar a educação 

mais produtiva, individual e poderosa, o ensino-aprendizagem mais imediato, dar a ela, 

base científica e tornar o acesso à educação igual para todos.  

 

O ensino de História e as ferramentas telemáticas 

O ensino e a aprendizagem de História envolvem uma distinção básica entre o 

saber histórico, como um campo de pesquisa e produção de conhecimento do domínio de 
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especialistas, e o saber histórico escolar, como conhecimento produzido no espaço 

escolar.   

Considera-se que o saber histórico escolar reelabora o conhecimento produzido 

no campo das pesquisas dos historiadores e especialistas do campo das Ciências 

Humanas, selecionando e se apropriando de partes dos resultados acadêmicos, 

articulando-os de acordo com seus objetivos. (BRASIL, 2001). Nesse processo de 

reelaboração, agrega-se um conjunto de "representações sociais" do mundo e da História, 

produzidos por professores e alunos.  

  As "representações sociais são constituídas pela vivência dos alunos e 

professores, que adquirem conhecimentos dinâmicos provenientes de várias fontes de 

informações veiculadas pela comunidade e pelos meios de comunicação” (MERCADO, 

1999, p.39). Na sala de aula, os materiais didáticos e as diversas formas de comunicação 

escolar apresentadas no processo pedagógico constituem o que se denomina saber 

histórico escolar.  

O sujeito histórico pode ser entendido como sendo os agentes de ação social, que 

se tornam significativos para estudos históricos escolhidos com fins didáticos, sendo eles 

indivíduos, grupos ou classes sociais. Podem ser, assim, todos aqueles que, localizados 

em contextos históricos, exprimem suas especificidades e características, sendo líderes 

de lutas para transformações (ou permanências) mais amplas ou de situações mais 

cotidianas, que atuam em grupo isoladamente, e produzem para si ou para uma 

coletividade. Podem ser trabalhadores, patrões, escravos, reis, camponeses, políticos, 

prisioneiros, crianças, mulheres, religiosos, velhos, partidos políticos. (BRASIL, 2001, 

p.32). 

O conceito de tempo histórico pode estar limitado ao estudo do tempo cronológico 

(calendários e datas), repercutindo em uma compreensão dos acontecimentos como sendo 

pontual, uma data, organizados em uma longa e infinita linha numérica. Os 

acontecimentos, identificados pelas datas, assumem a ideia de uniforme, de regularidade 
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e, ao mesmo tempo, de sucessão crescente e acumulativa. A sequenciação dos 

acontecimentos sugere, ainda que toda a humanidade seguiu ou deveria seguir, o mesmo 

percurso, criando assim a ideia de povos "atrasados" e "civilizados" e ainda limitando as 

ações humanas a uma ordem evolutiva, representando o tempo presente um estágio mais 

avançado da história da humanidade (BRASIL, 2001). 

A transposição dos métodos de pesquisa da História para o ensino de História 

propicia situações pedagógicas privilegiadas para o desenvolvimento de capacidades 

intelectuais autônomas do estudante na leitura de obras humanas, do presente e do 

passado. A escolha dos conteúdos, por sua vez, que possam levar o aluno a desenvolver 

noções de diferença e de semelhança, de continuidade e de permanência, no tempo e no 

espaço, para a construção de sua identidade social, envolve cuidados nos métodos de 

ensino. (BRASIL, 2001). 

 

O uso da telemática no ensino de História no Centro de Ensino Dom Marcelino de 

Milão 

 O objetivo deste trabalho é investigar acerca da utilização da telemática no ensino 

de História como instrumento pedagógico no processo ensino-aprendizagem, partindo de 

experiências que permitem segurança no seu uso. A proposta para o uso das ferramentas 

telemáticas na educação encontra-se no contexto das mudanças e da inclusão das novas 

tecnologias na prática pedagógica do educador. 

 Reflitamos então de que maneira esta influência tecnológica vem contribuindo 

para o processo de ensino de História. Tal indagação foi a questão norteadora desta 

pesquisa desenvolvida no Centro de Ensino Dom Marcelino de Milão. 

 

Os sujeitos investigados: os alunos 

Nesta subseção analisaremos os registros dos alunos por meio de seus dizeres 

presentes nos questionários e materializados na tabulação dos dados. 
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Trabalhou-se com uma amostra de 60 alunos. Inquiridos se gostavam de História, 

59 do universo de 60 alunos correspondente a 98,33% respondeu que sim, apenas 01 

aluno, ou seja, 1,67% não gostam da disciplina. 

Quando questionados por que gostavam de História, 37% dos alunos afirmaram 

gostar por tratar de assuntos ligados à sociedade, enquanto 30% gostam por estar ligada 

aos estudos das diferenças culturais e 33% respondeu que considera muito importante. 

Partindo do pressuposto de que a realidade social está em permanente processo de 

construção, pode-se dizer que as transformações sociais não acontecem por acaso, mas 

são decorrentes de inúmeras situações desencadeadas principalmente por fatores sócio-

econômicos culturais. 

 Para Almeida (1988) e Chaves (1999), o avanço do processo 

tecnológico/científico, de um modo geral, constitui-se em motor capaz de pôr em 

movimento melhores padrões de subsistência das sociedades. 

Perguntou-se aos alunos se o professor ao desenvolver suas atividades na sala de 

aula usa recursos didáticos. A esse respeito, o gráfico 3 mostra que 34 dos respondentes, 

ou seja, 57% responderam que sim e 26 alunos correspondente a 43% responderam que 

não. 

Nos dizeres desses sujeitos, observamos que um dos sentidos atribuídos aos 

recursos didáticos na sala de aula é como um meio de interação entre o conteúdo e a 

realidade do aluno. Entretanto, isto não vem ocorrendo, pois como mencionam os 

pesquisados (43 %), os recursos didáticos não são utilizados, deste modo acabam por não 

se identificar com a disciplina.   

Perguntou-se também sobre quais os recursos didáticos utilizados pelos 

professores de História. Dos 57% que responderam sim à pergunta anterior, todos citaram 

os seguintes recursos: DVD, televisão, CD, Microsystem, computador, revistas, folhetos 

informativos e o próprio livro didático. Ainda questionados sobre se as aulas de História 
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são mais interessantes com o uso de recursos didáticos, 57 alunos, ou seja, 95% 

responderam que sim e 03 alunos, o que representa 5% respondeu que não.                                

Essa situação diagnosticada (gráfico três e quatro) serve para comprovar que 

aprender a aprender é necessário, a fim de que se possa utilizar todo o potencial que os 

recursos didáticos podem oferecer, estimulando os alunos nas escolas e convencerem os 

profissionais a melhorarem suas habilidades. 

As TICs criam novas relações culturais e desafiam antigos e modernos 

educadores. A tecnologia mal empregada pode trazer consequências desfavoráveis a seus 

usuários. 

A escola do futuro terá mesa, quadro negro, giz e computador dentro da sala, sem 

privilégio nenhum para a máquina, nada de deslumbre com os computadores, que não 

devem ficar ligados o dia inteiro, quem escolhe o momento de usá-los é o professor de 

acordo com sua estratégia de ensino (CARDOSO ; FRANCO, 1991,p.4 

Esta nova forma de aprender objetiva oferecer ao estudante uma maior 

flexibilidade em trabalhar os conteúdos do que os métodos tradicionais, proporcionando 

estes recursos em tempos de mudanças rápidas, onde as abordagens institucionais padrão 

não serem tão adequadas.  

Inquiridos sobre como gostariam que fosse trabalhada História, do universo de 60 

alunos, 65% gostaria que fosse trabalhada de forma dinâmica, com materiais práticos 

(mapas históricos, jogos interativos, textos xerocopiados) 10% se mostrou mais voltado 

para o debate dos problemas de natureza social e 25% quer apenas que seja trabalhada 

pelo professor com mais comprometimento e competência, pois, segundo este último 

grupo, não adianta usar recursos didáticos se o professor não dispuser de competência e 

comprometimento. 

Salvo exceções, a História ainda é ensinada com base nos livros didáticos com 

forte concepção positivista, onde é vista como uma ciência factual, periodizada a partir 

de uma perspectiva neutra ou, muitas vezes, influenciada por modelos importados. 
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Observa-se uma predominância de atitudes conservadoras em relação à História e ao seu 

ensino (KENSKI, 1999, p. 89). Pela insistência na repetição de conteúdos e formas de 

transmiti-los, produziu-se um modelo escolar de História difícil de ser superado. 

Perguntou-se também aos alunos sobre o manuseio do computador, a pesquisa 

revelou que apenas 13% deles já tiveram acesso ao computador. O mais interessante é 

que 100% desses alunos acreditam que o ensino de História é muito mais atraente e 

compreensível com a aplicação do uso do computador como ferramenta pedagógica. 

Computadores na educação podem ser bons para proporcionar informação, 

motivando os alunos a assumirem o controle do tempo e o ritmo do aprendizado. 

Pesquisas indicam que os alunos gostam muito de estudar com os computadores 

(CARDOSO; FRANCO, 1991) que o auto-aprendizado apresenta uma rápida evolução 

quando um software de qualidade é introduzido na sala de aula.  

          

Os sujeitos investigados: os professores 

A Unidade Integrada Dom Marcelino de Milão conta com três (03) professores 

trabalhando com a disciplina de História no Nono Ano, no turno vespertino. 

Perguntou-se aos professores se gostavam de trabalhar com a disciplina de 

História, todos foram unânimes em dizer que gostavam muito. Como justificativa dois 

(02) disseram que gostavam pelo fato de abordar o estudo global da sociedade, e um (01) 

dos entrevistados assegurou que gostava por proporcionar ao aluno a obtenção de 

conhecimentos histórico-culturais que lhes permitam localizar acontecimentos numa 

multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para algumas questões do 

presente e do passa 

A prática pedagógica é orientada por um conjunto de fatores, dentre eles, é 

fundamental a concepção teórico-metodológica do professor e ter certa afetividade com 

o seu fazer pedagógico. Entende-se que o processo pedagógico escolar é intencional, tanto 
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aluno como professores precisam ter claros seus objetivos para que a aprendizagem seja 

significativa. 

Sendo assim, faz-se necessário outro modelo educacional, uma vez que os padrões 

atuais são incompatíveis a memorização, repetição de fatos e o professor exclusivo 

detentor do saber. 

De fato, Nadai (1993, p.143) afirma que “a História favorece uma ‘imersão’ no 

cotidiano do passado, na mentalidade de uma época, no universo político e econômico” 

de uma sociedade. Tudo isso permite aos professores e alunos realizar sua própria leitura 

de História, perceber o reflexo das estruturas políticas e econômicas na vida social e 

compreender a complexa realidade local e global. 

Quando interrogados sobre a participação em treinamentos para utilização do 

computador como suporte pedagógico, dois (02) professores responderam que sim e 

apenas um professor um (01) respondeu que não.         

Os sujeitos que responderam que não participam de encontros de formação 

tecnológica apresentam como motivo o medo de o computador substituir a sua presença 

em sala de aula. Postura questionável já que o computador é apenas um meio, que por si 

só “não vai a lugar algum”, já que para ser iniciado ou fornecer dados, precisa dos 

comandos do professor. (REIS, 2006). 

Perguntou-se aos professores se costumam usar o computador e as demais 

multimídias para enriquecer as aulas de História. A esse respeito, no gráfico nove, 

constatamos que a minoria dos professores costumam utilizar o computador e as demais 

mídias, ou seja, apenas um (o1). Enquanto que a maioria, ou seja, dois professores, 

responderam que não.                    

As mudanças pedagógicas serão necessárias para o desenvolvimento de novas 

competências na escola. No caso específico do uso do computador, como ferramenta 

pedagógica, esta mudança tem sido lenta, ora ainda não foram incorporadas nas práticas 

pedagógicas, ora prevalece com uso inadequado. 
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Dentre as causas deste problema, está à própria formação do professor e a 

concepção predominante de que a introdução do computador na sala de aula poderia 

dispensar sua presença. Há, conforme Libâneo (1988, p.68), o: (...) temor pela máquina e 

equipamentos eletrônicos, medo da despersonalização e de ser substituído pelo 

computador, ameaça ao emprego, precária formação cultural e científica ou formação que 

não inclui a tecnologia”. 

Nesse contexto, é necessário voltar o olhar para formação inicial e contínua dos 

professores, priorizando a prática pedagógica em comunicação com as novas tecnologias, 

compreendendo-as como potencializadora da construção do conhecimento histórico. Sua 

incorporação deve evitar os modismos e o uso inadequado, que, para tal, só pode ocorrer 

quando este se reconhecer como o protagonista no trabalho pedagógico.  

Quando questionados sobre a utilização de sites específicos de História para 

trabalhar e dinamizar os conteúdos programáticos, os três professores responderam que 

não utilizam e nem conhecem sites específicos para trabalhar História.  

 Perguntamos aos professores se existe mudança na aprendizagem do aluno 

quando da utilização do computador nas aulas de História. Podemos perceber, por meio 

da análise dos dados obtidos, presentes no gráfico 10, que dois (02) professores, 

responderam que é visível a mudança no processo de ensino-aprendizagem de História. 

Apenas um (01) professor respondeu que não há mudança.                                   

Inquirimos os professores sobre o que falta para melhorar a utilização do 

laboratório de informática nas aulas de História. A esse respeito, no gráfico 11, 

constatamos que dois (02) dos professores do estudo acreditam que é o incentivo por parte 

da Gestão. E um (01) dos professores responderam que é a superação da insegurança em 

relação ao manuseio do computador. 

Perguntamos ainda se já desenvolveram algum projeto com o auxílio do 

computador na escola. A pesquisa revelou que os três (03) professores não desenvolveram 

nenhum projeto com a utilização do computador.  
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Embora tão disseminado os computadores, Grinspun (2002, p. 83) explica que no 

ensino, a sua função não está clara para os professores mesmo existindo uma grande 

necessidade de implementá-la. Fato questionável, já que conforme Ferreira (2004, p.61), 

deve-se primeiramente:  

Habilitar os docentes para a correta utilização didática das TICs, revela-se sine 

qua non para o desenvolvimento de sua prática pedagógica no mundo atual. Assim, é 

importante que a formação docente enfoque a incorporação crítica destas ferramentas 

como ponto central para sua utilização no universo educativo. 

 À luz de tudo isso é possível inferir que vale a pena utilizar os recursos 

tecnológicos na educação. É uma luz no fundo do túnel que começa a iluminar os débeis 

passos do uso da Telemática aplicada ao ensino de História. Uma esperança que renasce, 

como o sol no céu da educação, é mais uma razão para lutarmos pela transformação e 

moralização do ensino.   

 

Sugestões de atividades para o uso da Telemática no ensino de História no Centro 

de Ensino Dom Marcelino de Milão 

  A aplicabilidade da Telemática no meio educativo oferece a alunos e professores 

um novo conceito de educação, que é a Educação Interativa. Através deste novo conceito 

de educação, ambos podem trocar informações com outras escolas, diminuindo assim as 

barreiras geofísicas e ampliando bastante a possibilidade de maior desempenho 

profissional do professor e um aprendizado mais global e elaborado por parte do aluno.  

Com base na realidade demonstrada nos questionários, os recursos da internet 

podem muito contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de História, neste Centro 

de Ensino, uma vez que oferece uma diversidade de mais de seis milhões de sites com os 

mais variados assuntos. 

A disciplina História, por estar intimamente ligada à sociedade e as diferenças 

culturais, oferece ampla escolha de conteúdos contextualizados, que podem atender a 
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realidade da escola e do aluno sem ferir as exigências legais da coordenadoria do Ensino 

Fundamental. 

É importante observar que permitir ao aluno participação na escolha do conteúdo, 

nada tem a ver com o espontaneísmo gratuito, comum nas escolas modistas, que usam 

um diálogo unilateral oco, descontextualizado e enganoso. Para a Pedagogia Dialógica, a 

escolha do conteúdo por educadores e educandos, é pautada no respeito recíproco e o 

conhecimento de um para o outro, na troca de experiência e no desejo de realização de 

ambos, como seres humanos capazes de alterar o seu viver no mundial. 

A Pedagogia de Projetos em voga no presente momento envolve tempo e esforço 

coletivo. Como os professores de História do Centro de Ensino Dom Marcelino de Milão 

alegaram indisponibilidade de tempo para confecção de material didático, é preciso um 

grande esforço coletivo para a elaboração de projetos. Com o diálogo e parceria dos 

professores de História poderiam atrair outros professores para a elaboração de um 

projeto interdisciplinar, tendo em vista que os alunos do professor de História são os 

mesmos do professor de Ciências, Matemática, Ética e outras disciplinas constantes do 

currículo escolar. 

O intercâmbio entre as escolas pode ser feito com troca de experiências através do 

IRC (Internet Relay Chat) e do e-mail (Correio Eletrônico). Através destes dois 

instrumentos de intercâmbio a escola pode elaborar projetos em parceira com outras 

escolas, pode participar de projetos como o Kidlink e pode também construir uma Home 

Page.  

O Kidlink é um exemplo de projeto bem sucedido e que o Centro de Ensino Dom 

Marcelino pode participar. O Kidlink é um projeto de âmbito internacional que envolve 

o maior número de jovens de faixa etária entre 10 e 15 anos, em um diálogo global. 

Iniciado em 1990, congrega hoje a participação de 144 países onde mais de 500.000 

jovens mantém comunicação em todo o mundo, através de e-mail (correio eletrônico), 

correio normal, rádio amador e outros meios de comunicação. O projeto Kidlink é uma 
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organização sem fins lucrativos e qualquer pessoa que se identifique com os propósitos 

do programa pode participar.  

Qualquer jovem com idade entre 10 e 15 anos, pode utilizar gratuitamente os 

serviços do kidlink. O trabalho do projeto Kidlink, é mantido por 38 discussões públicas 

para conferências, uma rede privada para diálogo interativo (chat) e um site de exibição 

“on-line” de arte. O Kidlink possui atividades em inglês, japonês, línguas nórdicas 

(escandinavo), alemão, irlandês, hebraico e turco. 

A construção de uma página na internet oferece ao aluno a oportunidade de ter um 

espaço todo seu onde possa demonstrar criatividade e espírito de coletividade. Nela o 

aluno pode colocar dados sobre pesquisas realizadas na disciplina e também elaboração 

de pequenos projetos. Por ser um espoco flexível a HomePage pode ser modificada 

constantemente oportunizando ao aluno a chance de sempre atualizar seus conhecimentos 

aguçando assim seu interesse pela pesquisa e pelo trabalho participativo. 

Além de conter dados sobre pesquisas e projetos na área de História, a Home Page 

poderia conter informações sobre os alunos que a construíram o que com certeza os faria 

orgulhosos por ver que são parte de algo maior capaz de transcender os muros da escola 

e ser útil a outros alunos. Por outro lado, não é possível aspirar desenvolver um trabalho 

pedagógico mediado pelas TICs sem dispensar um bom tempo na preparação das 

ferramentas instrucionais.   

Apresentamos a seguir alguns modelos de atividades que podem ser utilizados 

pelos professores para integrarem a Internet em suas aulas. 

• Trabalho com Webquests( http://webquest.sdsu.edu/webquest.html). 

Webquest é “uma atividade orientada para a pesquisa em que algumas ou todas as 

informações com as quais os aprendizes interagem são recursos provenientes da Internet.” 

(HEIDE, 2000, p.78). O princípio pedagógico que norteia a construção de uma Webquest 

é a aprendizagem ativa e cooperativa mediada por computador. Logo, como uma 

atividade orientada para desenvolver-se em grupo, uma Webquest facilita a busca de 
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informações relevantes sobre os conteúdos pesquisados por parte dos estudantes e 

propicia o compartilhamento de competências. 

• Projetos Colaborativos (www.enlaces.pro.br). 

Os projetos colaborativos seriam a outra forma de aplicar o método da 

aprendizagem por projetos com base nas TICs. Dentre os projetos colaborativos de mais 

fácil participação podem-se mencionar o Enlaces-Brasil. Filiado à organização 

internacional World Links (http://world-links.org) e que está presente em mais de 30 

países e alcança 560.000 estudantes distribuídos em mais de 1400 escolas e telecentros, 

procura colaborar com o desenvolvimento profissional dos professores no sentido de 

capacitá-los a utilizar as TICs. Na página do Enlaces-Brasil estão disponíveis mais de 80 

projetos desenvolvidos por professores dos Estados do Ceará, Bahia e São Paulo. Estes 

podem servir de inspiração para o desenvolvimento de projetos similares. 

• Google para Educadores ( http://www.google.com/educators/index.html). 

            Neste endereço, a empresa apresenta onze ferramentas, além do mecanismo de 

busca principal, e sugere diversas formas de aproveitamento pedagógico das mesmas. 

Dentre estas ferramentas destacam-se o Google Earth, o Google Maps, e uma nova 

ferramenta, lançada em meados de 2006, e que se destina originalmente a auxiliar 

arquitetos a desenhar construções em três dimensões 

(http://www.sketchup.com/index.php?id=408). Em tarefas educacionais ela também 

pode ser usada para a construção de edifícios, árvores, carros, por estudantes. Associada 

ao Google Earth pode render bons resultados na reconstrução de edifícios e até 

monumentos históricos. 

 

Considerações finais 

Tecnologia Educacional, não deve ser vista como sinônimo de máquina de ensinar 

e sim como possibilidade do professor pensar no ensino, de forma nova, crítica e 

dinâmica, buscando soluções alternativas, para a transformação do processo educativo, 
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com o auxílio dos recursos da Telemática; sabendo o “por que”, o “para que”, “para 

quem” e “como” ensinar. 

Sugere-se que o professor planeje as suas aulas incluindo nos recursos didáticos, 

as ferramentas do computador, como uma nova alternativa que auxilie o desempenho do 

ensino-aprendizagem. São bastante diversificados estes recursos. Aulas poderão ser 

ministradas com o uso de softwares educacionais onde o professor e os alunos em 

parceria, têm liberdade de criar suas aulas de acordo com programas que podem ser 

utilizados para a realização de trabalhos, exercícios, produção de textos, avaliações e 

muitos outros. 

As experiências dos alunos são simples. Esperam do professor de História apenas 

mais dinamismo, competência, e que os mesmos, permitam sua participação em seu 

próprio aprendizado. Expressam este desejo quando afirmam que gostariam de ter mais 

aulas práticas com experimentação e observação. O professor precisa introduzir 

mudanças no seu fazer pedagógico, a fim de que o ensino acompanhe o processo dos 

múltiplos setores sociais. 

Precisa-se cuidar para que o uso de laboratórios e bibliotecas virtuais seja 

previamente planejado e desenvolvido de acordo com a compreensão e o nível dos 

usuários de escolas públicas periféricas no interior, para que o ensino não seja ainda mais 

desvirtuado pelo mau uso das tecnologias. Estes devem ser aplicados em sintonia com os 

conteúdos propostos pelos órgãos competentes que gerem a educação pública, podendo 

ser utilizados conteúdos flexíveis ao alcance da compreensão dos alunos.  

A disciplina História oferece ampla escolha de conteúdos que venham a atender 

as necessidades do aluno sem ferir as normas legais do ensino. Através de uma boa 

comunicação e parceria, professores de História podem atrair outros professores de 

disciplinas diversificadas para elaboração de um projeto interdisciplinar, visto que, os 

alunos dos professores de História, são os mesmos de outras disciplinas constantes no 

currículo escolar. 
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Nesse sentido a formação do profissional para atuar nessa nova sociedade implica 

em entender a aprendizagem como maneira de representar o conhecimento, provocando 

um redimensionamento dos conceitos já conhecidos possibilitando a busca e 

compreensão de novas ideias e valores. 
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72. O HEROI NO PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO DA OBRA LITERARIA 

PRIMO BASILIO PARA A PELICULA BRASILEIRA. 

 

Lucas Rodrigues Cavalcante  

 

  

Luísa, a heroína de um romance real 

Antes de analisar a transposição do herói na trama cinematográfica, é natural que 

seja analisado a construção desse herói na trama literária. Aqui a heroína Luísa se destaca 

como protagonista central da obra, ao invés do personagem título, Basílio. Portanto, e 

para esse fim, será analisada a forma como se dá a sua construção, da personagem Luísa, 

seu jeito de ser, agir e pensar, ou seja, a formulação da heroína nesse romance realista.  

Geralmente os heróis são os personagens que se movem no centro da trama, que 

sustentam o desenrolar do enredo, que atuam de certa forma com maior participação em 

toda a estória. Conforme Silva (1984, p. 687), “a função e o significado das ações 

ocorrentes numa sintagmática narrativa dependem primordialmente da atribuição ou da 

referência dessas ações a uma personagem ou a um agente”. Os personagens vivenciam 

a problemática da trama, através de comportamentos que carregam, em muitas vezes algo 

único que representa um coletivo. Eles dão vozes à sua realidade vivendo ou superando 

suas limitações. Segundo Campbell (2007, p. 28), 

 

O herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu 

vencer suas limitações histórias pessoais e locais e alcançou 

formas normalmente válidas humanas. As visões, ideias e 

inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes primarias 

da vida e do pensamento humanos. Eis porque falam com 

eloqüência, na da sociedade e da psique atuais, em estado de 

desintegração, mas da fonte inesgotável por intermédio da qual a 

sociedade renasce. 
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Pensando na obra literária, no inicio, na era do trovadorismo, os heróis ainda 

carregavam esse traço de ser “super” ou mito, assim como o herói romântico que apesar 

de ser “problemático” ainda carrega consigo o seu traço de   

Idealizado, ou até mesmo certo tipo de empirismo. Quem trabalha nessa 

perspectiva é Lucáks (1999), em teoria no romance ele através do análogo Personagem 

Dom Quixote, cria um trabalho frente ao diferencial desse herói “problemático”, traçando 

agora uma visão fora do ideal de como se comporta esse ser do cotidiano, até mesmo 

traçando essa ruptura com o meio onde mesmo incluso no real ele insiste em viver a sua 

própria realidade.  

Nessa ideia de herói “problemático” é onde encontramos Luísa, diferentemente de 

um bombeiro, anjo, semideus ou qualquer ser ou sujeito épico destinado a salvar vidas, 

Luísa traz consigo uma voz de denuncia, pois seu criador, Eça de Queirós critica através 

da sua personagem o Romantismo, da mesma forma que Dom Quixote representa um 

leitor empírico, pois ele se deixa manipular pelas mensagens vistas na ficção: 

 

E sentia-a, porventura, essa felicidade, que dão os amores 

ilegítimos, de que tanto se fala nos romances e nas óperas; que 

faz esquecer toda a vida, afrontar a morte, quase fazê-la amar? 

[...] que lhe parecera ser amor vinha da novidade do mistério do 

Paraíso, de outras circunstâncias talvez, que num queria confessar 

a si mesma, que a faziam corar por dentro!”. (QUEIRÓS, 1979, 

p.166). 

 

Eis onde podemos notar uma grande diferenciação entre o cânone português e o 

filme brasileiro, pois dentro da película, a personagem Luísa apenas cai nos encantos do 

personagem Basílio, embora ela seja construída em época e lugar diferente, ainda 

podemos imaginar que isso seja de certa forma, algo que deixe a película infiel à obra 

original. Certo?... Errado, pois no cinema a película nem sempre deve e consegue 

reproduzir exatamente a mesma coisa da obra literária, pois os dois meios possuem 
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linguagens distintas, existindo sim um conceito de equivalência, como defende Fisher-

Lichte(1987): 

 

que a equivalência não pode ser identificada como identidade de 

sentido nem do sentido que o texto faz surgir, nem do sentido de 

seus elementos e subtextos. Equivalência significa que o texto 

dramático e o texto teatral podem ser interpretados e 

compreendidos com referência a um sentido comum a ambos. 

Assim, um julgamento de equivalência não significa uma relação 

existente que possa ser percebida e afirmada por qualquer um, 

mas o resultado de um processo hermenêutico no qual a leitura de 

uma texto dramático se relaciona à "leitura" de um texto teatral - 

dramatização, encenação-com referência aos sentidos que são 

resgatados por ambos (FISCHER-LICHTE, 1987. p. 211). 

 

Nesse contexto, Pellegrini (2003), considera que a possibilidade de aproximações 

entre a linguagem verbal e visual é a questão do contexto demonstrativo. Nessa 

abordagem, a autora que logo ao termos contato com as primeiras imagens do filme 

sabemos do que se trata, ou seja, somos incialmente inseridos em seu contexto. 

Acrescento aqui, que no contato com o cartaz do filme em estudo, podemos perceber do 

que se trata, se é um romance, um drama.  

No caso do filme, onde na primeira cena, Luísa se afasta do seu esposo, Jorge, ela 

demonstra desinteresse pela companhia do mesmo, e vai à busca e ao encontro do primo 

Basílio. Ao contrário do que ocorre no livro de Eça de Queirós, onde o encontro referido, 

entre Luísa e Basílio, ocorre somente depois de várias paginas de narrativa. Embora citado 

na cena, cabe acrescentar que no início da trama na película, a câmera mostra Jorge 

(esposo trocado, traído), olhando para o primo Basílio passando o telefone para a amada 

esposa, Luísa. 

Entendo a heroína que habita na obra equivalente a heroína do cinema, como 

podemos supor, e argumentando a favor disso, temos a questão da tipicidade tratada por 

Umberto Eco (2011), em seu clássico na obra ‘Apocalíticos e Integrados’. Onde, apesar 
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desse atributo que as diferencia, citado acima, podemos entendê-las como personagens 

que são construídas em linguagens diferentes, meios diferentes e que carregam o mesmo 

“Tipo”. Segundo Eco (2011), essa tipicidade ocorre, “quando o autor consegue revelar os 

múltiplos nexos que coligam os traços individuais dos seus heróis aos problemas gerais 

da época”. (ECO, 2011, p. 220.). 

É fácil entender como é construída a tipicidade de Luísa, pois o próprio autor, Eça 

de Queirós comenta sobre ela e/ou sua representatividade, a respeito de que ela não é a 

única figura burguesa dentro da obra, mas sim a imagem que ela representa, ou seja, ela, 

Luísa é a forma explícita de como Eça de Queirós retrata as mulheres burguesas de sua 

época, basta analisar um trecho da obra ‘as Farpas, do mesmo autor. 

  

Os seus dias são passados na preguiça de um sofá, com janelas 

fechadas; -ou percorrendo num passinho derreado a Baixa e sua 

poeira [...] Depois, não fazem exercício [...] Além disso, o hábito 

do sofá, do recosto e da almofada- acostuma às posições 

lânguidas; cabeça errante, braços amolecidos, corpo abandonado 

[...] Outra causa da doença é a toilette. Com estes penteados 

enormes, eriçados, insólitos, em forma de capacete, de fronha [...] 

Ouve-se dizer quase sempre às mulheres – “Sinto hoje um peso 

na cabeça!...” É o fardo! É o crânio que, sem ar, amolentado, está 

adoecendo como um corpo que não se despe. Lisboa é a cidade 

do universo onde as meninas mais se apertam e se espartilham...” 

(QUEIRÓS, apud SILVA, 1979, pp.1021-1022).  

 

Voltando ao filme, podemos dizer que existe essa total fidelidade, já que mesmo 

o enredo tenha sido ambientado em São Paulo, anos depois, ainda se segue o sentido do 

original, já que nos primeiros minutos de filme, por meio do olhar narrativo de uma 

câmera filmadora, com o seu famoso ângulo Close-Up, apresenta a personagem Luísa em 

um teatro suntuoso, observando todo o luxo à sua volta. 
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 O realismo tenta alcançar uma descritiva fiel e detalhada do ambiente. Na obra 

de Eça de Queirós, como já foi dito, o objetivo do autor de Primo Basílio, é fazer um 

retrato denunciativo da luxúria burguesa. Olhando por esse prisma, podemos supor que a 

obra realista nasceu para o cinema. Nesse mesmo raciocínio, Jean-Claude Bernardet 

(1980), propõe o assunto, quando tenta responder à temática em sua obra, começando 

pelo título: ‘O que é Cinema?’. A autora concorda que o cinema é a “arte do real”, é uma 

arte burguesa, dentre outros aspectos. Talvez seja por isso que essa transposição literária 

para as telonas tenha sido bem aceita pelo publico, pois o filme de Daniel Filho foi grande 

sucesso de bilheteria. Sito é, não somente o fato do bom casamento entre escola e cinema 

suposto aqui, mas pelo trabalho voltado nessa tradução ao sentido real da construção do 

sentido no cânone. 

 

Conclusão 

Podemos notar que, o herói sugerido pela ficção sustenta toda uma trama, 

principalmente a heroína romanesca, pois ela é o problema, ou seja, ela mesma cria o 

problema, diferentemente do herói épico que resolve o problema dos outros. Muito 

poderia ser acrescentado aqui, já que, principalmente, o processo de transposição abre 

diversas portas para inúmeros olhares. No entanto, esse breve estudo buscou visualizar 

como se dá a construção dessa heroína cinematográfica vinda de um romance real. O 

resultado do represente trabalho é que podemos observar suscitar algumas dúvidas a cerca 

do tema. Assim, nosso intento foi de fato alcançado, pois o trabalho se propôs observar e 

abrir as diversas portas para esse estudo, voltado para o Herói dentro desse processo de 

transposição. 
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73. ESPAÇO E MEMÓRIA: REPRESENTAÇÕES NA OBRA CAIS DA 

SAGRAÇÃO DE JOSUÉ MONTELLO 

 

                                                                                        Withelo dos Santos Sousa 

                                        

Introdução 

A memória remonta à antiguidade grega na imagem mítica de Mnemosyne, deusa 

da memória, que atribuiu às musas a missão de incutir no poeta o dom de criar e 

disseminar a verdade, ao mesmo tempo, de presentificar o passado por meio da arte. A 

intenção era livrar a sociedade do esquecimento, já que o passado reside na dialética entre 

revelação e encobrimento. 

A relação entre memória e espaço tomou grande impulso a partir do final do século 

XIX com os estudos de Gaston Bachelard (1993) e de seu discípulo Henry Bergson. 

Ambos compreendem a memória com capacidade de reter lembranças afetivas associadas 

a espaços de vivências. Em Bergson (1999), as lembranças advêm do contato com o 

mundo exterior, por meio da percepção, sendo as lembranças capazes de suspender a 

realidade e se imporem como instantes eternos; em Bachelard, é do próprio mundo 

interior que a imagem-lembrança se anuncia. Para este, esse tipo de imagem que se 

assoma no interior do ser está intimamente relacionada a espaços considerados topofilicos  

. Assim, tanto a percepção de Bergson, quanto o sentido da existência de Bachelard são 

modos desencadeadores de sensações. 

Por sua vez, o espaço na narrativa vincula-se aos demais elementos estruturadores 

da trama, como o tempo e o foco narrativo. Os personagens situam-se em relação a um 

espaço físico (ou geográfico), a um espaço delimitado pelo tempo histórico, em relação a 

outros personagens no contexto social em que se insere ou em relação a si mesmo no que 

se refere ao sentido da existência e, ainda, em relação ao processo discursivo, nesse caso 
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estaremos diante do espaço linguístico. Desse modo, é importante que seja dado um 

tratamento específico ao espaço. Como diz Osman Lins:  

 

[...] a narrativa é um objeto compacto e inextrincável, todos os 

seus fios se enlaçam entre si e cada um reflete inúmeros outros. 

Pode-se, apesar de tudo, isolar artificialmente um de seus 

aspectos e estudá-lo – não, compreende-se, como se os demais 

aspectos inexistissem, mas projetando-o sobre eles: neste sentido, 

é viável aprofundar, numa obra literária, a compreensão do seu 

espaço e do seu tempo, ou, de um modo mais exato, do tratamento 

concedido, aí, ao espaço ou ao tempo: que função desempenham, 

qual sua importância e como os introduz o narrado. Note-se ainda 

que o estudo do tempo ou do espaço num romance, antes de mais 

nada, atém-se a esse universo romanesco e não ao mundo. (1976, 

p. 63/64). 

 

Os espaços de vivências servem de referências pessoais e sociais e exercem uma 

força de atração sobre os sujeitos. Dessa forma, espaços de intimidade como a casa 

paterna, uma rua ou um bairro de lembranças pretéritas, dentre outros, passam a ter valor 

preponderante pela noção de proteção e aconchego que proporcionam, tendo os espaços 

coletivos a duração e estabilidade capazes de fortalecer os vínculos do sujeito em 

sociedade.  

Os estudos da memória na literatura têm recebido novos enfoques, um deles é a 

importância que se dá ao lugar de enunciação do sujeito que rememora, então, em nossas 

pesquisas será dada relevância ao lugar e circunstâncias adotadas pelos personagens para 

dialogar com a memória da cidade, uma vez que os espaços, tal como o tempo, são 

dotados de movências que tendem a arrastar referências, histórias, memórias. 

 Ademais, não podemos esquecer de que entre os espaços de vivências e o 

momento da rememoração interpõe-se o contínuo temporal, isso significa que as 

lembranças podem ser modificadas pelas impressões de um sujeito que já não é o mesmo, 

sendo esta particularidade também foco de nosso interesse. É nesse jogo de interditos por 
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entre lugares de afeto, talvez já alterados pelo tempo e/ou pela ação humana, que nos 

propomos a verificar a importância da memória na obra de Josué Montello.  

A realidade alimenta a memória, mas a memória distorce a realidade pelo processo 

de seleção que resulta de cenas que compõem o acontecimento, portanto, a realidade para 

um indivíduo é a seleção operada entre o lembrar e o esquecer, o primeiro processo 

seletivo que sustenta a representação de mundo.  Mas a memória, apesar de possuir caráter 

individual, íntimo, não deixa de ser um fenômeno construído no plano social. Sendo o 

homem um ser social, o mundo no qual circula, inevitavelmente, o direciona a uma 

intrincada teia de relações, porém os mecanismos de representação literária dessa 

memória que se forma a partir do convívio com a comunidade da qual o sujeito faz parte, 

bem como do contato direto ou não, com outras comunidades, não são os mesmos da 

memória particular. 

Maurice Halbwachs, discípulo de Bergson, em seu trabalho sobre a memória 

coletiva, prioriza a relação que os indivíduos estabelecem uns com os outros no convívio 

em sociedade. Estando o sujeito imerso em um meio social, sua vivência é compartilhada 

com outros membros da comunidade em diferentes instituições. Para ele, as marcas de 

convivência são estruturas sólidas como as rochas, construídas por meio de relações que 

se estabelecem com os grupos, como família, escola, igreja, dentre outros, de modo que 

o acervo particular seja enriquecido pela presença do outro. Para que a memória esteja 

em consonância com as de outros membros da sociedade, acrescenta o sociólogo que não 

é necessário fazer parte do mesmo contexto, antes, é preciso que as pessoas estejam 

interligadas por vínculos afetivos.   

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 outros estejam 

presentes, materialmente distintos 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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O passado pode ser atualizado no presente por meio de uma associação gradativa 

de vivências em sociedade, mas cada pessoa sente o passado de maneira diferente, pois 

cada ser humano possui sua própria identidade pessoal. A memória faz desdobrar 

vivências encadeadas a posteriori e as associa a novas cenas. Desse modo, ainda que 

estejamos interligados por meio de laços afetivos, temos reações particulares ante 

lembranças compartilhadas pelos mesmos integrantes do grupo. 

Para Benjamin (1994, apud SANTOS, 2013, p. 39) passado e presente são 

simultâneos, melhor dizendo, o passado adentra o presente e com ele se funde. Por isso 

“articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como de fato foi”, “significa 

apropriar-se de uma reminiscência, ou seja, o ato de sentir o passado no presente, tal como 

ela relampeja no momento de um perigo”. Na perspectiva da simultaneidade temporal, 

vestígios do passado incrustados em elementos do espaço urbano, por exemplo, são 

pertinentes para se repensar o passado ou como queira Benjamin, ressignificá-lo a partir 

do presente.   

Na perspectiva benjaminiana, o presente está repleto de diferentes vivências 

pessoais, sociais e, sobretudo históricas, permitindo que, a partir das reminiscências, 

possamos dar novos significados ao vivido. Portanto podemos dizer que a rememoração 

transcodifica o vivido, ou melhor, permite a reinterpretação do passado, tanto em relação 

ao presente, quanto em relação ao futuro, como rege o pensamento de Benjamin. 

A relação entre espaço e memória apresenta fios condutores que perpassam o 

sujeito em suas vivências individuais e sociais. Acontecimentos do passado podem ser 

rememorados a partir de situações cotidianas ou do contato do sujeito com elementos 

citadinos que apresentem marcas de referências. O passado pode ser rememorado a partir 

das marcas que se incrustam em elementos urbanizados que resistem ao tempo, com isso 

confere à cidade a possibilidade do novo, de modo que “outra cidade” imponha “a sua 

face”, neste antigo lugar, sem que necessariamente tenha que soterrar sua memória. 

Ocorre que, com o desenvolvimento vertiginoso dos centros urbanos, as referências 

tornam-se encurraladas, com tendência ao desaparecimento de forma proporcional ao 
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surgimento de novas paisagens.  O passado que se fixa em marcas deixadas no espaço 

urbano é uma forma peculiar de preservação da memória do lugar, de manter a 

singularização, em tempos globalizados em que fronteiras são eliminadas e se vive a forte 

tendência à personalização. 

Em vista disso, objetivamos com este trabalho analisar na obra Cais da Sagração 

(1971), de Josué Montello a relação entre espaço e memória com relevância à memória 

da cidade, a partir das referencias do personagem central da obra Mestre Severino. É no 

jogo de interditos por entre lugares de afeto, talvez já alterados pelo tempo e/ou pela ação 

humana, que nos propomos a verificar espaços de memória na obra de Josué Montello. 

 

Josué Montello e a obra Cais da Sagração 

Josué Montello é um dos escritores mais significativos da Literatura Brasileira 

com reconhecimento Internacional. Em1954 é eleito para a Cadeira nº 29 da Academia 

Brasileira de Letras, sendo o mais jovem integrante daquela instituição em toda a sua 

história, exercendo também a sua presidência nos anos de 1994 e 1995. Em São Luís 

criou e organizou o Conselho Federal de Cultura, a Casa de Cultura, além de ser um dos 

fundadores da Universidade Federal do Maranhão. Josué Montello é membro da 

Academia Maranhense de Letras da Academia Internacional da Cultura Portuguesa (de 

Lisboa); da Association Internationale des Critiques Littéraires (de Paris). 

Autodidata, é autor de uma vasta obra que inclui livros de história, educação, 

romances, ensaios, novelas, peças teatrais, crônicas e livros para o público infanto-

juvenil, publicados de 1936 a 2000. Sua bibliografia apresenta, além de discursos e de 

obras de educação e biblioteconomia, obras prefaciadas e antologias. Seus romances 

foram traduzidos para o inglês, o francês, o castelhano e o sueco.  

Por meio de um narrador heterodiegético, a obra Cais da Sagração narra a historia 

do barqueiro Mestre Severino, que já velho, com problemas cardíacos, decide seguir 

viagem para São Luís, mesmo contra orientação médica ou pedidos da companheira 
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Lourença. Mestre Severino é avesso à modernidade e mostra-se fiel à tradição e aos 

costumes. Precisa passar ao neto Pedro os ensinamentos que herdou do pai, que trouxe 

do avô, uma família de barqueiros. 

Enquanto prepara a viagem, rememora historias de vida, incluindo seu amor pela 

prostituta Vanju, bem como os anos que passou na cadeia e a paixão pelo mar no barco 

Bonança. Em paralelo, Lourença, a companheira inseparável de Mestre Severino, fiel, 

mantem-se ao lado dele, mesmo quando foi preterida pela bela Vanju no coração do 

barqueiro. Lourença, que mesmo sem casar com Mestre Severino, criou a filha de Vanju, 

quando do seu assassinato, e também o neto da falecida, Pedro, adolescente, que tem a 

convicção que não quer ser barqueiro, tornando-se introspectivo e solitário. 

A Obra reporta o leitor às reminiscências do protagonista e ao redimensionamento 

do passado, no qual Mestre Severino busca imagens do Maranhão de outrora com sua 

estrutura arquitetônica marcada pelas referências coletivas, mas que agora vão perdendo 

espaço devido ao progresso acelerado da cidade. Essa rememoração é de grande 

relevância para nossa pesquisa.  

 

Representações da memória da cidade sob as retinas de Mestre Severino 

 Mestre Severino vislumbra a antiga glória que ressurge de construções 

carcomidas pelo tempo, espaços que passam a ter novas destinações. O espaço, longe de 

ser uma superfície lisa, apresenta camadas superpostas que se permitem descascar para 

dar visibilidade a histórias subjacentes. Assim, o olhar de Mestre Severino consegue não 

só acionar o passado que resiste por entre fendas e gretas, como também ressignificá-lo a 

partir da imersão no presente. 

 

 –– Quando eu tinha a tua idade, este Cais da Sagração era bem 

diferente. Tinha outra vida, outro movimento. Do meu tempo, a 

bem dizer, o que sobrou foi esta muralha, o mar, aqueles 

sobradinhos, o muro do Baluarte. Acabaram com o mercado e 
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com as barracas de pescadores, ali adiante, na velha praia do Caju. 

Foi pena. Agora, a vida é aquela ponte, com os carros passando, 

sem a animação de antigamente. (MONTELLO, 1976 p.233). 

 

O tom angustiante com o qual Mestre Severino relembra o passado no Cais, as 

pausas provocadas pela pontuação geram uma suspensão do tempo, que envolve ainda 

mais o leitor, como se ele próprio estivesse passando por tais experiências. Cria uma 

atmosfera que se acentua ao longo da narrativa até atingir o clímax da estória: o Cais que 

foi o mais importante do Maranhão agora passa imperceptível pelas retinas dos 

transeuntes. A atmosfera é uma sensação que permeia o texto narrativo, um tom 

emocional que se infiltra pelo enredo, pelas personagens e pelos espaços. Borges Filho 

(2007), a Atmosfera está ligada ao espaço e possui um caráter abstrato, angustia, alegria, 

exaltação, violência etc., e envolve as personagens, podendo até justificar o espaço dentro 

da obra. 

O passado pode ser atualizado no presente por meio de uma associação gradativa 

de vivências em sociedade, mas cada pessoa sente o passado de maneira diferente, pois 

cada ser humano possui sua própria identidade pessoal. A memória faz desdobrar 

vivências encadeadas a posteriori e as associa a novas cenas. Desse modo, ainda que 

estejamos interligados por meio de laços afetivos, temos reações particulares ante 

lembranças compartilhadas pelos mesmos integrantes do grupo. 

 

Estes velhos sobrados da Praia Grande, quase todos de pedra e 

cal, muitos deles revestidos de azulejos portugueses, com paredes 

de uma braça, janelas retangulares, beiral saliente, portais de 

cantaria lavrada, mirante aberto para baia de São Marcos, estes 

velhos sobrados, Mestre Severino, estes velhos sobrados 

começaram a morrer. (MONTELLO, 1976 p.242). 

 

A sensação de decadência das grandes formas urbanas arquitetônicas, vão sendo 

esfaceladas pelo tempo que, como uma doença incurável, as deteriora levando consigo 
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uma parte da memória coletiva. O narrador lamenta o Maranhão de outrora que nuca será 

esquecido, mas que agora se desfigura com o progresso acelerado e o tempo que como 

um inimigo constante faz morrer esses velhos locais de afetividade daquela época.   

 

Antes de alcançar a rampa para descer ao barco, anteviu a morte 

do Cais da Sagração – prolongamento natural do silencio da Praia 

Grande. Certo, sobreviveriam às casas, o passeio, as arvores da 

avenida, a muralha de cimento e pedra rente ao mar; mas os 

barcos que vem de longe não ancorariam naquela enseada. A 

praia do Caju que continuava o cais até a praia de Jenipapeiro, 

junto as ruinas da Quinta da Vitória, já havia desaparecido, com 

seu mercado, suas barracas, suas quitandas de peixe frito. A 

ponte, ligando a cidade a Ponta de São Francisco, mudara tudo 

ali. E como já fazia muito tempo que não dragava o porto, as 

coroas de areia, a hora da maré vazante, davam a impressão de 

que terminariam de aterrá-lo dentro de pouco tempo. Assim, o 

cais do Pedro seria no Itaqui, do outro lado de São Luís, enquanto 

o dele, Mestre Severino, continuaria sendo aquele, sobre as aguas 

do rio Anil. Praticamente já quase não existia o Cais da Sagração. 

Quase todos os barcos atracavam agora junto a Rampa Campos 

Melo, alguns iam para o Portinho, outros mais para o Desterro; 

somente o Bonança, fiel ao seu passado, deitava a âncora ali – 

como nos dias de outrora, quando ainda passavam pelas ruas de 

São Luís as velhas carruagens puxadas pela parelha de cavalos, 

com o seu cocheirona boléia. (MONTELLO, 1976 p.262). 

 

Mestre Severino nos descreve definitivamente a morte do Cais da Sagração, com 

um tom melancólico o velho barqueiro faz um presságio do que irá acontecer num futuro 

bem próximo, um mal muito grande para os antigos barqueiros que ancoravam ali, o cais 

já não era o mesmo de outrora, com o passar dos tempos e a evolução moderna da Cidade 

de São Luís, o povo agora preferia o porto de Itaqui ao Cais da Sagração, com exceção 

do Bonança que era fiel aquele cais tão divertido e acolhedor do outrora e que jamais seria 

substituído por outro.  
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Osman Lins (1976, p. 77) nos fala sobre a ambientação na narrativa literária. Para 

ele, ambientação é o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, destinados a 

provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente, onde transparecemos 

recursos expressivos do autor. É o modo pelo qual o espaço é apresentado ou introduzido 

na narrativa, Lins divide a ambientação em três tipos: franca (quando o espaço é descrito 

pela introdução do narrador), Reflexa (quando o espaço é percebido pela personagem) e 

obliqua ou dissimulada (quando a personagem age e narra sua ação, ou seja, a personagem 

constrói o espaço e não apenas o percebe). 

Na Obra predomina a ambientação franca, em que o espaço é descrito pela 

introdução do narrador. 

 

Mestre Severino se detém na volta da rua, levanta o olhar 

evocativo para as pedras de calçamento, entre as duas alas de 

sobrados vetustos, lembrando que por ali passavam caminhões 

atochados de carga, retiniam nos paralelepípedos do chão as rodas 

das carroças barulhentas, puxadas por um burro lerdo que o 

carroceiro fustigava. As calçadas estreitas quase não 

comportavam a multidão de caixeiros, catraieiros, vendedores 

ambulantes, armadores, gente do povo, barqueiros, doceiras, 

marinheiros, ciganos e carregadores que por elas transitavam, do 

começo ao fim de semana, desde que o dia raiava até que a noite 

descia. Só nos domingos, com os sobradões fechados, um guarda 

bisonho a porta do casarão do Tesouro, outro mais no prédio da 

Alfandega, é que se via na Praia Grande a pasmaceira de agora.  

(MONTELLO, 1976 p.243). 

 

O narrador descreve o espaço através das lembranças de Mestre Severino que 

busca em sua memória os momentos de glória do Cais. Por meio do processo de 

rememoração tenta reanimar o local que já fora diferente daquele representado no 

presente. Isso aciona o psicológico do barqueiro que não se conforma com as mudanças 

que acontecem de forma acelerada na cidade. O esfacelamento e esquecimento de formas 

urbanas arquitetônicas que representaram muito para o Maranhão no passado glorioso em 
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que ele se encontrava em outrora, imagens que são buscadas na memória do barqueiro 

como refugio do presente deserto e abandonado em que se encontra a Praia Grande. 

Formas que vão sendo esquecidas ao longo dos tempos e causa certa inquietação no povo 

que ali estava quando tudo era diferente. Essa memoria coletiva que ele traz mostra a 

importância do Cais para a comunidade.   

Com isso, o personagem rompe com o presente, trazendo a memória coletiva 

daqueles que buscavam no Cais da Sagração sua descontração e meio de conseguir 

alguma renda, o que se justifica quando ele menciona várias profissões ali exercidas. 

Além disso, faz ressurgir grandes obras arquitetônicas urbanas de São Luís. 

 

No entanto, em vez de impregnar-se do sentimento da morte, 

Mestre Severino entrou a reanimar o Cais com as imagens que ia 

retirando de si mesmo, repondo-as nos seus lugares a feição do 

olhar retroativo. Ele via uma casa, um sobrado, uma ladeira, um 

trecho de parapeito, uma rampa, e ali revia os dias de outrora, com 

a Loló Maresia, a Soledade, a Rosa Espanhola, a Maria das 

Virgens, jogos de cartas no alto da Rampa Campos Melo, quedas 

de braços no poial da muralha, os livrinhos de histórias que o 

Neco Maneta vendia junto ao prédio do Tesouro, e as figuras e as 

vozes refluíam ao lume de sua consciência como poeiras 

repentinamente suspensas no raio de luz. (MONTELLO, 1976 

p.261). 

 

O narrador nos mostra a rememoração dos espaços por Mestre Severino que tenta 

habitar com suas lembranças imagens fixadas, daquele Cais inesquecível e agitado, 

constantemente povoado em outrora, trazendo em suas memorias os espaços de 

afetividade, bem como as atividades que animavam o Cais, além das pessoas que ali 

estavam todos os dias, trabalhando ou se divertindo. O velho barqueiro luta contra a 

própria realidade para resgatar o antigo Cais que hoje nem de longe se compara com o de 

antigamente.  
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Vimos que o espaço geralmente desempenha funções na narrativa. Lins (1976, p. 

97) deixa claro que a criação do espaço dentro do texto literário serve a variados 

propósitos e adverte que, a percepção de um deles não significa que o leitor desvendou 

“totalmente a razão de ser de um determinado cenário e dos recursos mediante os quais 

ele se ergue do texto”. Na obra Cais da Sagração se destaca a função caracterizadora, na 

qual o cenário confirma, precisa ou revela o personagem. 

 

[...] ainda não tinham construído essas casas de gente rica. Só se 

via sobradinhos de outros tempos, com mirantes e sacadas de 

ferro. As lanternas vermelhas, penduradas nas portas dos 

sobrados, queriam dizer que ali se vendia peixe frito. Os roletes 

de cana e pamonhas eram vendidos pelos moleques, que se 

esgoelavam na calçada do cais. De noite, a iluminação das ruas 

era a gás, bem diferente dessa luz forte de hoje, que até dói na 

vista. O tempo passa, as coisas vão mudando para pior. 

(MONTELLO, 1976 p.233). 

 

Mestre Severino se confirma um personagem que se opõe ao novo, ao crescimento 

acelerado de São Luís. O barqueiro demonstra seu descontentamento com as mudanças 

que ocorreram ao longo dos tempos, e que através de sua rememoração busca os espaços 

antigos, bem diferentes dos espaços de hoje, que perderam a riqueza de antigamente e se 

tornaram formas urbanas novas e modernas. A perca dos espaços de afetividade gera uma 

grande inquietação por parte do personagem que não se conforma com essas mudanças 

que deixam as formas espaciais antigas no passadismo inclusive o velho Cais da Sagração 

e a Praia Grande. 

Além da função caracterizadora, a Obra também apresenta a função de contraste, 

na qual o espaço e tudo que o envolve contrastam significativamente com os sentimentos 

sentidos pelo personagem. 

 

Construídos pelos braços dos negros cativos, os imponentes 

sobrados da Praia Grande, que já eram velhos quando Mestre 
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Severino os viu pela primeira vez, pareciam erguidos para 

atravessar o tempo, vistosos, enraizados, indestrutíveis, 

dominando a rua com as suas fachadas espelhantes, tão sólidos 

quanto às muralhas de uma fortaleza, e a verdade é que 

sobreviveram à opulência burguesa que os mandou levantar. 

(MONTELLO, 1976 p.228). 

 

O espaço contrasta significativamente com os sentimentos de Mestre Severino, já 

que o barqueiro lamenta pela decadência e flagelo desses elementos urbanos, prevendo a 

morte da Praia Grande e dos velhos sobrados dos quais ele possui uma grande afetividade, 

por representarem momentos importantes do Glorioso Maranhão de outrora.  

Sobre os estudos literários, Ozíris Borges Filho afirma que é possível distinguir 

quatro elementos compositivos agentes na construção espacial narrativa. São eles: 

espaço-representado, espaço-cena, espacialidade e espaço do texto. 

O espaço-representado é os espaços físicos e geográficos, as paisagens, as 

distancias, as direções, os objetos colocados nas cenas, que podem representar certo status 

social da personagem. O espaço-cena é constituído pelos elementos cênicos do espaço-

representado (objetos, luz, sons, texturas, cheiros), responsáveis pela composição dos 

ambientes e que contribuem na criação da atmosfera do texto. Na obra Cais da Sagração 

se destaca a presença do espaço-cena. 

E a vista de Pedro não se saciava de linhas e cores, já agora abrangendo o muro 

de pedra do Cais da Sagração, o contraforte do Baluarte, os dois semicírculos que 

avançam para o mar, a rampa de desembarque com dois barcos atracados. De um lado e 

de outro, as aguas mansas do rio Anil e do rio Bacanga; em redor, sob o voo leve das 

gaivotas e dos urubus, os barcos, as canoas, as barcaças, as lanchas, as alvarengas, os 

igarités. E imponente, arqueando-se por cima das aguas, a ponte nova que liga a cidade a 

Ponta de São Francisco e por onde ônibus e automóveis se cruzavam, enquanto, sob um 

de seus vãos, descia um barco de velame desfraldado. (MONTELLO, 1976 p.228). 
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O jovem Pedro neto de Mestre Severino se sentia maravilhado com a linda vista 

da bela capital maranhense, uma beleza e crescimento que ele não tinha costume de ver 

já que morava numa cidade interiorana onde o progresso ainda não tinha chegado. A 

riqueza dos detalhes geram sentidos e significados, e as informações sensoriais possuem 

grande capacidade compositiva: as cores, as texturas e as brisas, esses elementos geram 

espacialidade e suas percepções pelas personagens, agregam valores ao espaço e 

contribuem na formação da atmosfera do texto e na recepção do leitor.  

Na Obra também percebemos a espacialidade do texto é caracterizada pelo uso de 

recursos artísticos e plásticos empregados na sua composição, tais como ritmo, 

sonoridade, pausas, repetições, e outros. 

 

–– Estão estragando mesmo nossa cidade, Mestre Severino. Só se 

fala agora em casa nova, rua nova, porto novo, Maranhão novo. 

Ando cheio de tudo isso. Já estou pensando em deixar de ler 

jornal. Não se fala noutra coisa. Maranhão novo, por quê? 

Maranhão velho, Maranhão mesmo, o Maranhão do nosso tempo. 

Ontem veio aqui um amigo me oferecer um terreno no Itaqui. 

Destemperei com ele: dei-lhe um grito, corri ele daqui! Era só o 

que faltava! (MONTELLO, 1976 p.262). 

 

O narrador utiliza recursos artísticos e plásticos, as pausas, as repetições, o ritmo 

e a sonoridade, demostram a inquietação do Velho Cunha, comerciante antigo da região 

da Praia Grande, a sua revolta com o progresso e sue desprezo a tudo que é  novo, a luta 

pelo Maranhão do passado que tem um grande valor para o povo daquela época de gloria 

e que agora se depara com um Maranhão decadente e bem modificado, do qual ele já não 

aguenta mais ouvir falar.  

Enquanto o espaço do texto é constituído pela organização estrutural deste em 

capítulos, parágrafos e frases. Todos esses elementos reforçam os outros dois espaços 

estabelecidos: o representado e o cena.   
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Considerações Finais 

A Obra Cais da Sagração reporta o leitor às reminiscências do protagonista e ao 

redimensionamento do passado. Mestre Severino busca imagens do Maranhão de outrora 

com sua estrutura arquitetônica marcada pelas referências coletivas, mas que aos pouco 

vai perdendo espaço devido ao progresso acelerado da cidade. 

Constatamos que a relação que o personagem Mestre Severino estabelece com os 

espaços de referência guarda as nuances não somente de vivências individuais, mas 

também coletivas, sendo os espaços de memória capazes de estreitar os vínculos sociais. 

Por meio do processo de rememoração torna-se possível a presença do passado no 

presente, isso acontece quando Mestre Severino recupera imagens pretéritas quando entra 

em contato com espaços de afeto e de referencias no plano presente. 

Percebemos que a memória citadina na obra analisada está presente nas relações 

sociais, já que menciona os diversos grupos que ocupavam o cais como os caixeiros, 

catraieiros, vendedores ambulantes, armadores, gente do povo, barqueiros, doceiras, 

marinheiros, ciganos e carregadores que por ele transitavam cotidianamente e 

encontravam no cais meios de desenvolver atividades que gerassem renda.  

Em relação aos elementos urbanizados, Mestre Severino presencia com angustia 

o abandono de antigas formas arquitetônicas, inclusive o Cais da Sagração que já fora o 

mais importante do Maranhão e que aos pouco fora perdendo espaço. Com o crescimento 

da cidade o Porto de Itaqui se destacou, tornando-se referencia no Maranhão moderno. A 

obra possibilita também reflexões sobre os costumes, tradição e cultura maranhense. O 

narrador dá ênfase às crendices dos barqueiros que ancoravam no Cais em Santa Bárbara, 

São Jerônimo e Santo Antônio, santos tradicionais da cultura Maranhense, além de 

referência a comidas típicas como o manuê e mingau de milho, vendidos no cais. Essas 

lembranças são acionadas a partir do processo de rememoração. 

 Constatamos que diante da modernidade, a cidade passa por profundas mudanças 

que tornam os antigos espaços que guardam marcas de referencias e de memórias 
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históricas vulneráveis ante as rápidas transformações, levando os sujeitos sociais a 

reconhecer a cidade sob novas praticas, gerando novos significados, renegando os antigos 

espaços, de modo que os antigos espaços acabam passando despercebidos sob olhares 

acostumado com o continuamente novo. A obra possibilitou-nos dar novos sentidos a 

memórias e histórias já recolhidas no tempo, a partir de nossa imersão no presente, 

contexto de rápidas transformações.   
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74. A METÁFORA SISTEMÁTICA NA FALA DE VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

 

Monica F. Carneiro 

Introdução 

Prioridade não só de muitos governos, mas, também, de inúmeras organizações 

nacionais e internacionais, a violência é considerada, atualmente, um dos maiores 

problemas enfrentados pelos cidadãos em todo o mundo. Sua escalada vem atingindo 

taxas de mortalidade que se assemelham àquelas próprias de guerras e catástrofes.  A 

inquietação resultante dessa violência crescente também se reflete no mundo acadêmico, 

já que esta tem se tornado objeto de estudo de muitos pesquisadores nas mais diversas 

áreas do conhecimento humano.  

Compartilhando dessa preocupação que, direta ou indiretamente, faz parte do 

cotidiano de todos nós, interessamo-nos pela participação nessa discussão mundial que 

tem como foco a violência nas suas mais diversas formas – desde o terrorismo sem 

fronteiras até a violência doméstica. Assim, cogitamos a possibilidade de pesquisar sobre 

a violência doméstica contra a mulher, que tem crescido em grau e número de casos nas 

várias camadas sociais brasileiras. Tivemos, então, em 2009, a oportunidade de conhecer 

e participar do projeto desenvolvido em cooperação com a Open University (OU), no 

Reino Unido, que estuda a violência em centros urbanos à luz dos pressupostos teóricos 

da Linguística Cognitiva e da Análise do Discurso à Luz da Metáfora (Metaphor-Led 

Discourse Analysis), tomando assim a decisão de aprofundar nossos conhecimentos na 

área e investigar uma das facetas mais silenciosas e mais crescentes desse fenômeno – a 

violência doméstica contra a mulher. 

Os dados obtidos inicialmente confirmaram a gravidade da situação, o que, de per 

si, demonstrou ser relevante um estudo desse tipo de violência sob o ponto de vista 

linguístico. Optamos, então, por realizar este estudo com enfoque na violência doméstica 

cujas vítimas diretas são mulheres. Assim, buscamos contribuir com a produção de dados 
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que possam ser relevantes tanto para as pesquisas voltadas para uma melhor compreensão 

desse fenômeno quanto para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas para a 

prevenção e o combate a esse tipo de violência.  

Na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher, em Belém - Pará, promovida pela Organização dos Estados Americanos (OEA), 

em 1994, foi ratificada a definição de violência doméstica contra a mulher estabelecida 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1993. Entende-se, então, como violência 

doméstica contra a mulher qualquer ameaça de ato ou ato de violência de gênero que 

cause ou possa causar dano físico, sexual, psicológico ou sofrimento para a mulher, assim 

como qualquer tipo de coerção ou privação arbitrária de liberdade, onde quer que isso 

aconteça, seja em público ou na vida privada. 

No Brasil, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), informa, no 

Balanço Semestral de janeiro/junho de 2013, que os dados registraram 306.201 

atendimentos pelo Ligue 180. Nesse período, a média mensal é superior a 51.000 

registros. Isso revela um estarrecedor total de cerca de 1.691 ocorrências diárias, 

considerados apenas os episódios em 56% dos 5566 municípios brasileiros, onde esse 

serviço já é prestado às vítimas de violência contra a mulher. Houve, ainda, registros de 

2.000 atendimentos na zona rural, refletindo a interiorização da Lei Maria da Penha88.  

Este estudo consiste em uma investigação sobre a emergência de metáforas 

sistemáticas na fala de mulheres vítimas diretas da violência doméstica, de modo a 

compreender como ideias e sentimentos relativos a tal violência emergem na fala de suas 

vítimas por meio desse fenômeno. Com base na abordagem da Análise do Discurso à Luz 

da Metáfora (CAMERON, 2003, 2007a, 2007b, 2008; CAMERON; DEIGNAN, 2009; 

                                                           
88 Denominada Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, 

farmacêutica cearense, vítima de violência doméstica física e psicológica que lutou pelo direito de ver seu 

agressor punido, essa lei foi promulgado em 07 de agosto de 2006, passando a vigorar em 22 de setembro 

de 2006. Sua estrutura está voltada especificamente para o atendimento da demanda do fenômeno da 

violência doméstica contra a mulher, incluindo mecanismos com foco na prevenção, no apoio às vítimas, 

nas políticas públicas e na punição dos agressores. 
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CAMERON et al., 2009; e CAMERON; MASLEN, 2010), o estudo fundamenta-se no 

entendimento de que a metáfora é local e emerge no discurso; apresenta várias dimensões; 

e pode revelar ideias e sentimentos das pessoas que a usam. Ainda segundo esse 

entendimento, a metáfora na linguagem em uso resulta de estabilidades temporárias da 

negociação de conceitos entre os interlocutores em um evento discursivo. Nosso propósito, 

portanto, é investigar, no âmbito da Linguística Cognitiva, com base nos pressupostos da Análise 

do Discurso à Luz da Metáfora, a emergência de metáforas sistemáticas como expressão de ideias 

e sentimentos relativos à violência doméstica na fala de vítimas diretas dessa violência contra a 

mulher.  

O corpus desta pesquisa qualitativa, descritivo-exploratória, é constituído pelas 

transcrições da fala de seis mulheres sobre  violência doméstica em evento discursivo de 

um grupo focal. Para a coleta de dados, além do grupo focal, foram utilizadas as técnicas 

de documentação direta. Depois de transcritos e revisados, os dados foram alimentados 

no Atlas.ti, para a sua preparação e desenvolvimento das análises. Os resultados indicam 

a emergência de metáforas sistemáticas tais como MUDAR É SER UMA NOVA PESSOA na fala 

de mulheres vítimas de violência doméstica, cuja análise será apresentada neste estudo. Tais 

resultados sugerem que a figuratividade, por meio de metáforas sistemáticas, tem papel 

relevante na manifestação de ideias e sentimentos das vítimas sobre a violência doméstica 

contra a mulher. Abordaremos, a seguir, alguns aspectos da violência que se mostram relevantes 

para este estudo. 

 

Violência: uma ameaça constante  

Um fenômeno que se impõe a todos, a violência é uma ameaça constante, de 

facetas múltiplas, aparentemente invencível, responsável pelos sentimentos de medo, 

insegurança, causando danos de toda ordem. Desse modo, pode ser comparada à quase 

invencível Hidra de Lerna, que, segundo Bulfinch (2006), se trata de um animal fantástico 

da mitologia grega que tinha corpo de dragão e sete (ou nove) cabeças de serpente, sendo 

uma delas considerada imortal. 
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Conforme a OMS (2002), de acordo com os envolvidos, a violência pode ser 

dividida em três tipos: a autoinfligida (contra o próprio indivíduo), a interpessoal (contra 

outrem) ou a coletiva (contra grupos, comunidades). Sua classificação pode ser definida 

em termos de sua vítima (Ex.: a mulher, o idoso, a criança, o adolescente), de sua natureza 

(Ex.: física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, de negligência, de privação), do lugar 

em que acontece (Ex.: urbana ou rural, ou, ainda mais especificamente, doméstica, 

escolar, trabalhista, de trânsito), ou da sua motivação (Ex.: política, racial, religiosa, 

étnica). Como as cabeças da Hidra de Lerna, esses tipos de violência afetam a vida de 

todos, causando danos, muitos dos quais irreparáveis.  

 Diante dessa realidade, nas suas manifestações sobre violência de qualquer tipo, 

nos eventos discursivos de que participam, as pessoas recorrem à linguagem figurada para 

falar de seus sentimentos e ideias, construindo metáforas sistemáticas de forma 

colaborativa ao longo do discurso coletivo. Aquilo que muitas vezes não é dito de modo 

explícito, em decorrência do sofrimento vivenciado, emerge por meio da figuratividade, 

quase sempre usada de forma inconsciente.   

 Isso posto, convém ressaltar que há um tipo de violência que se diferencia dos 

outros, tanto por dificilmente fazer parte de estatísticas, quanto por afligir a vítima não só 

pela violência propriamente dita, mas também pela identidade do agressor. Assim, a 

violência doméstica, quase sempre silenciosa e nunca tratada abertamente, é marcada pela 

intimidade da vítima com o agressor, seja ela um idoso, uma mulher, uma criança ou um 

adolescente. Dentre esses, a mulher é a vítima mais frequente. Para descrever como as 

mulheres vítimas diretas dessa violência exprimem o que sentem e o que pensam sobre 

as agressões sofridas, é importante conhecer mais sobre a violência doméstica presente 

em todas as camadas sociais, sem limites de fronteira, etnia, raça, credo, idade, renda, 

instrução ou outro qualquer.  

 A violência doméstica contra a mulher fundamenta-se no contexto histórico, 

social e cultural em que ocorre e se faz presente em todos os momentos da história 

humana, refletindo as relações existentes entre homens e mulheres, marcadas pela 
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desigualdade óbvia na submissão, na discriminação e na alardeada fragilidade da mulher. 

Medeiros sustenta que 

 [...] a violência contra a mulher nada mais é do que uma manifestação 

das relações de poder historicamente desigual entre mulheres e homens, que tem 

conduzido a dominação da mulher pelo homem, a descriminação contra a mulher, 

provocando impedimentos contra o seu pleno desenvolvimento Medeiros 

(2004, p. 101).  

 

Os muitos e frequentes episódios de violência doméstica contra a mulher, com 

números que não refletem a realidade, acontecem e constam da pauta diária da mídia, nas 

ocorrências policiais, como tragédias anunciadas. As estatísticas são falhas porque os 

registros de B.O., assim como as ocorrências policiais ainda são muito poucos em 

consequência do silêncio das vítimas em relação à(s) agressão(ões) sofrida(s), da recusa 

em denunciar seu agressor e da estoica aceitação desse sofrimento por conta do medo, da 

certeza da impunidade, do desamparo, da vergonha, do constrangimento e da esperança 

de que o episódio tenha sido o último.  

Essa violência doméstica contra a mulher faz vítimas de todas as idades e muitos 

dos tipos perpetrados incluem, dentre outros, assassinatos em defesa da honra, abusos 

sexuais, mutilações genitais, estupros, agressões físicas e verbais. Essa violência pode 

ser: física (que envolve quaisquer atos contra a integridade física ou saúde corporal da 

mulher); psicológica (que abrange quaisquer ações ou omissões no intuito de controlar o 

comportamento, as ações, as decisões e até as crenças de uma mulher); sexual (que inclui 

quaisquer atividades e/ou relações sexuais não consensuais, não consentidas, mantidas 

mediante intimidação, coação chantagem etc.); patrimonial (que engloba quaisquer 

ações praticadas contra o patrimônio da mulher); de negligência (que está relacionada ao 

provimento de recursos mínimos, materiais ou afetivos) e de privação (que se trata da 

privação da liberdade de ir e vir, de cárcere privado). Há, ainda, aquelas que acontecem 

fora de casa, tais como a moral moral, a institucional e a de gênero.     

Passemos às teorias que fundamentam nosso estudo. 
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Metáfora: alicerce da investigação 

Foram importantes as contribuições da Teoria da Metáfora Conceitual proposta 

por Lakoff e Johnson (1980,1999), assim como seus refinamentos (JOHNSON,1987; 

LAKOFF,1987,1990. 1993), na Linguística Cognitiva. A investigação, entretanto, com 

foco na metáfora discursiva proposta por Cameron (CAMERON, 2003, 2007a, 2007b, 

2008; CAMERON; DEIGNAN, 2009; CAMERON et al., 2009; CAMERON; MASLEN, 

2010), fundamenta-se na sua Abordagem da Análise do Discurso à Luz da Metáfora. 

 A metáfora, compreendida tradicionalmente como um simples adorno linguístico 

sofreu mudanças a partir da metade do último século, ocupando espaços cada vez mais 

relevantes e se tornando objeto de investigação de muitos teóricos e estudiosos, tanto na 

Linguística Cognitiva quanto em outros campos do conhecimento, afins ou não. 

 Lakoff e Johnson (1980), com Metaphors we live by, publicado em 1980, 

apresentaram uma proposta baseada em um arcabouço teórico e filosófico de base 

cognitivista, que, como um reconhecido divisor de águas, tirou a metáfora de sua 

condição de simples figura de linguagem, sem relevância em termos conceituais, para 

alçá-la à condição de figura do pensamento. 

 Após essa mudança paradigmática, 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.  

 Algumas das lacunas existentes na Teoria da Metáfora Conceitual foram 

preenchidas por muitos estudiosos envolvidos em um número cada vez maior de 

pesquisas. O próprio Lakoff, em 1987, propôs, com base no experiencialismo, a 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 Primária, publicada em Philosophy in the flesh, em 1999. Mesmo expandida, 
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há quem a considere ainda nebulosa em relação a questões teóricas, com aspectos 

abordados de modo insatisfatório. 

 Ao optar por um estudo da metáfora no discurso, os pesquisadores se defrontam 

com seus aspectos multidimensionais e com vários desafios que incluem questões teórico-

metodológicas. Assim, com base na necessidade de rigor na análise de aspectos 

considerados muito complexos, desenvolvem suas propostas de procedimentos 

metodológicos, de modo a atender as especificidades do objeto estudado. 

 Esse foi o caso de Cameron (2003, 2007a, 2007b, 2008), do Grupo Pragglejaz 

(2007), de Cameron e Deignan (2009), de Cameron et al. (2009), de Cameron e Maslen 

(2010), dentre outros, que optaram por desenvolver propostas que objetivam a 

identificação e análise das metáforas no discurso, no qual não só se articulam aspectos 

cognitivos e pragmáticos, mas também emergem metáforas. 

 Por considerar o discurso o lócus da metáfora, Cameron (2003, CAMERON; 

MASLEN, 2010) propõe um arcabouço teórico alternativo, que está baseado no discurso, 

para investigar como a metáfora funciona. Tanto a informação quanto a inspiração para 

elaboração dessa proposta, segundo Cameron (CAMERON; MASLEN, 2010), tem 

origem na Teoria da Metáfora Conceitual, mas há divergência quanto à metáfora como 

resultado de domínios conceituais subjacentes ao uso real da metáfora na linguagem, ou 

seja, como uma instanciação de uma determinada competência que se caracteriza como 

fixa e pré-existente. 

 Cameron (2007a) destaca que, para a compreensão da metáfora, o melhor caminho 

é examiná-la, no seu aspecto dialógico, em pleno uso na linguagem de uma interação 

social e, para tanto, busca, transdisciplinarmente, na psicologia cognitiva, no 

sociointeracionismo vygotskiano, assim como no aparato teórico da Análise do Discurso, 

nas suas várias linhas. Segundo Cameron (CAMERON; MASLEN, 2010), esse caráter 

transdisciplinar de sua proposta torna-a uma abordagem, um arcabouço teórico. 
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 Destacaremos, a seguir, os conceitos de discurso, metáfora e metáfora sistemática, 

assim como as dimensões em que a metáfora pode se analisada,assim como algumas 

noções que se revelam essenciais para a análise, tais como: veículo metafórico e mudança 

metafórica, 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.”89 (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.”90 (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 [...]”91 (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.”92 (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.93 (CAMERON; MASLEN, 

2010, p. 91, tradução nossa) 

                                                           
89[...] linguistic and cognitive phenomena as processes, flows or movement, rather than as objects. 

(CAMERON; MASLEN, 2010, p. 82). 
90[...] as a dynamic system that is in continual flux and working on various interconnected 

dimensions and timescales. (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 82) 
91[...] in discourse as social interaction (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 77) 

92[…] 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) 
93A 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 
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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. 

 O veículo metafórico é o resultado de uma disjunção de significados que, de 

acordo com Cameron94 (2007, 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) 

                                                           
metaphor but an emergent grouping of closely connected metaphors. (CAMERON; MASLEN, 2010, p. 

91). 
94 […] (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, 2007, p. 118) 
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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. 

 

Procedimentos metodológicos 

 Para a consecução dos objetivos, foi necessário o cumprimento, em etapas 

diversas, de procedimentos metodológicos que incluíram a caracterização da pesquisa, a 

escolha do lócus e das informantes, a seleção dos instrumentos e técnicas utilizados, a 

coleta e a preparação dos dados que constituíram o corpus e os procedimentos de análise. 

Dessa forma, como pesquisa qualitativa, de natureza descritivo-exploratória, a 

investigação teve como lócus a Casa Abrigo de São Luís, mantida pelo Tribunal de Justiça 

do Maranhão e, como informantes, seis mulheres brasileiras vítimas diretas de violência 

doméstica, maiores de dezoito anos, residentes em São Luís – Maranhão, com B.O. 

registrado contra seus agressores. Essas mulheres participaram de um encontro único de 

um grupo focal, técnica adotada juntamente com as de documentação direta, para a coleta 

de dados. Gravado em áudio digital, esse encontro para discussão da violência doméstica 

teve duração de duas horas e foi mediado por nós. Depois de realizado o encontro, 

concentramo-nos aos procedimentos metodológicos recomendados para a composição do 

corpus, numa sequência de onze etapas, conforme as orientações propostas por Cameron 

na Abordagem da Análise do Discurso à Luz da Metáfora. São elas: (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 
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sistemáticas aos temas e/ou tópicos discursivos ao longo do evento discursivo 

(trajetórias). 

 

Análises e Resultados 

 Para a realização da análise de cada uma dessas metáforas, elaboramos um roteiro 

que nos permitiu manter um padrão na sequência de apresentação. Esse roteiro inclui os 

seguintes dados da metáfora: (1) Número de ordem; (2) Título; (3) Total de excertos 

envolvidos; (4) Linhas inicial e final de cada um dos excertos, marcando os momentos de 

estabilização; (5) Total e nome das participantes da interação; (6) Total de tópicos 

discursivos envolvidos e de tópicos discursivos por participante; (7) Total de veículos 

metafóricos e número de veículos por participante; além de (8) Total e tipos de mudanças 

metafóricas envolvidas. 

  Esses dados foram distribuídos em um quadro sinótico que elaboramos para 

viabilizar uma visualização mais rápida dos detalhes relativos a cada metáfora. 

Apresentamos, em seguida, nossas análises, em sua maioria realizadas excerto a excerto, 

que se concluem com a apuração dos resultados e a apresentação da trajetória traçada pela 

metáfora analisada em um gráfico, permitindo uma visualização de como esta se 

desenvolveu ao longo do evento discursivo. 

Apresentamos, a seguir, a análise da metáfora sistemática DESEJO DE MUDANÇA É SER 

UMA NOVA PESSOA, como exemplo das análises realizadas no estudo.  
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Metáfora sistemática: 

DESEJO DE MUDANÇA É SER UMA NOVA PESSOA 

 

 

EXCERTOS PARTICIPANTE

S 

TÓPICOS DISCURSIVOS VEÍCULOS 

METAFÓRIC

OS 

MUDANÇAS 

METAFÒRICAS 

4 

  (l. 88 

a 104); 

(l.1493 

a 1499); 

(l.1652 

a 1661); 

(l.2821 

a 2836) 

Acácia 1 (Desejo de 

mudança) 

 

 

9  

Desenvolv

imento  

(repetição 

e explicação) 

Dália 1(Desejo de 

mudança) 

1 

TOTA

L:   4 

2 1 10 D (R +E) 

Fonte: Elaboração da autora 

 

A metáfora sistemática DESEJO DE MUDANÇA É SER UMA NOVA PESSOA 

emerge na interação do grupo focal como resultado da manifestação dos sentimentos de 

Acácia em relação às situações de violência vivenciadas em sua casa e, por vezes, até fora 

dela. A emersão dessa metáfora envolve duas participantes (Dália, inicialmente, e a 

própria Acácia), um tópico discursivo (Desejo de mudança) e dez veículos metafóricos.        

Esta metáfora parece emergir a partir de uma base cognitiva fundada na metáfora primária 

PROPÓSITOS SÃO DESTINOS (GRADY, 1997), pois intenções e desejos estão 

intrinsecamente ligados a metas, objetivos, propósitos a serem alcançados. Para que isso 

aconteça,  ações se fazem necessárias. Segundo Grady (1997) nesse caso, o julgamento 

subjetivo é ‘alcançar uma meta’ que, com base na experiência sensório motora,  é 

compreendido e tratado como ‘chegar a um destino’. A experiência primária envolvida é, 

na vida cotidiana, alcançar um destino para, por meio disso, alcançar uma meta, atingir 

um objetivo. 

Logo no início de sua fala, Acácia trata das muitas violências perpetradas contra 

si por seu marido e do seu desejo de que isso se modifique. No Excerto 1 (l. 88 – 104), 
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abaixo apresentado, esta recorre a Dália para encontrar a expressão certa e Dália, 

confirmando as frequentes manifestações desse desejo por sua companheira de abrigo, 

diz que ela “Quer mudar de vida”, “...fazer curso”,  “Profissionalizante” (l. 90, 92, 95, 

respectivamente).  Dália acrescenta “Quer uma nova chance” (l. 97) e Acácia reitera 

dizendo “Eu quero ter uma nova chance” (l. 99). Imediatamente associando a ideia de 

uma nova chance sugerida pela companheira de abrigo a ‘ser uma nova pessoa’, Acácia 

usa a expressão  “quero ser uma nova pessoa” (l. 100, 101) duas vezes e, em seguida, 

reforça “uma nova pessoa no momento” (l. 103). Ao fazer uso da expressão, Acácia faz 

associação a uma nova vida e Dália reitera esse pensamento, dizendo “uma nova história” 

(l. 102).  

O veículo metafórico utilizado “nova”, verbete no Grande Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa (HOUAISS 2012), na sua versão eletrônica, como ‘novo’, tem como 

sua acepção primeira “que nasceu ou apareceu, que tem pouco tempo de vida, de 

existência (diz-se esp. de seres vivos)”. “Ser uma nova pessoa” (l. 100, 101) , expressão 

utilizada por Acácia, só é possível em termos metafóricos, pois Acácia não é recém-

nascida e nem vai poder voltar a essa condição numa viagem no tempo, assim como, 

também, não pode dizer que, aos 30 anos, tem pouco tempo de vida (ou existência). A 

figuratividade manifesta nos veículos metafóricos “mudar de vida” e “ser uma nova 

pessoa” revela o desejo de Acácia de tornar-se uma pessoa melhor e de ter uma vida sem 

violência. O sentido figurado presente na fala de ambas (Acácia e Dália) tornou mais fácil 

não só a expressão de seus sentimentos, mas também a compreensão deles pelas outras 

participantes. 

 

Excerto 1 – Discurso do grupo focal 

Participantes: DÁLIA e ACÁCIA 

Tópico discursivo: DESEJO DE MUDANÇA 
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 Mais à frente, no Excerto 2 (l. 1493, 1499), com a repetição do veículo 

metafórico “nova”, Acácia reitera o seu desejo de mudança, como se fosse um renascer. 

Ao afirmar “Eu vou ser uma nova mulher” (l. 1494), Acácia expressa seu desejo de 

começar de novo, passando por uma transformação total. Disse antes querer uma nova 

chance, agora  fala do tratamento que pretende fazer e diz que irá “revoluir”, numa 

consciente ou inconsciente associação de ‘revolucionar’ e ‘evoluir’. Para ela, 

provavelmente, a mudança é tão drástica que vai  revolucionar a sua vida atual e fazê-la 

evoluir como pessoa. Acácia manifesta, assim, o seu desejo de se transformar em ‘outra’ 

pessoa, alguém que seja muito diferente do que ela era até pouco tempo atrás, alguém que 

tenha uma vida melhor. Declara não querer mais “ser o que era” (l. 1497), deixando que 

percebamos que sua opinião sobre quem era até um passado recente não é das melhores. 

Acácia dá a entender que houve uma conscientização sua de que a situação de violência 

não deve continuar,  de que ela pode ter uma vida melhor e de que a mudança tem que 

partir dela. Diz que vai “ser uma nova mulher” (l. 1494), que vai ‘fazer um tratamento’. 

  

Excerto 2 – Discurso do grupo focal 
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Participante: ACÁCIA 

Tópico discursivo: DESEJO DE MUDANÇA 

 

 

 

  

  

 

No início, ao contar sua história, Acácia revela que ela e o marido são dependentes 

químicos e esse é um problema grave, mas, ao falar de seus planos, demonstra ter plena 

consciência de que ao tratamento contra as drogas deve ser dada absoluta prioridade. 

Ainda no Excerto 2, ao dizer “Eu não quero mais ser o que eu era, pra mim eu era um 

lixo” (l. 1497, 1498), e depois “pra sociedade eu era um lixo” (l. 1499), Acácia declara, 

com todas as letras, que se considerava “um lixo” (l.1498, 1499). ‘Lixo’ é “qualquer 

objeto sem valor ou utilidade, ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais etc. 

que se joga fora” (HOUAISS, 2012). Dessa maneira, ao externar essa opinião sobre si 

mesma, Acácia revela que, como resultado da violência que sofria, se via não como um 

ser humano, com o direito a uma vida digna e feliz, mas como um objeto insignificante, 

algo sem o menor valor, perfeitamente descartável, sem qualquer utilidade e que não fazia 

a menor falta a quem quer que fosse, demonstrando que tinha autoestima muito baixa e 

pouco respeito próprio. Ao usar “eu era um lixo” (l. 1498, 1499), duas vezes, Acácia, por 

meio do sentido figurado, revela às outras participantes como se sentia naquela situação, 

o que pensava de si mesma. É uma expressão que apresenta uma forte carga metafórica, 

já que lixo está associado ao que não presta, ao que se descarta, àquilo cujo conteúdo já 

foi consumido, ao que já não serve por conta de defeito, falta de peças ou excesso de uso.  
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Excerto 3 – Discurso do grupo focal 

Participante: ACÁCIA 

Tópico discursivo: DESEJO DE MUDANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos o Excerto 3 (l. 1652-1661), acima, percebemos que Acácia passa 

a falar de seus planos de transformação. Planos de só casar  “quando ele tiver preso” (l. 

1654)  e ela “tiver livre” (l. 1655), voltar para sua cidade e fazer seu tratamento alimentam 

o seu desejo de ser uma pessoa “completamente diferente do que era” (l. 1661), livre das 

drogas, da violência, do seu agressor. Uma pessoa que mereça o respeito de quem a cerca 

e possa levar uma vida normal. A figuratividade manifesta em “uma pessoa, uma pessoa 

[...]  completamente diferente do que eu era” (l.1658, 1661) revela que Acácia quer passar 

por uma grande transformação, que lhe proporcione uma vida digna, sem agressões, sem 
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traumas, enfim, sem violência. Como podemos ver, no Excerto 4 (l. 2821-2836), a seguir, 

Acácia reitera, bem adiante, sua determinação de se modificar, de ter uma vida normal, 

uma nova vida, e de mostrar ao marido que ela é ”uma pessoa completamente diferente” 

(l. 2836). Acácia não fala de modificações na própria aparência, embora não as exclua. 

Ela fala de mudança de atitude, de novos hábitos, de um modo de vida, de uma nova 

maneira de ser. Assim, seu firme propósito de “‘mudar de vida” (l. 90), como sugeriu 

Dália, se traduz nessa afirmação de que vai mostrar ao marido que não é vagabunda, como 

ele a chamava, que é “uma pessoa completamente diferente” (l. 2836). Embora apenas 

duas participantes interajam no caso dessa metáfora, já que é logo no início do encontro, 

percebemos muito claramente como Acácia reage positivamente à sugestão de Dália 

quanto a assumir uma nova vida e como, sem hesitar, explica o que entende por mudar 

de vida e, ao longo do evento discursivo, retoma essa metáfora outras vezes, quando fala 

sobre seu desejo de mudança.    

 

Excerto 4 – Discurso do grupo focal 

Participante: ACÁCIA 

Tópico discursivo: DESEJO DE MUDANÇA 
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Assim, a metáfora sistemática DESEJO DE MUDANÇA É SER UMA NOVA 

PESSOA emerge em quatro momentos diferentes, sob o mesmo tópico discursivo (Desejo 

de mudança), demonstrando a figuratividade presente ao longo da interação das 

participantes Acácia e Dália. As mudanças metafóricas observadas são de 

desenvolvimento. Acácia, inicialmente, explica o que é “mudar de vida” (l. 90) 

(explicação) e usa outras vezes essa explicação (“ser uma nova pessoa”, l. 100. 101) 

(repetição), para expressar seu desejo de mudança. Ao usar “que eu sou uma pessoa 

completamente diferente do que eu era” (l. 2836), ela, de outra maneira, explica o que 

significa ‘ser uma nova pessoa’ (l.100, 101) (explicação). 

 Assim, com sua sistematicidade demonstrada nos quatro excertos (com as 

respectivas linhas iniciais 88, 1493, 1652 e 2821) nos quais emerge, acreditamos que a 

trajetória da metáfora DESEJO DE MUDANÇA É SER UMA NOVA PESSOA, manifesta 
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nas falas de Acácia e Dália, preenche os requisitos que nos permitem considerá-la 

sistemática.  

O gráfico abaixo foi elaborado por nós, no intuito de demonstrar a trajetória dessa 

metáfora ao longo do evento discursivo, de modo a tornar possível a visualização do que 

foi construído de modo colaborativo pelas participantes. Tal visualização permite-nos 

identificar os momentos de estabilização resultantes da negociação de conceitos entre as 

participantes em sua interação verbal.  

  

Gráfico 3: Trajetória da metáfora sistemática1  

DESEJO DE MUDANÇA É SER UMA NOVA PESSOA 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Conclusão 

A violência que respiramos é um fenômeno multifacetado que acontece em tempo 

real, nos mais diversos lugares, concomitantemente, fazendo vítimas a toda hora, por 

qualquer motivo, banalizando a vida e gerando um profundo sentimento de medo e 

insegurança. A violência doméstica contra a mulher também apresenta índices crescentes 

e preocupantes, principalmente por conta da inequívoca certeza de que a realidade é bem 

pior do que o panorama que os dados descrevem.  
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Ao final de nossas análises, constatamos que as mulheres vítimas diretas de 

violência doméstica exprimem seus sentimentos e ideias sobre esse tipo de violência por 

meio da linguagem figurada manifesta na emersão de metáforas sistemáticas, ao longo do 

discurso construído de modo colaborativo durante a interação verbal.   

Ressaltamos, como o melhor momento desta pesquisa, apesar de toda a carga 

emocional, o encontro do grupo focal composto por mulheres vítimas diretas de violência 

doméstica, porquanto estivemos diante da violência doméstica materializada na 

participação das vítimas ali presentes, favorecida pelo ambiente natural onde se realizou 

o encontro, pela técnica adotada (grupo focal) e pelo roteiro utilizado.  

Em relação ao que nos foi possível acrescentar, acreditamos ter disponibilizado 

dados que podem contribuir para os estudos no âmbito da teoria que fundamenta este 

estudo, assim como para o seu desenvolvimento. Os dados são relevantes também para 

os estudos sobre a violência doméstica contra a mulher, já que disponibilizamos uma 

análise sobre o que seis mulheres vítimas diretas de violência doméstica sentem e como 

se sentem em relação a esse fenômeno.  

Considerando a abordagem que fundamenta a investigação, nossa contribuição 

mais significativa foi a exploração desse arcabouço teórico em termos conceituais e 

metodológicos em uma investigação desenvolvida com muito critério e a elaboração de 

roteiro e gráficos que contribuíram para o rigor metodológico do estudo.    
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75. BRAZILIAN SCIENCE FICTION AND THE NATIONAL IDENTITY 

 

Naiara Sales Araújo Santos 

 

Introduction 

  

The academic study of Brazilian Science Fiction is relatively new. Although its 

first works could be traced back to the first decades of the 20th century, few researchers 

have given attention to this complex and rich genre. However, in the last two decades, the 

number of academic studies of Science Fiction has considerably increased. Critics such 

as Elizabeth Ginway, Léo Godoy Otero and Roberto de Sousa Causo have tried to focus 

on Brazilian Science Fiction as a literary vehicle for examining the perception and cultural 

impact of the modernization process in Brazil. 

According to Elizabeth Ginway (2004, p.16),  

 

Science Fiction, as a genre associated with the First World, 

becomes a curious mixture in Brazil. As both a resistance to and 

an acceptance of the process of modernization, it often projects 

Brazilian myths of identity from the past onto a society of the 

future, as a form of cultural opposition to the perceived threat of 

technology, especially before the end of the dictatorship in 1985.   

 

In other words, Brazilian writers contest the traditional paradigms of   Anglo-

American Science Fiction to emphasize particularly Brazilian themes and problems. The 

present research has as its main focus Brazilian Science Fiction produced in the 1960s, 

period in which a great number of works were written but few academic studies have 

focused on it. As stated by Ginway (2004, p.36) 

 

Brazilian Science fiction from this period reflects a kind of 

pseudo-modernity, because despite the modern façade of space 



 

 

 

 

995 

 

 

 

 

travel, new technology, futuristic cities, robots and aliens, these 

works advocate values associated with humanist.  

 

The works from this period deserve special attention once they comprise mostly 

anti-technological, apolitical science fiction as a way of affirming myths of Brazilian 

identity so that, according to Ginway (p.14), “ it provides a unique look into Brazil’s 

modern metamorphosis”. Brazilian SF demonstrates a basic distrust of science and 

technology in the hands of humans due to a lack of confidence in the power of reason to 

control the excesses of human emotions, which reminds one way or another, about some 

tendencies of the Anglo-American New Wave. However, whilst Brazilian writers seemed 

to use paradigms of Anglo-American science fiction, they depicted myths of Brazilian 

nationhood and provided a different way of writing science fiction. Thus, in order to 

understand Brazilian Science fiction, it is useful to consider how it differs in world view 

and chronology from classic Anglo-American science fiction. 

 

An overview of traditional SF: The Golden Age and the New Wave 

Before 1960’s, a group of writers such as Isaac Asimov, James Blish, Frederik 

Pohl, Cyril M. Kornbluth and Judith Meril, among others, expressed their utopian 

optimism toward the contribution of science and technology to humanity and tended to 

privilege the scientist as an agent of social progress and economic stability. This period 

is known as the Golden Age science fiction which is also characterized by its linear 

narratives and its technological adventure idiom. Such period is marked by the existence 

of many SF magazines which encouraged the new writers and showed new directions for 

established writers. Astounding, The Magazine of Fantasy and Science fiction, Amazing, 

New Worlds and Galaxy Science Fiction were some of the most important magazines 

which exerted considerable influence on SF’s form and subject matter. Many of the most 

representative writers of the Golden Age were first recognized by their works published 

in this kind of magazines.  
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Although there were some alliances among writers, fan conventions and loose SF 

clubs, no coherent league could be pointed during this period. Isaac Isimov and Early 

Heinlein, for example, presented different position in the science fiction universe. Whilst 

the former was an ethical writer, the later was a political one. According to Adam Robert 

(2005, p.202)  

 

Both positions are ideological but Heinlein’s work and life took 

place much more deliberately in the arena of politics…The main 

thrust of Heinlein SF in the Cold War  years was to advocate the 

perpetuation and growth of the military-industrial complex. 

 

Heinlein tried hard and deliberately to make, through fiction, a true statement 

about the nature of his own society: that if technology changed, its foreign policy would 

have to change and its morality and constitution and everything else with it. Another 

important writer whose production was expressively linked to the themes of the wars was 

Philip K. Dick. Most of his works, written in this period, were concerned with the 

interpretation of the phantasmal and the real, or the human and the machine, under 

conditions of perpetual war. The idea that permanent war means permanent technical 

innovation was strongly pointed in his protagonists’ acts. In Roger Luckhurst words 

(2005, p.108),  

 

Dick wrote explicitly under the shadow of the Bomb, stating in 

his essay ‘Pessimism in Science Fiction’ that he was writing in 

the midst of ‘a world-wide view loss of faith in science and 

progress, and that to avoid the topic of war and cultural 

retrogression as some schools of SF writers and editors have 

done, is unrealistic and downright irresponsible. 

 

As can be seen, the American SF in the era between 1945 and 1960 was complex 

and multiform, and since it was in this period that the dominant lines of the genre emerge 
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this description has had to be detailed. The English scene was no less complex, but it was 

also undoubtedly reactive to American development on many levels. American postwar 

SF was more bullish, can-do and outward view. British writers, on the other hand, had a 

different tone; more introverted, downbeat and pessimist. But there are some reasons 

which justify such divergence; In 1950s the United States was an expansive nation while 

Britain was shrinking; After the war, the MacMahon Bill made it illegal to share nuclear 

information with forein powers, including the English. This was one of many measures 

which established that global power had shifted from England to the United States of 

America. Thus, it is said that British discourse about futuristic modernity was less 

confident than America’s. Yet it helped to establish an indigenous SF scene almost as 

soon as restrictions on paper and print were lifted after the war.  

Golden Age Science Fiction seems to present different characteristics and 

definitions in the United States and Britain, which makes difficult to find a definition that 

could include all the tendencies presented by both American and British writers. In 

general, most Golden Age writers cultivated a new generation of fans by combining 

utopian optimism and a technological adventure idiom. Commenting on the impact of 

Golden Age SF, Roberts (2008, p. 228) stresses: “For many readers, Golden Age is the 

real thing, the heart of the SF, the paradigm to which definitions of the genre should 

adhere”. For some critics, the Golden Age was a period when all the major writers were 

established, and mature, so that their voices could have political and ideological influence.  

However, with the advent of the 1960’s the world’s population witnessed to 

important changes in the political, cultural and literary fields. Liberalization of laws on 

abortion, homosexuality, civil rights and censorship compete with moments when the 

same legal and political institutions panicked and sought to constrain these freedoms. This 

period was also marked by the generational dissent of the young against the Establishment 

in the art, fashion and music spheres of Swinging London or through the drugs, rock 

music and counter-cultural lifestyle of hippies in San Francisco. In political field there 

was also a scenario of dissents, the liberalization of Czech Communist state, the student 
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uprising in Paris threatened the institutions of the French state, American student-led 

dissent against the Vietnam War and many other manifestos happened during the 1960´s. 

Unsurprisingly, in Science Fiction history, these years are also regarded as an era 

of generational discussions, crisis and rebellion. More expressively in Britain, a group of 

writers leaded by Michael Moorcock, editor of the New Worlds magazine, wanted to 

redefine and revitalize the literary mainstream of SF. This new period was known as the 

New Wave SF. 

New Wave’s writers aimed to show a more direct intervention than previously, 

and take their various stands on a political base which was diverse and frequently 

adversary. One of the challenges the writers had to face was to articulate New Wave SF 

within the wider cultural history of the 1960s without forcing too many crude homologies. 

Therefore, one can see the stress lines which shattered the solidarity of the cold war 

period. Other common events in many writings of the decade are the assassination of the 

President Kennedy and the Vietnam War. Heinlein’s Farnham’s Freehold, for example, 

seems to have been a complex mixture of apprehension, panic and rage which indicates 

his conviction that in 1964 the future had a long last arrived. 

The New Wave SF dismissed the space race as an exercise in thrusting nationalism 

and ideological mystification. Some writers seemed to be very resistant to the cybernetic 

languages of capitalist efficiency that followed after the first real inroads of 

computerization into western economies. In this refusal of the shiny promise of 

technological modernity, New Wave SF echoed the other cultural avant-gardes of the 

time, exploding in theatre, cinema, fine art and novel.  

This new generation represented by Brian Aldiss, J.G. Ballard and Michael 

Moorcock in Great Britain and Samuel Delany, Harlan Ellison, Robert Silverberg, Tomas 

Disch, Roger Zelazny, Pamela Zoline  and Philip K. Dick in the United States, 

emphasized the dark side of technology and reacted against the conventions of the 

traditional method. Most of these writers regarded Golden Age SF as an exhausted mode 
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of low culture trapped in a ghetto of its own construction, although many of them had 

been great contributors of such period.  

The English New Wave more clearly defined the turn from muscular adventure in 

outer space to psychological examination of inner space. In Christopher Priest’s words 

(1979, p. 199) 

  

       The new Wave was always an essentially British 

phenomenon, because there was a genuine spirit of revolt within 

it, and the revolution was against the axioms of the American 

school. However, a number of independently minded American 

writers - notably Thomas M. Disch and Samuel Delany – visited 

London and became regular contributors to New Worlds, and in 

due course the New Wave crossed Atlantic.   

 

Another important aspect of this period is that national identity is confused by 

migrant American writers who have mixed with their British counterparts in a relatively 

new spirit of SF internationalism, as opposed to the pan-Americanism of the early post-

war period. In general terms, the New Wave changed the course of genre history and its 

greatest contribution was the public proclamation of the individual writer’s voice which 

in a way or another, reflected the notion that reality might not be what it appears. 

 

An overview of Brazilian Science Fiction history 

The history of Brazilian Science Fiction is marked by a number of factors which, 

somehow, delayed the development of the genre in the national literature. Firstly, Science 

Fiction was associated with first world technologically and scientifically advanced 

nations. Consequently, Brazil and any other third world country were marginalized in 

regard to this genre. Science fiction critic Gary K. Wolfe (1993, p.37) admitted that he 

had never counted on the presence of the third world country in the genre but now he 

recognizes that some underdeveloped nations  have made notable contribution to recent 
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studies in this field. Confirming this misconception about  Science Fiction in the third 

world countries, Elizabeth Ginway (2004, p 27) comments: “ Brazilian Science Fiction 

also suffers from the idea that a third world  country  could not authentically produce such 

a genre and from elitist  cultural attitudes which prevail in Brazil itself”. This 

misconception toward the genre can be linked to some ideas which nurtured the idiom of 

most Golden Age narratives and pointed technological and scientific advances as the main 

feature of the genre. This initial idea about the genre could have contributed to its slow 

development in Brazilian literature.  

Secondly, in the first decades of the century, the writers’ attention was turned to 

the ideas of a nationalized literature without links to any foreign movements such as 

Parnasianism, Symbolism, Realism and other European avant-gardes. In this search for a 

genuine Brazilian movement, a group of national artists started to develop a version of 

Modernism in a very particular and regional way.  

 In this context, there was little opportunity for Science Fiction production. 

Although, it seems that the first works of the genre were written in the 1920s, in the peak 

of the Modernist movement, but they did not receive critical recognition because they 

didn't seem to conform to the governing aesthetic agenda. The idea of SF seems, at least, 

to run contrary to the idea of Primitivism. Not surprising, these first works were strongly 

influenced by the Anglo-American tradition, more precisely by H.G.Wells. Although the 

Brazilian critic Léo Godoy Otero (1987) states that there was no SF production before 

1930s in Brazil, in 1926, the Paulista writer Monteiro Lobato wrote O Presidente Negro 

(The Black President), a satire which relates the story of an ordinary man and a professor 

of physics who invents a time machine that is able to foresee the future of the United 

States until 3527. In this mood of invention, there is also a transport-radio able to transport 

things by the radio, thereby solving all the traffic problems of a city. Among many other 

inventions, there is also a “theater of dreams” where people’s dreams can be projected in 

a screen. Wells’ influence is notable in Lobato’s narrative. Like Wells, Lobato uses a time 

machine as a literary device to represent Darwinian’s ideas. As suggested by Adam 
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Roberts (2005, p.146) “ the  time machine is like a clock, a car, a weapon and all the 

various things that critics have read into the tale built around it”. Most Brazilian SF critics 

do not consider O Presidente Negro as a Science Fiction work for it had been written in 

a time when there was no tendency for such a genre; instead it is classified as a fantastic 

work or pointed as “a predecessor of the speculative genre in Brazil (Otero, 1987, 185)”. 

According to Roberto Causo (2003), important SF works were written in the 

1920s and 1930s, such as Albino Coutinho’s A liga dos planeta ( The league of planets) 

in 1922, Gastao Cruls’s A Amazonia misteriosa (The Misterious Amazonia) in 1925,  

Menotti del Picchia’s A filha do inca (The Incan’s daughter) in 1927, and Epaminondas 

Martins’s O Outro Mundo (The Other World)  in 1934, among others. From 1930s to 

1950s few writers upheld the genre. In the 1960s, however, a great number of works were 

produced, which could be linked to the new conceptions about the genre brought by the 

New Wave writers. During this epoch, the genre started to be patterned in a view 

genuinely Brazilian. In his study Unique Motifs in Brazilian Science fiction, David 

Lincon Dunbar (1976) states that Brazilian SF from the sixties is strictly associated with 

the Anglo-American New Wave but their cultural elements make them different. It’s 

important to note that Brazilian writers had contact with the Anglo-American production 

particularly the works published by the pulps.  

With the advent of the first electronic and automobilist industries after the Second 

World War, and the impulse of  the New Wave writer’s speech, the number of science 

fiction works increased considerably and the idea that Brazilian writers were not able to 

produce Science Fiction was slowly being replaced by a more positive perspective. Thus, 

the sixties seemed to be an appropriate time to the development of the genre in Brazilian 

literature. 
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Brazilian Science fiction in the sixties  

In Brazilian Science Fiction history, the 1960’s is pointed as one of the most 

expressive periods for the genre, considering the number of published works and their 

importance in the national literature. Most works from this period are characterized by 

anti-technological and apolitical narratives which contest the traditional paradigms of the 

Golden Age Science Fiction and contemplate Brazilian national themes and attitudes. 

In an attempt to describe the Brazilian Science Fiction of the sixties, Elizabeth 

Ginway (2004, p.31) notices that “ Brazilian SF writers demonstrate a basic distrust of  

science and technology in the hands of the humans due to a lack of confidence in the 

power of reason to control the excesses of human emotions”. These writers’ perspective 

reflects the results of a number of factors which shape Brazilian responses toward 

technology. As a third world and underdeveloped country, Brazil depended on imported 

technology which generated a feeling of impotence in both economic and cultural terms. 

Thus, “technology is also viewed as having a negative effect on social relation, destroying 

the personalized contact that is central factor in Brazilian culture”, adds Ginway (p.38). 

This negativity was strongly reflected in the reception of science fiction which is often 

associated with developed worlds such as the U.S and Britain once it was believed this 

kind of narrative was more suitable in the first world countries.  

 Thus, a group of writers such as Rubens Teixeira Scavone, Fausto Cunha, Dinah 

Silveira de Queiroz, Geronimo Monteiro, André Carneiro e Antonio Olinto decided to 

change Brazilian science fiction directions. Another important name for this period was 

Gumercindo Rocha Dorea, a Brazilian publisher who was eager to promote the national 

works as well as to translate the Anglo-American ones from the classic period 1934 to 

1963. 

Whilst Brazilian writers were trying to establish their own pattern in the genre, 

there was a group of Anglo-American writers who seemed to have the same attitude 

toward technology. As said before, the New Wave writers also emphasized the dark side 
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of science and technology and took a more ironic and unconventional approach to science 

fiction. Although one could find some similarities between Brazilian and Anglo-

American 1960’s production, Ginway (2004, p.39) states that “ for reason of chronology, 

this similarity of approach must be seen as coincidental, even though both are 

characterized by anti-technological attitudes”. Thus, Ginway dismisses Dunbar’s idea 

that Brazilian Science Fiction was influenced by the Anglo-American New Wave.  

According to her, the dates do not bear, since this kind of attitude in Brazilian SF started 

to be shown at the late 50s while the New Wave had its most expressive works between 

1964 an 1972. 

Ginway also suggests that the influence which classic Anglo-American SF had on 

Brazilian writers is limited to a series of images or icons, such as spaceships, robots, and 

aliens. In other words, while Brazilian authors use the parameters of the genre as depicted 

in Anglo-American SF, they invariably transform them to offer a view that is distinctly 

Brazilian. In many ways, these writers reflect a feeling that modernization, especially in 

the form of technological importation, is a repetition of the colonial experience. 

Modernization imposes a neocolonialist realist reality, where technology represent what 

Val Plumwood (1997) denominates “mastering reason” reducing Brazil once again to the 

states of slave, woman and the other. According to Plumwood, the modern process of 

economic development systematically continues to deny any mutuality between 

economic center and periphery, in a continuing dualist relationship. As can be seen in the 

science fiction  of the 1960’s, technology, often viewed as white, male, and foreign, is 

pointed as imposing itself upon Brazilian culture, which is portrayed as black, female, 

and familiar. Referring to the way these icons are used in literary SF Ginway (2005, p.39) 

comments,  

 

 …the Brazilian point of view transforms them into something 

very different from the American concept. While American 

science fiction generally embraces technology and change, but 

fears rebellion or invasion by robots and aliens, Brazilian science 
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fiction tends to reject technology, but embraces robots and find 

aliens to be generally indifferent or exotic. 

 

Works such as Rubens Teixeira Scavone’s O menino e o robô (1961), André 

Carneiro’s Zinga, o Robô (1961), Dinah Silveira de Queiroz’s O Carioca (1960) and 

Antonio Olinto’s O desafio, the robot  protagonist recalls the role of domestic slaves in 

Brazil’s patriarcal family.  Thus, as an expressive character of Brazilian SF in the sixties, 

the icon of robot could be used to report cultural myths as well as traditional social 

structures. Wolfe Gary (1979) states that robot, though they may  seem to replace humans 

with machines, are, in fact, alternative images of humanity: “ Robot function as cultural 

images not only for he manner in which they reminds us of the social institution of 

slavery, but for the fear of technology”. This may explain why, in American Science 

Fiction robots are generally characterized as rebellious machines. By comparing the 

science fiction of Brazil and the U.S., two former slave societies, it becomes clear that, in  

part, attitudes towards robots are based in cultural factors.  

To summarize, Brazilian SF writers in the sixties assimilate the symbols of 

technology into their own national myths. With that attitude, they show modernization, 

particularly in the form of technological importations, as a repetition of the colonial 

experience. By analyzing the robot icon in the some narratives of the sixties, we will show 

how the Brazilian point of view differ from the Anglo-American attitudes. 
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