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Apresentação 

 

O II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória: cultura, linguagens e ensino foi 

um evento científico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 

Federal do Piauí (PPGEL), em parceria com os cursos de graduação em Letras, o Núcleo de 

Pesquisas em Literatura Contemporânea (NUPLIC), o Núcleo de Pesquisa em Análise do 

Discurso (NEPAD), o Núcleo de Estudos Portugueses (NEP) e o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR), da Universidade Federal do Piauí. O evento contou 

ainda com a parceria da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a Universidade Estadual 

do Piauí (UESPI) e da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).  

Em sua segunda edição, realizado na cidade de Teresina no ano de 2015, o  ENFDM 

visou possibilitar a troca de conhecimentos entre professores das redes pública e privada do 

ensino regular, discentes, docentes, pesquisadores de Instituições de Ensino Superior 

(graduação e pós-graduação), além do público em geral. Com isso, buscou-se fortalecer o 

debate científico e profissional no âmbito da sociedade acadêmica, sempre visando integrar 

pesquisadores, docentes, estudantes de Letras e a comunidade. Para tanto, o evento foi 

estruturado em conferências, mesas-redondas, minicursos, sessão de painéis, comunicações 

orais e grupos de trabalho.  Ao todo foram apresentadas 6 conferências; 16 mesas-redondas, 

totalizando 52 trabalhos; 300 comunicações orais, 17 painéis e 13 minicursos.  

Neste volume, copilamos 83 artigos selecionados dentre os trabalhos apresentados no 

evento, organizados em duas grandes áreas: Estudos linguísticos e Estudos Literários, 

consolidando o II ENFDM como um espaço de debate intelectual no âmbito da pesquisa e do 

ensino na área de Letras e áreas afins.  

Agradecemos o apoio de todos que participaram, direta e indiretamente, da realização 

do encontro: participantes, palestrantes, Comissão Organizadora e monitores, dentre vários 

outros.  Expressamos, ainda, um agradecimento especial à CAPES  e ao Consulado Geral dos 

Estados Unidos, que possibiltaram a realização do evento por meio de auxílios financeiros. 

 

Os organizadores. 
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tiagobs@ufpi.edu.br 

 

 

Resumo:  
O ensino de língua portuguesa enfrenta momentos de desafio, na medida em que há uma lacuna entre os 

métodos utilizados pelo professor e a motivação do aluno. Há uma predileção de certos conteúdos em relação a 

outros, o que gera certo repúdio de alguns alunos a essa disciplina. Com isso, há um questionamento entre os 

alunos sobre a necessidade de aprender regras gramaticais, pois, obviamente, eles não veem aplicação delas em 

seu dia a dia.  Ao se tomar esta realidade como ponto de partida, o presente artigo apresenta a análise de 

estudos feitos sobre os desafios e perspectivas no ensino-aprendizagem de língua portuguesa, por meio de 

pesquisa bibliográfica, entrevistas com professores e questionários com os alunos de três turmas de ensino 

fundamental e médio de escolas diferentes. Verificamos a presença de uma barreira no ensino acentuada pela 

estaticidade deste e pela utilização de técnicas que promovem uma distância entre professor e alunos. Com 

base nos estudos de Irandé Antunes (2003), Maria Teresa Pereira (2007), Pierre Bourdieu e Jean-Claude 

Passeron (1982) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa do ensino fundamental (1998) e 

do ensino médio (2000), este estudo tem como objetivo discutir o que ensinar em língua portuguesa e, 

principalmente, como ensinar, e os caminhos que podem ser percorridos pelo professor para que haja uma 

mudança de sua prática docente e, consequentemente, o incentivo ao estudo da língua portuguesa pelos 

alunos. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; ensino/aprendizagem; desafios e perspectivas. 

 

 

1. Introdução 

Ao longo dos anos percebe-se que em todos os níveis de ensino há uma indiferença por parte 

dos alunos com o estudo da língua portuguesa. Existe uma queixa considerável partindo dos mesmos, 

que alegam ser inútil esse aprendizado ou que não são motivados a tal estudo. Verifica-se o 

predomínio de um descontentamento dos alunos e a insatisfação dos professores de língua 

portuguesa, por isso nosso objeto de estudo é a análise dos desafios e dificuldades que regem o 

ensino/aprendizagem de língua portuguesa. 

Para esse fim procuramos responder às seguintes questões: Qual a maior dificuldade de 

ensinar e aprender a língua portuguesa? Por que há falta de interesse em aprendê-la? Como o 

professor pode motivar os alunos na aprendizagem da língua portuguesa?  

mailto:adelanerodrigues4@hotmail.com
mailto:cibelensa@hotmail.com
mailto:tiagobs@ufpi.edu.br
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 Com estes questionamentos pretende-se analisar a origem das dificuldades enfrentadas pelos 

alunos, os obstáculos do professor em transmitir o seu conteúdo de maneira clara e a busca de 

maneiras de tornar prazeroso o estudo de língua portuguesa. 

O estudo foi realizado em três escolas, sendo uma do ensino fundamental e duas do ensino 

médio. Alunos e alguns professores de língua portuguesa dessas instituições foram entrevistados. 

Assim, pretende-se depreender os reais motivos que estão por trás da aversão dos estudantes da 

língua portuguesa.  

 

2. Referencial teórico 

Bourdieu, em sua obra “A Reprodução” (1982) via a linguagem como uma das principais 

técnicas de que a instituição (escola) dota os seus agentes, o professor não abandona o uso 

professoral da língua. Essa afirmativa de Bourdieu pode ser levada em consideração na averiguação 

dos fatos propostos a analisar. 

 O ensino de português desde seus primórdios sempre esteve atrelado à transmissão da 

gramática e ao ensino de regras. É um ensino que permanece estático, contrariando a essência de 

vivacidade e dinamismo da língua portuguesa. As regras e normas são transmitidas aos alunos que 

devem usá-las na fala e na escrita, porém, o processo em que se dá essa transmissão não leva em 

consideração o lado pessoal do aluno – dificuldades de aprendizado, condição social e condição 

cultural. O professor impõe o conteúdo ao aluno e esse sente-se forçado a estudar uma disciplina 

considerada até então desagradável. 

Isso encaminha à questão de rever a metodologia abordada pelos professores partindo 

primeiramente nos cursos de Letras, pois, de acordo com Antunes (2003) “mudar, seja o que for, tem 

que começar pela revisão de nossos fundamentos conceituais”. Essa mudança terá maior relevância 

se partir da revisão dos conceitos formadores de professores de língua portuguesa que precisam estar 

conscientes da realidade, dificuldades e expectativas dos alunos em relação ao aprendizado da 

disciplina.  

A conscientização da realidade em sala de aula pelos estudantes de licenciatura e futuros 

professores é hoje uma realidade possível graças a alguns programas do governo que permitem o 

contato entre o licenciando e a escola, pode-se citar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid), que tem como função a aproximação do licenciando com a realidade escolar. Por 

meio dessa experiência, o programa conduz o aluno à decisão de seguir ou não na profissão, e de 

saber os desafios enfrentados na carreira docente e no ensino da língua portuguesa. O futuro 

professor acumula saberes úteis à sua formação e desenvolve desde o início do seu curso superior o 
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entusiasmo pela profissão, o que permite Maria Teresa Gonçalves Pereira (2007) a respeito do que é 

ser professor de língua portuguesa afirmar: 

 
Dá muito trabalho ser bom e eficiente professor de Língua Portuguesa. Títulos, 
cursos, leituras, eventos ajudam – e muito. Entretanto, o mais importante é o 
entusiasmo, a paixão (gostamos dessa palavra) por aquilo que se faz, acreditar que 
se é capaz, pelo menos mudar aquela turma, as pessoas que estão ali, naquele 
momento, em algumas horas, em um semestre, em um ano, por que naquele breve 
tempo poderá, além de ensinar, “despertar” o desejo por mais, “instigar” a procura 
do conhecimento, ser responsável pelo aparecimento de pessoas especiais. 
(PEREIRA, 2007, p. 246). 
 

        É, através, do contato com a sua realidade futura que o licenciando irá formar as bases 

para ser um bom professor de língua portuguesa, os títulos, como indica Maria Teresa colaboram para 

a construção de um professor competente. No entanto, é por meio da paixão do professor pela língua 

portuguesa e do ânimo demonstrado por ele em ensinar que os alunos poderão despertar também o 

gosto pela leitura, pela escrita e pelas possibilidades que a língua oferece. Pois o bom professor é 

aquele que desenvolve no aluno a capacidade de aprender além das regras e teorias, mas conduz o 

aluno a ter conhecimento de mundo. 

         Em relação ao ensino da língua portuguesa, Irandé Antunes (2003, p.15) afirma “que o 

ensino da língua não vai bem já é, cada vez mais, uma constatação do domínio comum”. Essa 

dificuldade no ensino citada pela autora foi encontrada durante a realização da pesquisa aqui 

presente. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, com base nos estudos de Irandé 

Antunes (2003), Maria Teresa Pereira (2007), Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron (1982) e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa do ensino fundamental (1998) e do ensino 

médio (2000), entrevistas com professores e questionários com os alunos de três turmas de ensino 

fundamental e médio de escolas diferentes. 

4. Análise de dados 

De acordo com as respostas dos alunos ao questionário entregue, um dos assuntos mais 

privilegiados no ensino de português é a gramática. E é exatamente uma das principais dificuldades 

enfrentadas por eles. Pois, verifica-se que o ensino da gramática nas escolas é exaustivo aos alunos, 

entre outros motivos, por não vir aplicado junto à produção de texto, mas isoladamente. Ou seja, os 

professores ensinam as regras, normas, conjugações e concordâncias dissociadas de uma aplicação 
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prática. Tal fato leva os alunos ao questionamento sobre a utilidade da gramática em seu dia a dia. 

Qual a razão de aprenderem tantas regras se não irão fazer uso constante delas? 

Através dessa constatação inicial percebe-se, de acordo com Antunes (2003) que: 

 
O grande equívoco em torno do ensino da língua tem sido o de acreditar que, 
ensinando análise sintática, ensinando nomenclatura gramatical, conseguimos 
deixar os alunos suficientemente competentes para ler e escrever textos, conforme 
as diversificadas situações sociais. (Irandé Antunes, 2003, p.46) 

 

Desse modo, forma-se uma barreira entre professor e aluno, na qual o professor fica de um 

lado tentando implantar a norma culta dentro da sala de aula, enquanto os alunos ficam perdidos e 

confusos, tentando encaixar a norma culta dentro do contexto cotidiano e não apenas no âmbito 

escolar. Os alunos reconhecem a importância da disciplina, mas desejam saber a verdadeira utilidade 

do estudo da língua portuguesa para as suas vidas. 

O educador é responsável não apenas pela transmissão do conteúdo proposto, mas também 

pela maneira como o aluno assimila o assunto. Ele é o principal motivador do aluno no processo de 

aprendizagem, portanto é fundamental que o professor proponha novos métodos para que a aula não 

se torne enfadonha e estática. É preciso que o professor desperte no aluno a reflexão sobre o uso da 

linguagem, pois através desse processo o aluno se tornará um ser crítico de sua língua. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental (1998) já abordam a 
importância da reflexão:  

 
Ainda que a reflexão seja constitutiva da atividade discursiva, no espaço escolar 
reveste-se de maior importância, pois é na prática de reflexão sobre a língua e a 
linguagem que pode se dar a construção de instrumentos que permitirão ao sujeito 
o desenvolvimento da competência discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas 
diversas situações de interação. (PCN, ensino fundamental – 5 a 8 séries, 1998, p.34) 

 

5. Resultados obtidos 

Segundo a pesquisa realizada nas escolas, quando os alunos foram indagados se gostavam da 

disciplina e se o professor estimulava o aluno a estudá-la, a maioria respondeu positivamente. Os 

alunos reconhecem a importância da disciplina para as suas vidas, contudo o estudo desgastante da 

gramática normativa nas salas de aula, sem amostras de aplicabilidade no dia a dia, desmotiva-os a 

aprendê-la com mais afinco. Ou seja, os alunos defrontam-se com as variações linguísticas em seu 

cotidiano, falam informalmente quando estão com os colegas e familiares, mas não fazem uso 

constante da gramática normativa nos atos da fala. O que os leva a restringir o uso da gramática, 

apenas ao âmbito escolar e, somente, como preparação para concursos e vestibulares. 

         “A resistência à norma culta é o meu maior desafio no ensino da língua portuguesa”, 

enfatiza um professor entrevistado. À vista disso, observa-se o grande impasse enfrentado pelo 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

18 

professor – tornar a aula prazerosa sem deixar de ensinar a gramática. Ensinar a gramática é 

fundamental no aprendizado da língua, que deve estar presente no ensino, mas o professor precisa 

desprender-se do modo tradicionalista de ensinar, sem imposições, dinamizar a aula. Ensinar a 

gramática aplicando-a em textos, para que o aluno perceba a presença do conteúdo gramatical 

inserido nas entrelinhas dos textos e não apenas num amontoado de regras, que além de assustá-los, 

leva-os a pensar que não têm muita utilidade. O professor pode utilizar diversificados gêneros textuais 

para trabalhar as variações linguísticas e discutir com a turma o propósito do texto ao ser escrito de 

uma forma e não de outra.  Desta maneira, todos os fatos relativos à linguagem devem ser 

relacionados aos textos e à contextualização desses textos, pois como enfatizam os Parâmetros 

Curriculares do Ensino Médio (2000) o ensino deve: 

 
Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando 
textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de produção/recepção (intenção, 
época, local, interlocutores participantes da criação e propagação de ideias e 
escolhas, tecnologias disponíveis, etc). (PCN, ensino médio, 2000, p.14) 

 

Os professores entrevistados foram questionados sobre o que eles faziam para tornar o 

ensino da disciplina mais atrativo. E eles citaram que utilizam exemplos do dia a dia, usando textos 

para que o aluno possa identificar o modo como ele fala e o modo que a norma culta prescreve, 

fazendo assim um contraste. Levando revistas variadas para a sala de aula, trabalhando com 

pesquisas, produção de cartazes e textos variados, buscando assim descontrair a aula. Porém, 

nenhum dos professores entrevistados disse que fazia uso de recurso tecnológico na aula, o que 

demonstra que os recursos utilizados até então, ainda não parecem ser suficientes, pois de acordo 

com a maioria das respostas dos alunos, o professor precisar tornar a aula mais dinâmica. 

 

Como o professor pode contribuir para essa mudança no ensino da língua  

        As respostas dos alunos mostram que o professor precisa estar atento ao aprendizado do 

alunado e observar se eles estão aprendendo com a metodologia utilizada, caso contrário, torna-se 

necessária a implantação de novos métodos, buscando assimilá-los com a realidade do aluno, aquilo 

que mais atrai sua atenção. E os recursos tecnológicos, contam como uma boa opção, pois estão 

presentes em sua atualidade e são usados com frequência por eles.  

Fazer uso da tecnologia na sala de aula seria uma maneira de tornar a aula mais atrativa, 

visual, interessante e mais produtiva. Os professores poderiam incluir, como ferramenta para o 

ensino-aprendizagem, a utilização do laboratório de informática da escola, caso a escola não disponha 

deste espaço, o recurso de data show pode ser um suporte para que sirva de modelo e os alunos 

possam reproduzir nos próprios aparelhos de celular, ou até mesmo em casa, se não possuírem o 
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aparelho. Os alunos podem ser conduzidos a criar blog, revisar e editar textos no computador, realizar 

e publicar vídeos, conhecer e produzir variados gêneros textuais, etc. 

A inclusão desses recursos nas aulas de Língua Portuguesa pode contribuir significativamente 

para tornar a aula mais dinâmica e atrair a atenção dos alunos para o assunto. No entanto, cabe 

ressaltar que, esses recursos devem ser utilizados como meios de obtenção de melhoramentos no 

aprendizado, e não como único fim para tal. 

 

6. Considerações finais 

Através desse trabalho constatamos a real dificuldade por qual o ensino de língua portuguesa 

passa. A partir das explanações apontadas acima, torna-se notório que ensinar português como língua 

materna seria buscar meios de se ampliar a competência linguístico-comunicativa e reflexiva dos 

alunos, expondo-os à diversidade constitutiva dessa língua, o que significaria elaborar teorias que se 

distanciem do modo de tratar a língua apenas como um sistema de regras que funciona independente 

do contexto social que a rodeia. 

         O processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa constrói-se, portanto, em uma 

relação de mutualidade, onde o professor está encarregado de ensinar com dinamicidade uma 

disciplina por vezes tida como complicada, porém riquíssima e de fundamental importância. E o aluno 

deve conhecer a importância de aprendê-la, sem desprezar as regras que a regem. 

        Percebe-se, pois, que uma mudança é fundamental na remodelação do ensino e, 

principalmente, na postura do professor da língua. O professor deve se conscientizar do seu papel de 

detentor das possibilidades para que essa mudança aconteça, participando assim de cursos de 

capacitação e renovação da atividade docente, da leitura de novos teóricos sobre o ensino e, 

primordialmente, da reflexão sobre a sua postura em sala de aula. Pois, é por meio dessa reflexão que 

o professor refaz os seus saberes. 
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Anexos 

QUESTIONÁRIO SOBRE O ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA QUE FOI ENTREGUE AOS 

ALUNOS: 

Nas questões de múltipla escolha marque apenas uma alternativa. 

1) Você gosta de estudar a língua portuguesa? 

a) SIM 

b) NÃO 

 

2) O professor estimula o aluno a estudar a disciplina de língua portuguesa? 

a) SIM 

b) NÃO 

 

3) O professor possui uma forma tradicionalista de ensino? 

a) SIM 

b) NÃO 

 

4) O que você acha que o professor deve fazer para que você se sinta motivado a estudar 

essa disciplina? 

a) Tornar a aula mais dinâmica; 

b) Utilizar novas tecnologias; 

c) Mostrar em que a disciplina pode ser útil. 

 

5) Quais assuntos são privilegiados nas aulas de língua portuguesa? 

a) Literatura; 

b) Gramática; 

c) Produção Textual. 

 

6) Qual a sua maior dificuldade em aprender a língua portuguesa? 

7) Qual a importância de estudar e aprender a língua portuguesa? 
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Resumo:  
O trabalho do tradutor deve focar na aproximação do sentido da língua-fonte para a língua-alvo e não 

necessariamente no léxico ou na estrutura morfossintática da tradução, fato que pode resultar tanto em êxito 

quanto em distanciamento da mensagem original. No caso da tradução de títulos de filmes, este distanciamento 

pode ocorrer em relação à sinopse, ao título original e ao filme como um todo. Objetiva-se no presente artigo, 

comparar títulos de filmes em seu original e suas respectivas traduções para a língua portuguesa, e por meio 

destes identificar se há arbitrariedade ou regra no ganho e/ou a perda de elementos durante o processo de 

transcrição, além das consequências de tal ação sobre o resultado final. 

Palavras-chave: tradução; filme; arbitrariedade. 

 

 

1. Introdução 

O ato de traduzir está presente nas mais variadas atividades cotidianas. Uma simples compra 

no supermercado, por exemplo, nos obriga, muitas vezes, a lançar mão, mesmo que inconsciente, de 

mecanismos de tradução para facilitar a compreensão de um produto a ser adquirido. No meio virtual, 

o processo de tradução é ainda mais presente e as ferramentas cada vez mais diversas e sofisticadas.   

Em se tratando de entretenimento, a tradução facilita o acesso à telenovelas, livros e filmes.  O 

processo de traduzir tornou-se ainda mais necessário, principalmente após o crescente avanço no 

campo tecnológico favorecido pela globalização, em que produtos originados em um país, são 

exportados e assistidos em larga escala em outros países. A comercialização de filmes para o exterior 

somente ocorre após procedimentos técnicos de tradução serem aplicados, com o propósito de 

transmitir o sentido do filme de maneira que seja melhor entendido pelo público alvo, como explicita 

                                                             
1 Graduanda em Letras – Espanhol da Universidade Federal do Maranhão; 
2 Graduanda de Letras - Inglês da Universidade Federal do Maranhão; bolsista Pibic e membro do grupo de pesquisa Ficça da 
UFMA – Ficção Científica, Gêneros Pós-modernos e Representações Artísticas na Era Digital (CNPq). 
3 Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Metropolitana de Londres, professora do mestrado acadêmico em 
Letras da Universidade Federal do Maranhão. Coordenadora do grupo de pesquisa Ficça da UFMA – Ficção Científica, 
Gêneros Pós-modernos e Representações Artísticas na Era Digital (CNPq). Autora do livro Brazilian Science Fiction and the 
Colonial Legacy e organizadora do livro O Discurso (pós) moderno em foco: Literatura, Cinema e outras Artes. 
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Christiano Titoneli Santana (2013, p. 55), quando cita Adail Sobral em seu artigo Fatores socioculturais 

no ato tradutório: um estudo de caso: 

Ao traduzir, o tradutor procura entender o que é expresso numa língua, 
considerando quem diz o quê, como, onde, quando e, principalmente, com que 
intenção e no âmbito de que cultura, e procura fazer isso ser entendido em outra 
língua, levando em conta quem diz o quê, como, onde, quando e, principalmente, 
com que intenção e no âmbito de que cultura.  

No procedimento de tradução, a maneira de se traduzir depende da natureza da mensagem, 

do(s) propósito(s) do autor e, por extensão, do tradutor e  do tipo de público receptor, como explicou 

o linguista Eugene Nida, no livro Toward a science of translating (1964, p. 142). Para transferir a 

mensagem do autor, o tradutor escolherá qual, ou quais, procedimento (s), detalhados mais à frente, 

poderão ser utilizados. O tradutor deverá pautar-se em uma arbitrariedade ética e no prévio 

conhecimento cultural do público destinatário, em todo o procedimento da tradução, como 

novamente diz Adail Sobral na obra Dizer o ‘Mesmo’ a Outros: Ensaios sobre Tradução (2008, p. 81): 

Pensar a interpretação como a busca de correspondência [...] implica pensar as 
línguas não como compostas por elementos equivalentes aos de outras línguas, mas 
como compostas por formas de expressão que usam esses elementos para criar, no 
âmbito de uma dada cultura, formada por diferentes expressões, sentidos que a 
operação de tradução pode fazer corresponder a sentidos criados em outra cultura, 
igualmente complexa, formas de expressão que não são exatamente iguais nem 
equivalentes, mas que permitem criar efeitos de sentidos semelhantes. 

Ou seja, antes de começar o processo de tradução, o tradutor não deverá deter apenas 

conhecimentos técnicos e linguísticos, deve valer-se também de conhecimentos extralinguísticos, tais 

como cultura, valores e costumes do público-alvo. A respeito disso, Lawrence Venuti diz em sua obra 

Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology (1992, p. 160), que  

[...] a visão humanista da tradução como um diálogo pacífico entre iguais, como a 
busca igualitária por compreensão mútua, é somente um dos muitos paradigmas 
que está relacionado à dinâmica da tradução. Se a tradução está ganhando uma 
crescente importância hoje como uma forma de conceituar processos de 
transmissão de cultura, é porque reconhecemos que ela participa, das mais 
diferentes maneiras, da geração de novas formas de conhecimento, nova formas 
textuais, novas relações com a língua. 

Dessa forma, a falta de conhecimento cultural e fluência, por parte do tradutor poderá 

prejudicar a tradução resultando na insatisfação dos consumidores. O conhecimento dos fatores 

extralinguísticos, tanto do público-alvo como do lugar de onde se originou o material a ser traduzido, 

somado às habilidades técnicas do tradutor, garantirá o sucesso na tradução. Para a indústria 

cinematográfica, que tem como meta o lucro, a tradução deve ser criteriosamente destinada à 

aceitabilidade dos consumidores finais.  
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A presente pesquisa focará na tradução interlingual que, de acordo com Jacques Derrida em 

seu livro Torres de Babel (2006, pág. 23), 

[...] interpreta signos linguísticos por meio de outros signos da mesma língua. Isso 
supõe evidentemente que se saiba, em última instância, como determinar 
rigorosamente a unidade e a identidade de uma língua, a forma decidível de seus 
limites. Existiria em seguida o que Jakobson chamou lindamente de tradução 
‘propriamente dita’, a tradução interlingual que interpreta signos linguísticos por 
meio de outra língua, o que remete a mesma pressuposição da tradução 
intralingual. Existiria enfim a tradução intersemiótica ou transmutação que 
interpreta, por exemplo, signos linguísticos por meio de signos não linguísticos. 

O campo de aplicação da tradução interlingual aqui analisado e exemplificado será a tradução 

de títulos de filmes. Analisar-se-á a existência ou não da arbitrariedade na tradução e levar-se-á em 

conta o método utilizado pelo tradutor, se a tradução final cumpriu ou não o dever de transmitir o 

mesmo sentido da língua de origem e como isso reflete na aceitabilidade do produto (no caso, o filme) 

pelo público-alvo.  

 

2. A construção dos títulos de filmes 

No processo de tradução, a etapa da Transcrição é crucial para determinar o produto final. 

Nela, o tradutor deve se valer dos fatores linguísticos (léxico e morfossintaxe) e extralinguísticos 

(cultura e história), sendo que este último é de fundamental importância para a comercialização dos 

produtos cinematográficas. Segundo a pesquisadora Tarcísia Maria Travassos de Aguiar (2002, p. 27),    

Na construção de títulos, as escolhas linguísticas devem possuir significação, ou seja, 
devem referir-se aos sistemas das relações gerais e objetivas do grupo cultural que 
as usa, e também, devem possuir sentido, de acordo com a experiência individual do 
usuário, seus motivos afetivos e pessoais e conforme o contexto de uso das 
palavras.  

Observa-se a influência do meio cultural sobre o produto fílmico em produções como My Big 

Fat Greek Wedding (2002) que em uma tradução literal seria Meu Grande e Gordo Casamento Grego, 

mas foi traduzido para Viram-se Gregos para Casar em Portugal, onde a expressão “ver-se grego” 

denota ter dificuldade para conseguir algo; já no Brasil, escolheu-se Casamento Grego, pois 

culturalmente, ser/falar “grego” implica uma pessoa/”coisa” difícil ou complexa de se compreender. 

Portanto, a transferência do título original para o léxico da língua portuguesa foi afetada pelo sistema 

cultural dos dois principais países que adotam este idioma.  
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Imagem 14.    Imagem 25.    Imagem 36.  

My Big Fat Greek Wedding > Viram-se Gregos Para Casar > Casamento Grego 

As habilidades e as ferramentas (extra) linguísticas que o tradutor dispõe devem ser utilizadas 

na escolha dos procedimentos de tradução, que são o auge da transposição. Os procedimentos de 

tradução foram pela primeira vez arrolados pelos teóricos Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet em seu 

livro Stylistique Comparée du Français et de L’anglais (1958), no qual a tradução é separada em direta 

e indireta (oblíqua). Por sua vez, a Tradução Direta contém os seguintes procedimentos: Empréstimo, 

Decalque, Tradução Literal e Adaptação e a Tradução Indireta divide-se em Transposição, Modulação 

e Equivalência. Na tradução dos títulos dos 200 filmes catalogados, os processos mais utilizados foram 

a Tradução Literal, a Equivalência e a Adaptação – sendo que este último engloba os casos em que 

uma explicação é adicionada ao título. 

A tradução literal, segundo Francis Henrik Aubert, no artigo Modalidades de Tradução: Teoria 

e Resultados (1998, p. 128), é aquela na qual observamos através da comparação entre a língua de 

origem e a língua alvo tais características: “(i) o mesmo número de palavras, (ii) na mesma ordem 

sintática, (iii) empregando as ‘mesmas’ categorias gramaticais e (iv) contendo as opções lexicais que, 

no contexto escrito, podem ser tidas por sendo sinônimos interlinguísticos”. A afirmação de Aubert, 

inspirada nos estudos de Vinay e Darbelnet, confirma o pressuposto de que a tradução literal também 

pode ser denominada palavra-por-palavra. Ela é um recurso utilizado com sucesso em casos nos quais 

o título do filme não acarreta um significado particular para determinada sociedade, ou seja, quando é 

de conhecimento universal, como livros de autores consagrados. Observe o exemplo a seguir: 

                                                             
4 Imagem 1. Fonte: <http://www.impawards.com/2002/posters/my_big_fat_greek_wedding.jpg> 
5 Imagem 2. Fonte: <http://www.cineteka.com/img/filmes/000761_big.jpg> 
6 Imagem 3. Fonte:  <http://cdn.fstatic.com/public/movies/covers/2010/06/thumbs/70e4372e8528a3daf084ada663da3b70_ 
jpg_290x478_upscale_q90.jpg> 
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Imagem 47.    Imagem 58. 

Pride and Prejudice >> Orgulho e Preconceito 

Pride and Prejudice (2005) é uma adaptação cinematográfica de um livro clássico homônimo 

datado de 1813, da autora britânica Jane Austen. A maioria do público-alvo deste filme já teria 

conhecimento da obra escrita e, a manutenção do título, geraria visibilidade, aceitabilidade e, como 

consequência, vendagem. O mesmo princípio pode ser adotado para o filme inspirado no livro A Hora 

da Estrela, que na tradução para a língua inglesa tornou-se Hour of the Star. Segundo a autora 

Dandara Mesquita Melo, no artigo As implicações da relação intersistêmica na construção de sentido 

na tradução de títulos de filmes (2014, p. 264), “[...] tal técnica é utilizada com considerável 

frequência, muito por conta de os títulos de filmes americanos geralmente serem construções bem 

simples, sintagmas nominais ou mesma apenas substantivos, por exemplo, “Men in Black” (1997), no 

Brasil “Homens de Preto” [...]”. Contudo, esta técnica deve ser evitada em casos onde é empregada 

uma expressão idiomática ou um léxico que faça referência a um aspecto regional/cultural. Nestes 

casos, o procedimento a ser utilizado devem ser, a Adaptação ou a Equivalência.  

Segundo Marcel Alvaro de Amorim no artigo intitulado A adaptação como procedimento 

técnico de tradução: uma leitura descritiva do Hamlet em quadrinhos brasileiros (2013, p 292), a 

equivalência ocorre quando a língua de origem e a língua meta possuem a mesma situação “por meios 

estilísticos e estruturais diversos [...] comum a essa categoria são os provérbios, onomatopeias, 

idiotismos, clichês, etc.”. Ou seja, a tradução pode ser realizada por meio de expressões que nada tem 

em comum lexicalmente, todavia, possuem equivalência de sentido. O filme estadunidense Friends 

with Benefits (2011), modificou-se completamente na tradução brasileira, que é Amizade Colorida. 

Todavia, o sentido foi mantido: as duas expressões, em seus diferentes contextos culturais, referem-se 

à amigos que mantêm relações sexuais sem relacionamento amoroso.  

                                                             
7 Imagem 4. Fonte: <http://www.impawards.com/2005/posters/pride_and_prejudice.jpg> 
8 Imagem 5. Fonte: <http://filmesnetflix.net/wp-content/uploads/2015/06/orgulho-e-preconceito-filme-netflix-classico-
literatura.jpg> 
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Dentro do panorama brasileiro, um filme bem aceito pela crítica internacional foi Central do 

Brasil (1998), cujo principal cenário era a Estação Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro – uma 

das principais do país. Ao ser traduzido, o título tornou-se Central Station que, assim como Amizade 

Colorida, manteve o sentido: a Central Station, localizada em Nova York, é tão importante quanto a 

Central do Brasil. Dessa forma, a compreensão do filme foi aproximada culturalmente e o propósito do 

tradutor em manter o sentido foi alcançado.  

A Equivalência também pode apresentar-se baseada no enredo cinematográfico, como é o 

caso de O Que é Isso Companheiro? (1997), filme brasileiro que narra os acontecimentos de setembro 

de 1969, quando um grupo de revolucionários/guerrilheiros esquerdistas que lutavam contra o 

governo da Ditadura Militar sequestraram um embaixador norte-americano, pretendendo trocá-lo por 

quinze presos políticos. O título reflete a temática da história, pois companheiro é uma denominação 

brasileira que historicamente é utilizada por partidos de esquerda para cumprimentar/designar 

aqueles que são aliados. Pode-se compreender a partir do contexto do filme que O que é isso, 

companheiro? É uma expressão que denota surpresa e possível reprovação perante a atitude de 

alguém que supostamente deveria ser “camarada”, mas não o é. Por ser uma expressão própria do 

Brasil, este título não seria satisfatório no cenário internacional. Sendo assim, foi necessário buscar no 

enredo um possível equivalente, chegando então a Quatro dias de Setembro – em língua inglesa, Four 

Days in September e em língua espanhola, Cuatro días in Septiembre:  

   

Imagem 69.    Imagem 710.    Imagem 811. 

O Que é isso Companheiro? >> Four Days in September >> Cuatro Días de Septiembre 

O terceiro procedimento encontrado foi a Adaptação, que nas palavras de Melo (2014, p. 

270), é uma estratégia de tradução utilizada quando se faz necessário mudar as referências culturais 

                                                             
9 Imagem 6. Fonte: <http://edownloadmusicas.com/gerarlink.co.cc/achedownloads_imagens/232365_t_1504101258.jpg>  
10 Imagem 7. Fonte: <http://ia.media-imdb.com/images/M/MV5BNTM2OTk1OTUxNF5BMl5BanBnXkFtZTcwMDU1NjkyMQ@ 
@._V1_SY317_CR4,0,214,317_AL_.jpg>  
11 Imagem 8. Fonte: <http://adjuntos.estamosrodando.com/imagen/cuatro-dias-de-septiembre-729593.jpg> 
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para que o título desempenhe a função desejada pela produtora. A diferença entre a Equivalência e a 

Adaptação é que aquela utiliza-se de elementos de mesmo sentindo ou referência que se diferenciam 

lexicalmente na tradução e esta geralmente não utiliza os aspectos linguísticos tanto quanto os 

extralinguísticos,  

pois ela denota uma assimilação cultural: ou seja, a solução tradutória adotada para 
o segmento textual dado estabelece uma equivalência parcial de sentido, tida por 
suficiente para os fins do ato tradutório em questão, mediante uma intersecção de 
traços pertinentes de sentido, mas abandona qualquer ilusão de equivalência 
'perfeita'. (AUBERT, 1998, p. 108) 

Ou seja, é comum observar adaptações nas quais um elemento foi subtraído ou 

acrescentado, para que haja maior aceitabilidade do público-alvo. Incluído neste caso encontra-se o 

filme brasileiro Era Uma Vez (2008), que sofreu um acréscimo ao ser traduzido para o público 

estadunidense, tornando-se Once Upon a Time in Rio, sendo que na própria divulgação em cartaz do 

filme, enfatiza-se “Rio”, pois a referência à cidade internacionalmente conhecida do Rio de Janeiro 

atrairia a atenção dos consumidores:   

  

Imagem 912.    Imagem 1013. 

Era uma vez > Once Upon a Time in Rio 

Há também casos em que o elemento enfocado pelo título é desconhecido pela maioria do 

público da língua-alvo, o que prejudicaria a divulgação e o lucro do filme. Como diz Thaïs Flores 

Nogueira Diniz (2011, p. 1003) em seu artigo A Tradução Intersemiótica e o Conceito de Equivalência,  

[...] ao decodificar uma informação dada em uma "linguagem" e codificá-la através 
de um outro sistema semiótico, é necessário mudá-la, nem que seja ligeiramente, 
pois todo sistema semiótico é caracterizado por qualidades e restrições próprias, e 
nenhum conteúdo existe independentemente do meio que o incorpora. 

                                                             
12 Imagem 9. Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/thumb/c/c4/Era_Uma_Vez(filme).jpg/200px-Era_Uma_Vez( 
filme).jpg>  
13 Imagem 10. Fonte: <http://ia.media-imdb.com/images/M/MV5BMTc4NDQ1OTE0Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwMzU4NjYxNA@ 
@._V1_SY317_CR4,0,214,317_AL_.jpg>  
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Ou seja, nestes casos de adaptação, o tradutor precisa encontrar outro elemento cultural que, 

de acordo com o contexto do enredo, melhor se encaixe na descrição do filme. Um exemplo é o título 

Breakfeast at Tiffanys (1961), que para os falantes de língua portuguesa (mais 

especificamente no Brasil), seria de difícil assimilação, já que a loja de joias Tiffany’s presente 

nos Estados Unidos a que se refere o título não existe no país. Portanto, foi necessário 

encontrar um título que satisfizesse o conhecimento linguístico-social do mercado 

consumidor brasileiro. O filme conta a história de uma jovem garota de programa que sonha 

em se casar com um homem rico e toma café da manhã em frente à uma loja da Tiffany’s. No 

Brasil, o termo “bonequinha de luxo”, coloquialmente, faz referência a belas jovens 

“acompanhantes/prostitutas de luxo”, sendo por isso empregado na tradução do filme: 

  

Imagem 1114.    Imagem 1215. 

Breakfeast at Tiffany’s > Bonequinha de Luxo 

 

3. Os casos de preservação e estranheza 

Em muitos casos, ocorre de filme ser baseado em um fato histórico mundialmente conhecido, 

como Titanic (1997) e Carandiru (2003) e serem bem aceitos pela crítica, o que faz os tradutores 

optarem por manter o título. Os filmes tratam, respectivamente, da tragédia ocorrida em 1912 com o 

até então maior navio do mundo, do massacre com repercussão internacional de 111 detentos no 

presídio do Carandiru em 1992. Há também, somado ao contexto histórico, é o fato de ser uma obra 

literária, como são os casos de O Quatrilho (1995) e Hamlet (1996). Este último caso também se 

caracteriza por ser o nome famoso de um personagem Shakespeariano, fato que contribuiu para que 

                                                             
14 Imagem 11. Fonte: <https://meninabrilhantina.files.wordpress.com/2013/07/bonequinha-de-luxo-1.jpg>  
15 Imagem 12. Fonte: <http://static1.purepeople.com.br/articles/7/63/7/@/5175-capa-do-dvd-do-filme-bonequinha-de-
620x0-1.jpg>  
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o título fosse preservado. No caso de Lincoln (2012), a notoriedade da figura histórica de um dos ex-

presidentes dos Estados Unidos, protagonista da trama, foi o fator decisivo.  

   

Imagem 1316.    Imagem 1417.    Imagem 1518. 

Hamlet / Carandiru / Lincoln 

Há situações em que o título é mantido, mas uma explicação é acrescentada para que haja 

maior entendimento e também para que seja gerada curiosidade no consumidor. Nisto se enquadram 

Hitch (2005): Hitch - Conselheiro Amoroso; Carrie (1974): Carrie - A estranha; Grease (1978): Grease - 

Nos Tempos da Brilhantina e Ghost (1990): Ghost - Do Outro Lado da Vida.  

  

Imagem 1619.    Imagem 1720. 

Ghost > Ghost: Do Outro Lado da Vida 

                                                             
16 Imagem 13. Fonte: <http://cineprosa.com.br/wp-content/uploads/2013/11/cineprosa-Carandiru.jpg>  
17 Imagem 14. Fonte: <http://br.web.img1.acsta.net/medias/nmedia/18/87/26/82/19873736.jpg>  
18 Imagem 15. Fonte: <http://www.impawards.com/2012/posters/lincoln.jpg> 
19 Imagem 16. Fonte: <https://www.movieposter.com/posters/archive/main/66/MPW-33211> 
20 Imagem 17. Fonte: <http://static.filmesonlinegratis.net/thumb.php?src=http://1.bp.blogspot.com/_aX7VSRMlQI4/TGbqH 
PloNHI/AAAAAAAAD18/C4bU5uQO41E/s400/Ghost+-+Do+Outro+Lado+da+Vida.jpg&w=166&h=250> 
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Contudo, o tradutor deve ter cuidado ao estabelecer o procedimento que ele utilizará, se irá 

manter o título ou somente acrescentar informação, pois os descuidos em relação a isso podem não 

gerar aceitabilidade por excessos ou falta de informações, como são os casos tratados a seguir.  

Ao realizar a tradução do título de um filme, é necessário que o tradutor leve em conta a 

sinopse, o meio social, a aceitabilidade, a indústria e a origem histórica ou literária, a fim de gerar 

curiosidade, aceitabilidade e, consequentemente, a vendagem. A este respeito, Melo (2014, p. 262) 

cita Lu Yin (2009), explicando os três critérios que a escolha de um título de um filme deve abranger:  

[...] primeiro, deve fornecer alguma informação sobre a história, seja resumindo o 
enredo, revelando o tema ou ao menos oferecendo alguma pista; segundo, deve ser 
atrativo, estimular o interesse do público para assistir o filme; e terceiro, deve evitar 
problemas com a audiência, críticos, mídia e estudiosos, garantindo a compreensão 
assim como o sucesso da publicidade. 

A ineficácia em realizar estes critérios pode resultar em uma estranheza para o espectador 

que, em vez de atraí-lo, provocá-lo a consumir o produto, o afastará. Observa-se esta estranheza 

quando o tradutor não consegue atingir o equilíbrio entre atrair o consumidor e manter a expectativa 

sobre a obra. Dos filmes catalogados, nota-se que isto ocorre principalmente em dois casos: quando o 

tradutor, ao tentar fomentar a curiosidade, peca pela carência ou pelo exagero e quando o mesmo se 

utiliza de expressões culturais inapropriadas. O primeiro caso pode ser exemplificado por Pixote, A Lei 

do Mais Fraco (1981), que ao ser comercializado internacionalmente, perdeu sua explicação e passou 

a ser Pixote, tirando a referência do expectador e por Airplane (1980), que se tornou Apertem os 

cintos... O piloto sumiu, no qual é retirado a oportunidade de construção de sentido por parte do 

espectador e indicando o ápice trama. No segundo caso encontram-se, entre outros, Funny People 

(2009), traduzido como Tá rindo do Quê? e The Ugly Duckling and Me (2006) que traduziu-se para a 

língua portuguesa como Putz! A Coisa tá Feia, sendo que este último é destinado ao público infantil e 

claramente traz uma expressão que beira ao coloquial inadequado. 
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Imagem 1821.    Imagem 1922. 

The Ungly Duckling and me > Putz! A Coisa tá Feia! 

Em suma, as escolhas do tradutor, pautadas principalmente nos aspectos extralinguísticos 

para posteriormente se dirigir aos aspectos linguísticos, são determinantes para a exposição 

mercadológica do filme tanto para a crítica quanto para seu público-alvo e a incompreensão de 

quaisquer fatores implicados no processo de tradução pode tornar o retorno (lucro) desfavorável. 

 

4. Considerações finais 

O presente trabalho procurou investigar os critérios estabelecidos para a tradução de filmes, 

haja vista que sempre há questionamentos a respeito de títulos, pois alguns ao serem traduzidos, não 

correspondem lexicalmente ao original. Ao se discutir os critérios utilizados pelo tradutor, percebe-se 

que ele não dispõe de liberdade total no processo de tradução. 

Na pesquisa, observou-se que o tradutor busca elementos que transmitam a sinopse do filme 

utilizando estruturas linguísticas e culturais pertencentes ao lugar destinatário, possibilitando a 

identificação do público com o produto final, gerando a aceitabilidade e positiva repercussão. Caso 

contrário, a ideia da obra original ficará comprometida cedendo espaço para estranheza e o fracasso 

na comercialização do filme pode refletir na atuação do tradutor. 

Considerando todas as etapas que o tradutor percorre até finalizar uma tradução 

cinematográfica, especificamente o título que será o primeiro contato do consumidor com o produto, 

observa-se que a arbitrariedade está na escolha da(s) técnica(s) que ele utilizará no processo de 

tradução que somado ao seu conhecimento extralinguístico, aumentará a possibilidade de obter 

sucesso na tradução fomentando o tão visado lucro no comércio cinematográfico. 
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Resumo:  
O presente artigo visa analisar as cenas enunciativas de três cartilhas educativas distribuídas pela CEMAR 

(Centrais Elétricas do Maranhão), nas quais a mulher está representada como uma verdadeira “doméstica”. 

Essas imagens transformaram-se, para nós, em um objeto de análise, pois vimos ali um discurso não oficial, não 

explicitado correntemente: o discurso machista. Para alcançar o objetivo proposto, adotamos o ponto de vista 

teórico da Análise do Discurso francesa (AD), mais especificamente os pressupostos de Maingueneau (1997, 

2001), para quem a prática discursiva pode ser considerada uma prática intersemiótica, uma vez que ela não 

integra somente produções verbais, mas também produções não verbais. Isso significa dizer que o não verbal, 

em termos ideológicos, também materializa discursos.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso; cartilha educacional; CEMAR. 

 

 

1. Introdução 

Certo dia, num posto de atendimento da CEMAR (Centrais Elétricas do Maranhão), assistimos 

a um vídeo, Sonho de Consumo, que mostrava uma família (pai, mãe e um filho) no ambiente 

doméstico. O vídeo falava sobre economia de energia e sobre os perigos de ter vários 

eletrodomésticos ligados ao mesmo tempo em uma só tomada, entre outros alertas. Além disso, 

recebemos três cartilhas educativas intituladas Economia de Energia, Direitos e Deveres e Dicas de 

Segurança23. Chamou-nos a atenção, tanto no vídeo quanto nas cartilhas, o modo como a mulher 

estava representada: uma verdadeira “doméstica”. Essas imagens transformaram-se, para nós, em um 

objeto de análise, pois vimos ali um discurso não oficial, não explicitado correntemente: o discurso 

machista. Sendo assim, o presente artigo visa analisar as cenas enunciativas das imagens femininas 

nas cartilhas distribuídas pela CEMAR, as quais, para nós, são vozes de reprodução desse discurso.  

Para alcançar o objetivo proposto, adotamos o ponto de vista teórico da Análise do Discurso 

francesa (AD), mais especificamente os pressupostos de Maingueneau (1997, 2001a, 2001b), para 

quem a prática discursiva pode ser considerada uma prática intersemiótica, uma vez que ela não 

integra somente produções verbais, mas também produções não verbais, como por exemplo, 

ilustrações, fotos ou pinturas (produções pictóricas). Isso significa dizer que o não verbal, em termos 

                                                             
23 A utilização das cartilhas para análise neste artigo foi devidamente autorizada pela CEMAR. 
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ideológicos, também materializa discursos; a imagem tem o seu papel na constituição da memória 

social. 

Analisar cenas de enunciação e/ou discursos em uma produção pictórica é imprescindível 

delinear contextos sócio-históricos; é necessário desvendar os mecanismos de produção do seu 

discurso, partindo da sua materialidade. Desse modo, todo discurso carrega uma ideologia, cuja 

materialidade se dá por meio de textos, sejam eles verbais ou não verbais.  

Para ilustrar o que foi dito, vemos, muitas vezes, imagens em propagandas de cartões de 

crédito que mostram mulheres carregadas de compras e com um cartão de crédito e dinheiro nas 

mãos. Nas imagens, as mulheres estão sorrindo, estão felizes por fazerem o que “mais gostam de 

fazer”. 

Essas imagens veiculam o discurso corrente na sociedade de que mulher gosta de gastar, 

principalmente, com supérfluos, o que fica ainda mais explícito, quando lemos o seguinte texto:   

 

Falou-se em gastar, falou-se em mulheres. Furo no cartão de crédito e boleto 
bancário com mais de 4 dígitos, seu sinônimo é mulher. Gastança rima com mulher. 
Se a mulher não gastar, comprar, ela fica triste, amuada e faz logo greve ‘daquilo’ 
[...]. (MEDEIROS, 2014) 

                  

Podemos dizer, com esses exemplos, que as imagens também materializam discursos, 

acompanhadas ou não da linguagem verbal, visto que o efeito de sentido de verdade do texto que os 

veicula objetiva persuadir o enunciatário/leitor a crer nos fatos expostos. Esse efeito é explicitado 

numa cena de enunciação em que a relação imagem/enunciação se estreita, dando a ideia de que o 

sentido já está no texto. 

 

2. A cena enunciativa 

Maingueneau (1997) advoga que um texto é o lugar por excelência de manifestação de um 

discurso em que a fala é “encenada”. Qualquer discurso tem o objetivo de convencer e o faz 

construindo uma representação da sua própria situação de enunciação, que presume um enunciador, 

um coenunciador, um momento e um lugar que o torna legítimo, isto é, a sua cena enunciativa. Esta 

cena de enunciação integra três cenas assim classificadas pelo autor: cena englobante, cena genérica e 

cenografia. 

A cena englobante é aquela que exige do interlocutor a capacidade de reconhecer o tipo de 

discurso que o interpela (religioso, publicitário, televisivo, ecológico, literário, por exemplo) para que 

ele possa determinar sobre o que fala e qual é a sua finalidade. Esta cena depende dos discursos que 

circulam em determinadas sociedades, em determinadas épocas. Mas considerar somente a cena 

englobante de um tipo de discurso não é suficiente, pois este pertence a um gênero ou subgênero de 
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discurso – entidade comunicativa associada a certas condições sócio-históricas. O que equivale a dizer 

que a comunicação verbal (oral ou escrita) se realiza por meio de gêneros de discurso e não através de 

tipos de discurso. 

Desse modo, o texto está investido no que constitui a sua cena genérica, a qual é mobilizada 

para legitimar não só o enunciador, mas também a enunciação como um todo. O gênero de discurso, 

por si mesmo, orienta comportamentos sociais definindo e legitimando papéis no processo 

comunicativo: um panfleto de campanha eleitoral parte de um candidato e dirige-se a eleitores 

(MAINGUENEAU, 2001a). Ou seja, o gênero de discurso determina um lugar de enunciação e a 

legitimidade de quem o emite configurado pelo e no próprio lugar ocupado pelo enunciador. 

Essas duas cenas correspondem ao “quadro cênico” do texto, o qual confere o contexto 

pragmático ao texto, indicando como o interlocutor deverá interpretá-lo e, com isto, comportar-se 

adequadamente a seu respeito. Assim, o texto é tido como um espaço de interação, posto eu e tu 

assumirem um lugar – o lugar de onde falam – pressupondo cada qual, por sua vez, que esse lugar 

seja legitimado. 

A terceira cena que integra a enunciação é a cenografia24. Também considerada parte do 

posicionamento25, ela se constitui como um fator de articulação da obra e do mundo: “ao mesmo 

tempo condição e produto, ao mesmo tempo ‘na’ obra e ‘fora’ dela” (MAINGUENEAU, 2001b, p. 121).  

A cenografia refere-se à enunciação construída pelo próprio texto. É ela que mobiliza, de 

início, a atenção do interlocutor, pondo em um segundo plano o quadro cênico: o interlocutor não lê 

(ou ouve) o tipo ou gênero de discurso, mas sim a cenografia – fonte simultânea do discurso e daquilo 

que ele produz. 

A cenografia de um texto caracteriza-se por definir as condições de um enunciador, de um 

coenunciador, a topografia (lugar) e a cronografia (tempo), os quais participam conjuntamente no 

desenvolvimento da enunciação. Trata-se, aqui, da “dêixis discursiva”, que desempenha o mesmo 

papel da dêixis linguística, porém numa outra dimensão, a saber, a do universo de sentido que uma 

formação discursiva26 constrói por meio de sua enunciação (MAINGUENEAU, 1997, p. 41). Ou seja, a 

dêixis discursiva refere-se a representações puramente textuais em que o enunciador e o 

coenunciador correspondem ao eu e ao tu determinados no texto. Mas, convém esclarecer que se 

trata de um eu e de um tu fundados por lugares enunciativos e não do autor ou leitor empíricos.  

                                                             
24 –grafia, aqui, não se refere ao uso da linguagem como comunicação escrita, “mas a um processo fundador, à inscrição 
legitimante de um texto estabilizado” (MAINGUENEAU, 2001b, p. 123, grifo do autor). 
25 O posicionamento refere-se à inclusão dos textos em um percurso anterior ou à criação de um novo percurso no interior 
de um espaço conflitual (COSTA, 2001b). 
26 Para Pêcheux (1988), a formação discursiva determina o que pode e deve ser dito a partir de um lugar social determinado. 
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Da mesma forma que o enunciador e o coenunciador são representações edificadas pela 

enunciação, a topografia e a cronografia são também representações de um espaço e de um tempo 

validados pelo texto. 

Paralelamente a essas posições enunciativas, as quais se referem à produção de um texto, é 

pertinente ainda fazer as distinções complementares relacionadas ao seu consumo, igualmente 

presentes em todo e qualquer texto: ao autor empírico corresponde o seu público – que é um 

destinatário virtual: leitores, ouvintes, espectadores, telespectadores etc. Provavelmente, alguns 

entre eles, tomarão para si, no todo ou em parte, o lugar ocupado pelo(s) personagem(ns) a quem o 

emissor se dirige por meio dos pronomes tu,  você e outras formas de segunda pessoa. Assim, na 

configuração enunciativa, o autor, o locutor e o enunciador podem estar presentes na posição 

referente ao eu; o destinatário, o colocutor e o coenunciador podem, por sua vez, ocupar a posição 

correspondente ao tu. 

Comumente, o locutor e o enunciador coincidem, como na conversa cotidiana, mas pode 

acontecer que o locutor apenas se apresente como produtor físico (emissor) do enunciado, posto esse 

não assumir a autoria de suas palavras (COSTA, 2001a, p. 68). É o caso do porta-voz e do apresentador 

de telejornais, cuja função é falar publicamente por outro. 

Da mesma forma, o coenunciador e o colocutor podem estar em posições coincidentes: 

 

O primeiro existe necessariamente, mas pode vir oculto, não marcado; o segundo 
pode, como na conversação, estar presente fisicamente, mas pode também ser 
virtual ou indeterminado. Seja como for, ambos participam ativamente da 
enunciação, seja enquanto presença real, seja enquanto presença imaginada: não se 
fala ou escreve um texto sem ter em mente pelo menos um destinatário. (COSTA, 
2001a, p. 70) 

 

Acrescentemos a isso que pode ocorrer a falta, no texto, de algumas (ou de todas) instâncias 

da dêixis discursiva (eu-tu, aqui, agora). Se isso acontece é por força da própria caracterização da 

cenografia, lugar em que, a priori, são produzidos os efeitos de sentido do discurso, ou seja, quando 

não é possível identificar nenhuma interlocução discursiva – enunciador/coenunciador –, bem como a 

topografia e a cronografia aí envolvidas, “[...] é essa ruptura entre enunciado e situação de enunciação 

que paradoxalmente caracteriza tal cenografia” (MAINGUENEAU, 2001b, p. 124). 

Pode ocorrer também que as três instâncias da dêixis discursiva não correspondam a um 

número idêntico de designações nos textos. Mas, caso isso ocorra, cada uma dessas instâncias 

recobrirá uma família de expressões em relação de substituição. 

Conforme ficou evidenciado, para caracterizar uma cenografia o interlocutor tem à sua 

disposição vários tipos de “pistas” que o ajudarão nessa tarefa, pois o próprio texto poderá, na sua 

enunciação:  
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- mostrar a cenografia que o torna possível; 

- indicar, por  meio de  paratextos (um título, a menção de um gênero discursivo, um prefácio 

etc.), a cenografia; 

- indicar explicitamente que muitas vezes reivindica a caução de cenários pré-existentes, ou 

seja, cenários validados27 que já fazem parte do “universo de  saber  e  de  valores do público” 

(MAINGUENEAU, 2001b, p. 125-126). 

Assim, a cenografia que designa a cena instituída por um discurso não deve ser entendida 

como um quadro pré-estabelecido, mas como uma espécie de “círculo paradoxal”, no qual a 

enunciação, por sua própria maneira de revelar seus conteúdos, deve tornar legítima a situação de 

enunciação que a possibilita, ou seja, os participantes do discurso – enunciador e coenunciador – e 

sua ancoragem espaço-temporal.  

Vemos, portanto, que a enunciação está inserida no contexto social e histórico de sua 

produção e o sentido será construído na relação entre os sujeitos do discurso, isto é, na produção e 

interpretação do(s) discurso(s). Desse modo, entendemos que o sujeito é social, é portador de uma 

voz produzida a partir de um lugar e de um tempo determinados e, por esse motivo, um sujeito 

histórico e ideológico, cujo discurso se colocará em relação aos discursos do outro, formando vozes 

sociais que são ouvidas, vozes essas muitas vezes vindas de longe, de outros tempos, de outras 

culturas, as quais situam o discurso e o sujeito na história, num processo interdiscursivo (BAKHTIN, 

1988). 

Esse processo interdiscursivo diz respeito ao processo discursivo, considerando que um 

discurso se estabelece sempre em relação a outro discurso já existente, de forma consciente ou 

inconsciente. Formamos nosso discurso servindo-nos de outros discursos, que, contraditoriamente 

pluriacentuadas, se cruzarão no interior desse “nosso” discurso, aos quais respondemos ratificando, 

acrescentando ou negando os sentidos que eles encerram. Todo discurso, como diz Bakhtin, implica o 

outro, inscreve em si próprio o discurso do outro, porque a resposta tem como modelo outro ou 

outros discursos. Cada enunciado dialoga com outro(s) enunciado(s), cada texto dialoga com outro(s) 

texto(s) do passado ou do presente. 

 

3. As representações femininas nas cartilhas CEMAR 

Como já foi dito no início deste trabalho, o nosso objetivo é analisar as cenas enunciativas nas 

cartilhas distribuídas pela CEMAR. Não deixamos de considerar que o ato de deslocar as 

imagens/textos de seu contexto original, embora tentando preservá-lo ao máximo, possibilita uma 

                                                             
27 Como exemplos de cenários enunciativos validados, Maingueneau (2001a, p. 92) nos dá a conversa em família, 
acontecimentos históricos, o cartão postal, a conferência etc., sendo que estes dois últimos referem-se a cenas genéricas. 

 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

38 

nova leitura, um novo sentido, o que indica que a recontextualização já significa uma postura 

ideológica confirmando ou negando o sentido do texto primeiro. 

Nas cartilhas, a cena englobante apreende o discurso publicitário, pois a linguagem sustenta 

uma argumentação imagético-linguística com fins de convencimento do público-alvo; a cena genérica 

apreende, como gênero de discurso, a cartilha, uma vez que ela divulga produtos e serviços da 

empresa de energia elétrica e deveres e direitos dos consumidores perante a essa empresa. A 

cenografia é apresentada por meio de “instruções de uso”: “Evite acender lâmpadas durante o dia”, 

“Manter e adequar as instalações internas da sua casa com segurança”, “Quando for tocar lâmpada, 

segure-a pelo bulbo (parte de vidro) e não pelo soquete (parte metálica)”. Ou seja, o leitor dessas 

cartilhas as recebe como se fossem a representação do dia a dia de uma família (cena validada) e não 

como instruções de como fazer/não fazer, de como usar/não usar etc. 

Isso posto, passemos à análise dos textos/imagens, cujas cenas enunciativas nos propomos a 

analisar. 

Nas capas das cartilhas Direitos e Deveres e Dicas de Segurança, vemos, praticamente, a 

mesma imagem: uma família, pai, mãe e filho, juntinhos, sorridentes e parecendo felizes, variando 

apenas em alguns aspectos, tais como cor de fundo (azul/verde) e posição do casal (esquerda/direita), 

conforme mostra a Figura (1). Na cartilha Economia de Energia a mulher não aparece na capa. 

                                   Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

As cartilhas são dirigidas à 2ª pessoa do singular (função conativa), tu/você (o cliente/o leitor), 

e como têm um fim educativo, instrucional, indicando como fazer, os verbos usados estão no modo 

imperativo afirmativo: acumule, aproveite, aposente, desligue, evite, feche, limpe, mantenha, observe, 

pinte, respeite, use; no imperativo negativo: não chegue perto, não esqueça, não guarde, não precisa, 

não toque, não use, nunca deixe, nunca se aproxime, nunca tente; e no infinitivo: escolher, fazer, 

garantir, informar, manter, receber.                            
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Essas marcas linguísticas caracterizam a fala de um agente disciplinador, ou seja, a voz da 

autoridade, da advertência, do conselho, cujo objetivo é agir sobre o outro: o leitor/consumidor. Mas 

essa voz disciplinadora é atenuada pelo colorido das páginas, pelas letras grafadas em preto (e não em 

vermelho ou amarelo, como geralmente são as interdições e as advertências, respectivamente), pelos 

desenhos, pela cena doméstica, pelos rostos sorridentes (quando as advertências das cartilhas são 

seguidas) e pelos rostos contrariados (quando uma advertência não é observada). 

                             Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

                            

         

 

A figura (2), acima, está na cartilha Dicas de Segurança. A advertência é a sobrecarga do 

circuito elétrico com o uso de benjamim ou “T”, que poderá originar incêndios, problemas nas 

instalações elétricas e danos nos equipamentos domésticos. 

Podemos observar que há um “T”, na tomada, e que todas as entradas estão ocupadas: uma, 

com o liquidificador; outra, com a batedeira, e a terceira com algum outro objeto. A mulher, que está 

sozinha, se assusta com o curto-circuito provocado pela sobrecarga de                                                                   

equipamentos domésticos ligados, o que mostra que ela estava bastante atarefada na cozinha 

(fazendo bolo e suco, como veremos mais adiante nos comentários sobre o vídeo Sonho de Consumo).                              

As Figuras (3) e (4) encontram-se na cartilha Economia de Energia, que centram a sua 

advertência no Ferro elétrico e na Máquina de lavar, respectivamente:  

                 Figura 3              Figura 4 
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A Figura (3) é a única em que a mulher aparece sendo ajudada pelo filho (e não pelo marido) 

nas atividades domésticas (o filho aparece ajudando o pai em quatro momentos: pintando a casa, 

carregando uma geladeira velha, de cara emburrada quando vê o pai dormindo no sofá, com a 

televisão ligada e controlando as datas de pagamentos das contas da casa).   

Vemos que ele carrega uma boa quantidade de roupas já passadas a ferro e vemos também 

que ela ainda não terminou o “seu serviço”, pois segura o ferro ligado e há uma peça na tábua, da 

qual sai uma fumaça indicando que está quente, ainda sendo passada.                                                                                               

Um trecho do texto que acompanha a imagem diz: “Use o ferro elétrico quando houver uma 

grande quantidade de roupas para passar” (itálico nosso). Em outro trecho diz: “Não guarde suas 

roupas lavadas em trouxas de lençol. Antes de passá-las, o ideal é guardar cada peça esticada (...) para 

que fiquem menos amassadas. Assim, você gasta menos tempo com o ferro ligado e economiza 

energia” (itálico nosso).                            

Grifamos os trechos acima para mostrar que a preocupação, em nenhum momento, é com a 

mulher: juntar uma grande quantidade de roupas para passar é para economizar energia elétrica, e 

não a energia da mulher; gastar menos tempo com o ferro ligado é para economizar energia elétrica, e 

não para propiciar mais tempo para a mulher descansar ou ver TV, por exemplo, como faz o marido. 

Mas o sorriso da “Amélia” é enorme, é um sorriso de satisfação. 

O texto da Figura (4), acima, diz: “Acumule uma grande quantidade de roupas para lavá-las de 

uma vez só e limpe periodicamente o filtro da máquina” (itálico nosso). Se invertermos a ordem dos 

textos, a grande quantidade de roupas para passar, na Figura (3), é a grande quantidade de roupas 

para lavar, na Figura (4). Mais uma vez, o acúmulo de roupas é para economizar energia elétrica e não 

o tempo da “Amélia” sorridente, feliz com a grande quantidade de tarefas domésticas. 

A Figura (5), a seguir, não faz parte das cartilhas, mas do vídeo Sonho de Consumo28, que é 

reproduzido na sala de espera de atendimento da CEMAR, conforme comentamos na introdução 

deste trabalho. Os personagens são os mesmos, só que, agora, eles têm nomes: Mara (a esposa/mãe), 

Luiz (o esposo/pai) e Ribinha (o filho). 

O assunto do vídeo é a da sobrecarga de tomadas devido ao uso de diversos aparelhos 

elétricos ao mesmo tempo na cozinha, na sala e nos quartos da casa, causando gastos excessivos de 

energia e uma conta com valores muito altos para pagar, ou seja, basicamente é uma reprodução dos 

temas das cartilhas.       

                                                             
28 Vídeo disponível na Internet, no endereço: http://mais.uol.com.br/view/t8fcfi7u6wz8/sonho-de-consumo-
04023968DC814346?types=A 
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Do vídeo, descrevemos o seguinte trecho: 

O galo canta indicando o raiar do dia. Mara está na cozinha, quando Luiz coloca a cara na 

porta, dá bom dia, pergunta pelo café e pelo bolo gostoso que a esposa vai fazer. Ela dá bom dia e diz 

que está fazendo o bolo, esquentando o pão, fazendo o suco, pegando um ventinho e escutando uma 

musiquinha. O marido diz que vai assistir TV, enquanto ela “não termina esse montão de coisa de uma 

só vez”. 

Não há novidade nessa cena enunciativa. Ela não nos surpreende, pois a cenografia 

engendrada é a de um dia comum na vida de uma dona de casa. Mara está na cozinha fazendo bolo, 

esquentando pão e fazendo suco. Enquanto isso, o “maridão” faminto, que pede café, está na sala, 

vendo TV. Mesmo nesse pandemônio doméstico, Mara se dá ao luxo de pegar um ventinho e escutar 

uma musiquinha – luxos que não demandam tempo do seu tempo tão ocupado. Na sequência, o bolo 

está assando, então Mara aproveita para passar a cueca do “maridão”, que já estava seca.  

Um momento específico do vídeo nos surpreendeu: quando a conta de luz chega, com um 

valor muito alto, o Luiz diz que não pode pagar. Cada um reclama porque vai ser privado de algo que 

depende de energia. Mara fica alarmada porque não vai poder passar as roupas, usar a chapinha, o 

secador e assistir novelas, ou seja, coisas que, com exceção de passar roupas, nem as cartilhas nem o 

vídeo mostram, até essa cena. Mas a nossa surpresa durou pouco, pois essa fala da Mara fazia parte 

do pesadelo do Luiz, enquanto dormia no sofá, em frente à televisão ligada. 

A Figura (5) mostra exatamente o momento em que, no vídeo, Mara está usando um avental, 

no meio da cozinha, com a sanduicheira, o liquidificar, o micro-ondas, o ventilador e o aparelho de 

som ligados, com o bolo assando, no forno e preocupada (vemos que ela não está sorrindo), porque o 

filho ainda não apareceu.  

                    Figura 5                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Embora a nossa meta não seja analisar as cenas enunciativas do vídeo, que estariam mais de 

acordo com a perspectiva de Maingueneau, já que os personagens são os locutores, os produtores 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://storage.mais.uol.com.br/240749-large.jpg&imgrefurl=http://mais.uol.com.br/view/gzhngyy9z09h/meu-sonho-de-consumo-04029B346AC0896326?types=A&&usg=__fXNkxb_wStYTX2StYHtwGqrvUdQ=&h=170&w=230&sz=10&hl=pt-BR&start=594&zoom=1&tbnid=X1aUYL5n4puWyM:&tbnh=109&tbnw=146&ei=jx-3Tdb1FcLIgQfv5qh-&prev=/search?q=Cemar&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1259&bih=519&tbm=isch&chk=sbg&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=78&page=28&ndsp=21&ved=1t:429,r:20,s:594&tx=84&ty=51
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físicos de outra voz: a do enunciador, neste caso, a CEMAR, resolvemos aproveitá-lo para reforçar a 

análise das cartilhas.  

Após descrever as cenas das cartilhas e de uma passagem do vídeo, podemos relacioná-las, 

pois todas elas são constitutivas da interdiscursividade, do corpo da memória social/discursiva: é a 

mesma ideologia, é o mesmo discurso, é o mesmo já-dito: lugar de mulher é na cozinha. Em outros 

termos, “é possível discernir que em todo dizer há algo que se mantém – o dizível, a memória. Tem-se 

aí um processo de estabilização dos sentidos, quando são produzidas diferentes formulações em 

torno de um dizer sedimentado” (SOUZA, 2000, p. 154). 

Observamos, pois, nas imagens, a força do interdiscurso, das vozes que vêm de longe, sem 

autoria, mas assumidas explicita ou implicitamente. Então, “[...] dizer que a interdiscursividade é 

constitutiva é também dizer que um discurso não nasce, como geralmente é pretendido, de algum 

retorno às próprias coisas, ao bom senso etc., mas de um trabalho sobre outros discursos” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 120, itálico do autor). 

O que analisamos até aqui foi a imagem de uma família que parece viver em perfeita 

harmonia, com seus papéis muito bem organizados: a mulher cuida de todas as tarefas da casa 

(cozinhar, lavar, passar etc.), o homem, quando não tem “serviço de homem” para fazer (carregar 

uma geladeira velha, pintar a casa ou consertar a antena da televisão para assistir jogos), se estatela 

no sofá para dormir, o filho pequeno brinca de videogame ou de empinar pipa e, de forma 

surpreendente, ajuda a mãe e o pai nas atividades que, supomos, lhe são solicitadas (carregar roupas 

passadas, pintar a casa, ajudar no controle das datas de pagamento das contas da casa). 

O discurso machista está nas cenas de enunciação das figuras, pois, na maioria das vezes, a 

Mara está na cozinha, na lavanderia, no local de passar roupas. Fora essas situações, ela aparece: i) 

abrindo a porta para o funcionário da CEMAR; ii) brigando com o marido porque ele está fazendo um 

“gato”, para roubar energia (e este é outro estereótipo: mulher briga, implica, “pega no pé” dos 

homens); e iii) pagando a conta de energia (única imagem em que aparece na rua, longe de casa). 

A mulher, na sociedade, sempre esteve subordinada às “leis” dos homens – pai, marido, irmão 

– refém do patriarcalismo e do machismo; relegada ao contexto familiar para, especificamente, se 

dedicar à maternidade e às tarefas do lar, sem direito à instrução, ao trabalho renumerado. Já ao 

homem sempre competiu o provimento material da família, através do seu trabalho (fora de casa). 

Assim, cabe à mulher o mundo privado (doméstico); ao homem, o mundo público. 

Desse modo, o que as cartilhas mostram são “verdades” construídas que circulam há muito 

tempo (pela força do interdiscurso), fazendo-as parecer naturais e inquestionáveis. 
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As figuras incorporam uma memória discursiva na representação da mulher na atualidade e 

acabam por reforçar e justificar a mesma situação dos séculos passados, embora as mulheres tenham 

lutado – e continuam lutando – por melhores condições e posições sociais, principalmente quando 

começaram a ocupar espaços que, antes, eram estritamente masculinos, como por exemplo, ocupar 

cargos políticos (como a Dilma Rousseff, que é primeira mulher a presidente do Brasil), a ocupar as 

cadeiras das escolas e das universidades (como professoras e como alunas), a estabelecer formas mais 

livres de relação conjugal (e sexual), quando começaram a prover materialmente os seus lares com o 

fruto do seu trabalho no mundo público, quando começaram a decidir por nenhum ou por poucos 

filhos ou ainda por uma “produção independente”, entre outras conquistas. 

Comparando a situação das mulheres num passado recente com o momento atual, em que 

elas se inserem, com sucesso, em todos os âmbitos sociais, principalmente no do trabalho fora de 

casa, percebemos, ainda, a presença do discurso machista e sabemos que, na maioria das 

organizações sociais, ele não existe por mero acaso, mas é impulsionado, revigorado e justificado pela 

representação existente acerca do trabalho da mulher. 

Maingueneau (1997), quando se reporta ao domínio da memória, comenta que, para 

Courtine, “se o discurso já existe sempre, pode-se acrescentar que ele existirá sempre ainda” (p. 116, 

itálicos do autor). Assim sendo, as cartilhas da CEMAR constroem as cenas enunciativas retomando, 

consciente ou inconscientemente, um discurso social (machista) historicamente alicerçado e, por isso 

mesmo, manifestado de forma quase imperceptível para aqueles leitores menos atentos, quando 

interpelados por um material de ótima qualidade, colorido, bem humorado, alegre e que reproduz 

cenas cotidianas.  

Desse modo, a análise das cenas enunciativas confirma que “[...] o discurso é o palco de vozes 

sociais que, por serem recuperáveis na materialidade discursiva, seja verbal ou não verbal, revelam a 

constituição dialógica dos sentidos” (BARACUHY, 2001, p. 5, negrito da autora). 

 

4. Conclusão 

Conforme os pressupostos teóricos de Maingueneau, objetivamos, neste trabalho, analisar as 

cenas enunciativas de três cartilhas – Economia de Energia, Direitos e Deveres e Dicas de Segurança – 

distribuídas gratuitamente pela CEMAR. Aproveitando a oportunidade, inserimos na análise uma 

imagem do vídeo Sonho de Consumo, reproduzido na sala de espera dessa empresa, o qual aborda, 

basicamente, a mesma temática das cartilhas. 
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Vimos que as imagens analisadas manifestam, nas suas cenas, o discurso machista, uma vez 

que a mulher está, na maioria das vezes, na cozinha ou desenvolvendo tarefas domésticas, tais como 

lavar e passar roupas. A exceção dessas imagens é a que mostra uma mulher, que não é a Mara, no 

papel de secretária da empresa aqui em questão. 

Verificamos que as imagens das cartilhas da CEMAR são fortemente marcadas por um já-dito, 

por uma memória discursiva social que diz que o lugar de mulher é na cozinha, é no espaço privado do 

seu lar, já que dele ela é RAINHA, termo esse contraditório, pois a mulher, no seu lar, não tem súditos.  
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Resumo:  

Investigação da funcionalidade do Facebook no processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa na era 

digital, com vistas ao desenvolvimento de competências e habilidades de letramento desejáveis ao sujeito 

falante/ouvinte e escrevente da contemporaneidade. Como aporte teórico, recorre-se aos estudos de Marcuschi 

e Xavier (2004), Koch (2004), Rojo e Moura (2012), Coscarelli e Ribeiro (2005), Shepherd e Saliés (2013), dentre 

outros. A pesquisa é de natureza qualitativa e interpretativa, com um viés metodológico de pesquisa-ação, o que 

possibilitará o redimensionamento da dinâmica das atividades de testagem da ferramenta tecnológica em foco. 

Tem como sujeitos alunos do 2º ano do Ensino Médio da rede pública. Esperamos, por meio da multiplexidade 

de semioses peculiares aos gêneros digitais, desenvolver as habilidades de leitura e escrita, ampliando as 

possibilidades de uso da língua(gem) na (re)construção de sentidos.  

 

Palavras-chave: Facebook; letramento; ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. 

 

 

1. Introdução 

O presente trabalho aborda o uso do facebook como ferramenta de letramento, ou seja, 

consiste em refletir acerca da funcionalidade dessa ferramenta tecnológica no processo de ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa na atual sociedade da informação. Conforme enfatiza 

lucidamente Rojo (2013, p.08), “Se os textos da contemporaneidade mudaram, as competências 

/capacidades de leitura e produção de textos exigidas para participar de práticas de letramento atuais 

não podem ser as mesmas [...]”. 

Diante de tal fato, porque a escola continuar presa a conceitos e metodologias que já não 

respondem totalmente aos desafios e às necessidades reais dos sujeitos que pretende formar? Uma 

vez que a internet redimensionou o modo de comunicação entre as pessoas, bem como as 

experiências de leitura e produção de texto, por que não torná-la aliada do ensino, usufruir-lhe as 

potencialidades? Se bem orientado, não seria o facebook uma forma de maximizar o uso material e 

discursivo da língua(gem) na (re)construção de sentidos no (hiper)texto? 

O presente trabalho ressalta a importância da mediação docente para o sucesso de qualquer 

aprendizagem e defende a inserção do facebook como recurso tecnológico útil em eventos de 

letramento desenvolvidos pela escola. Apresenta-se particularmente útil para pesquisadores do 

mailto:eafrazão@bol.com.br
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trinômio linguagem-tecnologia-ensino e aos educadores inconformados quanto à obsolescência de 

algumas práticas pedagógicas que parecem já não mais responder às demandas do avanço 

tecnológico. Noutras palavras, pretende lançar uma contribuição para o debate em curso acerca da 

importância de a escola alinhar sua prática às novas tecnologias, respondendo às necessidades dos 

atuais “alunos multimídias” oriundos de uma sociedade cada vez mais conectada. 

 

2. Letramento na era digital 

Ao longo da história, várias mudanças impactaram a humanidade, sendo a um só tempo motivo 

de desconfiança, aversão e deslumbramento. Segundo Carvalho e Kramer (2013, p.78): 

 
O século XXI vem sendo testemunha de uma verdadeira revolução na vida social, 

com a entrada da internet como meio usual de comunicação, introduzindo novas 

formas e novos conceitos na vida cotidiana. A linguagem, como matéria e tecnologia 

da comunicação humana, vem recebendo os efeitos dessa revolução. As 

decorrências das mudanças na interação vêm imprimindo suas marcas tanto no uso 

material da língua quanto em sua esfera discursiva, na qual ocorrem representações 

dos sujeitos da era da participação. 

 

Barton; Lee (2015) apontam a linguagem como algo central nas mudanças contemporâneas, 

uma vez que a um só tempo determina e é determinada por essas mudanças. O fato de a cultura da 

página ter que dividir um espaço cada vez mais crescente com a cultura da tela faz com que unidades 

centrais da Sociolinguística como variação, contato e comunidade sejam repensadas. As formas de 

interação, noções de autor e público, bem como as atividades de leitor e público estão sendo 

redefinidas. A exemplo dessas mudanças, Rojo (2013, p.20) propõe “não mais falar de leitor-autor, 

mas de lautor,” dada a simultaneidade com que leitura e escrita se elaboram na estrutura 

hipertextual. Para Galli (2004, p. 125) “O hipertexto permite todas as dobras inimagináveis, ou seja, há 

um movimento constante de dobramento e desdobramento de um texto e/ou das informações. É aqui 

que se instalam as diferenças entre a interface da escrita (papel) e a interface visual”. 

Segundo Shepherd e Saliés (2013, p. 26): 

 

Vêm ocorrendo mudanças profundas no modo como o letramento é entendido. 

Para aqueles que nasceram e foram educados antes da era da internet, o 

letramento impresso é fundamental e o da tela, periférico. Para pessoas nascidas e 

educadas desde então, vem sendo o contrário. Neste momento, encontramo-nos 

em um período de transição esquisito, de confronto entre gerações [...] 
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É muito comum, em encontros pedagógicos, se ouvir desabafos como: “os alunos acham as 

obras clássicas chatas e desinteressantes, pois não têm ilustrações, a linguagem é difícil, eles não têm 

hábito de leitura”, para citar alguns itens do “muro de lamentações”. No entanto, um olhar mais 

atento vai mostrar que os nossos alunos leem sim, e muito. Não necessariamente os gêneros textuais 

que a escola muitas vezes impõe que sejam lidos, mas aqueles esparsos nas mídias digitais, 

principalmente nas redes sociais. Shepherd; Saliés (2013, p. 27) assinalam que: 

 

O desafio pedagógico é encontrar modos de encurtar a distância até a literatura 

sofisticada – de usar a tecnologia como ponto de encontro com ela. Em vez de 

proibir as mensagens de texto em sala de aula, precisamos usá-las para fazer poesia 

(e romances, em algumas partes do mundo)[...]. 

 

A esse respeito, Marcuschi (2004, p. 13) explica que o que torna a leitura digital tão atraente é o 

“fato de reunir num só meio várias formas de expressão, tais como, texto, som e imagem, o que lhe dá 

maleabilidade para incorporação simultânea de múltiplas semioses, interferindo na natureza dos 

recursos linguísticos utilizados”. 

Endossa essa teoria, Chartier (1998 apud Rojo, 2013, p.20) para quem “o novo suporte do texto 

[a tela do computador] permite usos, manuseios e intervenções do leitor infinitamente mais 

numerosos e mais livres do que qualquer uma das formas antigas do livro”. Exemplo disso, é a 

ampliação do acesso de classes minoritárias às TICs , nas últimas décadas,  devido principalmente aos 

custos de produção. 

A literatura mostra que desde a disseminação das tecnologias, a concepção de letramento vem 

passando por várias mudanças, experimentando o que Mills (apud Barton; Lee, 2015) chama de 

“virada digital”. Diante do atual contexto tecnológico Dionísio (2011, p.137-138) propõe ampliar o 

conceito de letramento, pois: 

 

A noção de letramento como habilidade de ler e escrever não abrange todos os 

diferentes tipos de representação do conhecimento existente em nossa sociedade. 

Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser alguém capaz de atribuir sentidos a 

mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de 

produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de linguagem.  

 

Vieira (2007, p. 24) comunga da mesma idéia, pois segundo a autora “Atualmente, as 

habilidades textuais devem acompanhar os avanços tecnológicos, e a qualidade mais valorizada nos 

sujeitos letrados é a capacidade de mover-se rapidamente entre os diferentes letramentos [...]”. 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

48 

Delineia-se aí uma concepção avessa ao Fordismo, uma vez que prioriza um ser humano multitarefa, 

autônomo e flexível às mudanças constantes, aberto à reciclagem permanente. 

Uma escola que pretende proporcionar a formação integral do aluno do século XXI, sob os 

pilares do aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, conforme defende o Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI(DELORS, 2001); em sintonia com 

a tríade competências, habilidades e atitudes, resguardada pela atual LDB, deve tomar como desafio 

“reproduzir” tão numerosas situações de letramento quanto aquelas com que o educando se defronta 

no cotidiano extraescolar. E isso significa, também, proporcionar aos atuais aprendizes o “letramento 

digital”, nas palavras de Coscarelli; Ribeiro (2005, p.9) “Letramento digital é o nome que damos, 

então, à ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital 

(tanto para ler quanto para escrever)”. 

               Rojo (2013, p.8) afirma que: “Falamos em mover o letramento para os 

multiletramentos. Em deixar de lado o olhar inocente e enxergar o aluno em sala de aula como o 

nativo digital que é: um construtor-colaborador das criações conjugadas na era das linguagens 

líquidas”. O termo multiletramentos foi cunhado pelo Grupo de Nova Londres, em 1996. O grupo 

propõe a “pedagogia dos multiletramentos” como alicerce da educação do novo milênio, sob a 

justificativa de que seja ela capaz de: “[...] trazer aos alunos projetos (designs) de futuro que 

considerem três dimensões: a diversidade produtiva (no âmbito do trabalho), o pluralismo cívico (no 

âmbito da cidadania) e as identidades multifacetadas (no âmbito da vida social)” (KALANTZIS; COPE, 

2006a apud ROJO, 2013, p. 14).  

A escola, principal agência de (multi)letramento, precisa entrar em sintonia com os novos 

tempos em que palavra e imagem mantém relações cada vez mais próximas. Segundo Lorenzi; Pádua( 

2012, p. 39 )“A formação de um leitor proficiente é um dos principais objetivos do ensino de língua 

portuguesa e uma proposta de alfabetização com vistas aos multiletramentos precisa levar em conta o 

caráter multimodal dos textos e a multiplicidade de sua significação”. Em sentido lato, todo texto é 

multimodal, uma vez que usa no mínimo dois modos de representação, no entanto a profusão de 

imagens, som, vídeo e animação presentes na cibercultura, “caldeirão de misturas e hibridizações”, 

como define Santaella (2007, p. 128), proporcionam uma integração semiótica jamais vista pelas 

mídias antigas. 

 

2.1 Algumas considerações sobre o site de rede social Facebook  

Ao mesmo tempo em que se avolumam pesquisas sobre o impacto da tecnologia na linguagem, 

há também um interesse crescente no mundo acadêmico acerca da funcionalidade dessas 

ferramentas para o ensino de línguas. A propósito disso, Rojo (2013, p.8) defende que: 
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Em certos artefatos digitais, observamos um uso bem desenvolvido de algumas 

habilidades que a escola deveria, hoje, tomar por função desenvolver, tais como: 

letramentos da cultura participativa/colaborativa, letramentos críticos, letramentos 

múltiplos e multiculturais ou multiletramentos. 

 

Dentre tantos artefatos digitais disponíveis, esta pesquisa põe a lupa sobre uma rede social que 

há onze anos vem conquistando cada vez mais usuários: o Facebook. Tal popularidade se deve ao fato 

de que nos permite criar, administrar, publicar e compartilhar conteúdos online, numa densa rede de 

interação que engloba “amigos” de diferentes faixas-etárias, escolaridades e classes sociais, 

restabelecendo laços e uma proximidade cada vez mais cara na atual correria da vida moderna.  

Seu layout e suas funcionalidades passaram por vários ajustes ao longo do tempo. Hoje o 

recurso discursivo de atualização de status, por exemplo, já comporta conteúdo multimodal, como 

fotos vídeos etc. O botão “compartilhar” traduz perfeitamente a nova dinâmica da hipermídia “Um 

sistema alinear, reticular de conexões (links) entre unidades de informação” conforme define 

Santaella(2007,p.294). Além disso, o Feed de notícias, inaugurado em 2006, dá visibilidade ao discurso 

de pessoas comuns, que produzem textos para serem lidos gratuitamente pelos seus amigos virtuais 

ou pelo público, dependendo da configuração que cada usuário aplicar à sua conta, restringindo quem 

pode ter acesso ao conteúdo dos textos. 

Acerca dessa rede social, Barton; Lee (2015, p. 209) assinalam que: 

 
Seus amplos recursos e virtualidades têm sido adotados por educadores e 

estudantes de várias maneiras. A função “grupos” no facebook é especialmente 

adequada para facilitar atividades de ensino e aprendizagem iniciadas pelos 

professores ou pelos estudantes. [...]Os administradores dos grupos podem tornar o 

conteúdo privado e disponível apenas para membros que tiveram aprovação para 

entrar, tornando-os uma plataforma relativamente privada e segura para salas de 

aula.  

 

Tanto através da função “grupo fechado”, criada em 2010, quando em outras interfaces, o 

facebook é um espaço virtual cada vez mais privilegiado para exercitar práticas de leitura e escrita 

colaborativa, produzidas por pessoas comuns, bem como o respeito à diversidade e apoio a ações de 

cidadania. Nas palavras de Kirkpatrick, (2011, p.17):   

 
No facebook, todos podem ser editores, criadores de conteúdo, produtores e 

distribuidores. Os clássicos papéis da velha mídia estão sendo desempenhados por 

todos. O Efeito Facebook pode criar uma repentina convergência de interesses em 

torno de uma notícia, uma música ou um vídeo do You Tube. 
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3. Procedimentos metodológicos 

A pesquisa ora explicitada, encontra-se ainda em andamento e possui natureza qualitativa, uma 

vez que dispensa o controle estatístico na análise dos dados obtidos até o presente momento. O    

grupo fechado “Leitores digitais”, é o nosso laboratório virtual em que são postadas as atividades e de 

onde extraímos os corpora para análise. 

Inicialmente, sugerimos uma sequência didática aberta e submetemos a uma primeira 

apreciação dos alunos, que leram e fizeram observações e acréscimos. As ações desenvolvidas são 

produto de um diálogo aberto entre a pesquisadora e o público diretamente envolvido na pesquisa, 

razão pela qual está sujeito a ajustes ao longo do processo, o que lhe configura uma interface de 

pesquisa-ação. 

Abaixo, a sequência didática já ajustada às sugestões das turmas: 

          

         Figura 1: Sequência didática 

         Fonte: Grupo fechado “Leitores digitais” 

 

O método condutor da organização das atividades didáticas supracitadas fundamenta-se nos 

pressupostos da dialética, conforme orientação das Diretrizes Curriculares da Rede Estadual de Ensino 

do Maranhão, sob o argumento de que “O método dialético possibilita que o professor, consciente 

dos limites e potencialidades dos alunos, estabeleça mediações entre o conhecimento científico e o 

conhecimento oriundo da prática social.” (MARANHÃO, 2014,P. 22). 

 

4. Análise de dados 

Consideramos para a análise da funcionalidade do facebook como ferramenta de letramento, 

apenas os seis primeiros itens da sequência didática (figura 1), dado o status inicial da pesquisa. Nesse 

sentido, demonstraremos os primeiros passos desse “diálogo” produtivo entre pesquisador, público-

alvo e objeto de estudo. Os eventos de letramento foram iniciados off-line, na sala de aula, e 

estendidos para a esfera virtual, via laboratório de informática da escola ou internet domiciliar. 
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                     Figura 2: Atividade 1 (campanha pela leitura) 

                     Fonte: Grupo fechado leitores digitais 

Na figura acima, a postagem de uma primeira frase reflexiva sobre a leitura, juntamente com a 

sugestão de um link para pesquisa. Nessa primeira atividade, uma exortação à leitura como prática 

diária, necessária e prazerosa. Espaço para compartilhamento das frases mais relevantes, reflexão 

sobre direitos autorais e incentivo à primeira produção. 

 

 

 

 

 

                       Figura 3: Atividade 2 (Pesquisa acerca do histórico do Facebook) 

                       Fonte: Grupo fechado Leitores Digitais 

Na atividade 2 as turmas são instigadas a “aprender a conhecer” e a “aprender a fazer” . Para 

apropriarem-se do conteúdo pedido, precisarão saber operacionalizar ferramentas de busca nas 

mídias digitais, filtrando as informações mais relevantes, postando os achados mais significativos.   

 

 

 

 

 

                                               

                         Figura 4: Atividade 3(Pesquisa: Criminalidade infanto-juvenil) 

                         Fonte: Grupo fechado Leitores digitais 

Trabalhar sob a perspectiva dialética pressupõe um método didático estruturado em quatro 

interfaces: problematização, instrumentalização, catarse e síntese. Essa atividade foi precedida por 

uma problematização off-line acerca de um tema polêmico e atualmente muito discutido pelos meios 

de comunicação de massa: A redução da maioridade penal. A proposição dessa pesquisa se insere na 

etapa de instrumentalização, que segundo as Diretrizes tem “o objetivo de transformar e aprimorar 

aqueles conhecimentos espontâneos, frutos de suas crenças e opiniões concernentes ao contexto em 

que vivem” (MARANHÃO, 2014,P. 26). 
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Aqui se instaura uma aprendizagem colaborativa, uma vez que os alunos compartilham 

informações “garimpadas” em sites diversos. Através das postagens e comentários feitos pelos 

colegas, os alunos têm acesso a diferentes perspectivas sobre uma mesma problemática, analisando 

as relações de poder que são construídas a partir da polifonia dos discursos favoráveis e contrários à 

mudança na legislação. O acesso a discursos de diferentes perspectivas desenvolve nos adolescentes o 

que Vertovec chama de “bifocalidade”, que segundo Lima; Grande (2013, p.46) “Pode ser 

compreendido pela perspectiva bakhtiniana com a noção de plurivocalidade, a qual se refere à 

pluralidade de vozes sociais no discurso”. A “bifocalidade”, ou “plurivocalidade”, no dizer de Bakhtin, 

configuram-se aqui na forma como esses discursos impactam ideias pré-concebidos e favorecem uma 

reflexão mais aprofundada. 

A terceira etapa do método dialético, a catarse, manifesta-se através da proposição de uma 

enquete em que os alunos são convidados a se posicionar criticamente. A opção comentar funciona 

como mini fóruns de discussão, desenvolvendo a um só tempo a leitura, a escrita, o senso crítico e o 

enfrentamento saudável e ético de opiniões divergentes. 

 

 

                                     Figura 5: Respostas à enquete 

        Fonte: Grupo fechado Leitores Digitais 

É digno de menção o fato de a aluna Sandra confessar, na figura 5, ter mudado de ideia após ler 

um pouco mais sobre o assunto. Ainda segundo as Diretrizes (p. 27 ), na catarse, “o aluno expressa 

uma nova maneira de ver os conteúdos e a prática social.” Tal fato também ratifica a ideia de 

bifocalidade, proposta por Vertovec, bem como a plurivocalidade teorizada por Bakhtin, uma vez que 

o acesso da aluna às múltiplas “vozes sociais”, presentes nas postagens lidas, favoreceu uma mudança 

em sua perspectiva ideológica e social. 

                        

                         Figura 6: Atividade 5 (Aula chat sobre dissertação) 

                         Fonte: Grupo Fechado “Leitores Digitais” 
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A figura 6 ilustra o fragmento de uma aula chat desenvolvida em ambiente extraescolar.  O chat 

é um ambiente online de bate-papo síncrono (com hora marcada), muito útil para desenvolver 

discussões temáticas, favorecendo a socialização e a troca de conhecimentos, cooperando também 

para o fortalecimento de vínculos afetivos. No chat educacional, leitura e escrita se elaboram de 

forma simultânea e interativa, com base num conteúdo comum, nesse caso, envolvendo o conteúdo 

“Dissertação”. Observa-se que, embora o professor-pesquisador tenha mantido o turno por mais 

tempo, ele não é mais, como assinala Paiva (2001, p.272 apud Marcuschi, 2004, p. 55)  “[...]o centro 

do processo e abre-se espaço para a construção social do conhecimento através de práticas 

colaborativas”. Essa atividade, que teve início em ambiente off-line, serviu pra dirimir algumas lacunas 

deixadas e preparar terreno para a última etapa do método dialético adotado: a síntese, na qual, 

segundo as Diretrizes “O aluno estará preparado para a elaboração de conceitos, desenvolvimento de 

atitudes e procedimentos, que possibilitam ao professor avaliar a passagem do pensamento sincrético 

ao sintético, ou seja, o processo de ensino e aprendizagem [...]” (MARANHÃO, 2014, P. 28). 

                           

                            Figura 7: Atividade 6 (Produção textual colaborativa) 

                            Fonte: Grupo Fechado Leitores Digitais 

A figura 7 ilustra a última etapa, a síntese, em que os alunos são divididos em equipes e 

estimulados a produzir uma dissertação colaborativa com base na temática “Redução da maioridade 

penal”. Aqui colocarão em ação toda a aprendizagem resultante das etapas anteriores. Para essa 

finalidade, optamos pelo ambiente virtual com o propósito de alinhar a prática pedagógica às “novas 

práticas de letramento exercidas no ciberespaço e por ele possibilitadas (KNOBEL; LANKSHEAR, 2002 

apud LIMA; GRANDE, 2013, P. 38). Assim, exercitamos nos nossos alunos a habilidade de desenvolver 

práticas colaborativas, nas quais são mobilizados tanto o conhecimento prático de uso das 

ferramentas disponíveis na web 2.0, quanto a administração dos tópicos conceituais relevantes para a 

construção de um texto, o exercício da crítica e autocrítica a ser exercido em atividades posteriores de 

refacção do texto ilustrado. 
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                                             Figura 8: Convite à reescrita de todas as publicações feitas 

                                    Fonte: Grupo fechado Leitores Digitais 

Aqui, um convite sutil à reescrita de todas as publicações feitas. Conforme demonstraram 

algumas imagens, o grau de letramento de alguns alunos está muito aquém do desejável. Faltam-lhes, 

sobretudo leitura e prática de escrita, mas lhes sobram energia e gosto pela novidade: dois trunfos 

que a escola precisa usar a seu favor. Até então, os alunos foram deixados à vontade para produzir 

seus discursos, pois se pretendia evitar que uma pressão normativa precoce pudesse podar-lhes o 

visível entusiasmo com que se dispuseram a iniciar a experiência de usar o facebook como aliado da 

aprendizagem, desencorajando as produções futuras e inviabilizando o diagnóstico acerca do nível de 

letramento que possuíam, tanto no plano discursivo quanto linguístico.  

A primeira etapa da pesquisa encerra-se com essa reescrita, que já está sendo feita 

gradativamente por cada aluno, tomando como base os critérios de coesão e coerência desenvolvidos 

por Charoles (1978 apud Costa Val, 1999, p. 21) “Repetição, progressão, não-contradição e 

articulação”. Em suma, a repetição diz respeito à necessária retomada de elementos constantes que 

dão homogeneidade ao texto. A progressão garante o acréscimo de ideias novas. A não-contradição 

garante a compatibilidade lógica entre os elementos citados no texto. E por fim, a relação consiste no 

encadeamento semântico e sintático com que os fatos e conceitos se articulam para formar um todo 

coeso e coerente.  

 

5. Resultados obtidos 

  Como já frisado antes, a presente pesquisa ainda se encontra em andamento. No entanto, já 

se observa brotar pequenos frutos presentes no entusiasmo crescente que os alunos têm 

demonstrado por esse novo jeito de aprender Língua Portuguesa. “Vamos poder usar o facebook aqui 

na sala? Jura profe?”. Essas palavras encerram todo o sentimento de euforia e contentamento que 

tomou conta da turma ao receber a notícia. 
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Aos poucos, cinco dos dez alunos que não tinham facebook manifestaram interesse em possuir 

também, contagiados pela interatividade e mutissemiose do meio. Alguns, impossibilitados pela não 

aprovação dos pais, receosos quanto aos perigos de um uso ingênuo e imaturo dos filhos, utilizavam-

se da conta mantida por outros colegas para registrar sua participação (figura 6), embora cientes de 

que poderiam optar pela contribuição off-line.Tem sido gratificante ouvir alguns depoimentos de 

alunos que dizem acessar o grupo diariamente pra ver se tem compartilhamentos ou publicações 

novas, o que denota uma motivação maior para a leitura e escrita: objetivo principal desse trabalho.   

Os resultados ora obtidos sugerem que inserir essa ferramenta tecnológica no cotidiano escolar 

tem contribuído para incrementar capacidades, tanto técnicas quanto linguístico-conceituais, 

tornando os alunos mais competentes para usufruir das potencialidades midiáticas na vida escolar, 

pessoal e cidadã. O acesso à linguagem hipertextual tem colaborado para desenvolver competências e 

habilidades de letramento relacionadas à pesquisa em mídias digitais, leitura e interpretação de textos 

multimodais, criticidade e síntese dos conteúdos acessados. Tais atributos se fazem particularmente 

importantes, uma vez que segundo Kress e Van Leuween (1996 apud Costa, 2008) “O conhecimento 

escolar é preponderantemente verbal, o que acaba produzindo iletrados visuais”. 

 

6. Conclusão 

O atual contexto tecnológico redimensionou não só o canal de comunicação (o analógico agora 

divide espaço com o digital), mas sobremaneira, a forma como se processa essa comunicação e a 

construção dos sentidos. A tecnologia redesenha um quadro a cuja leitura a escola não pode se furtar, 

sob pena de falhar em sua função educativa, uma vez que no artigo 2º da atual LDB “A educação[...] 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o desenvolvimento da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”(BRASIL,1996,P.9).Desenvolver plenamente o educando 

pressupõe, entre outras coisas, instrumentalizá-lo para interagir com a dinâmica dos textos digitais, 

cada vez mais presentes e necessários à prática social, cidadã e profissional. 

Os passos iniciais dessa pesquisa revelaram o quão necessário é alinhar a prática social à prática 

pedagógica, trazer para a sala de aula produções com as quais os alunos já têm contato fora dos 

muros da escola, já são muito presentes em sua vida cotidiana, faltando-lhes, no entanto, o preparo 

necessário para otimizar a prática, enxergar novas possibilidades de uso e de leitura. Com a mediação 

da escola, outras práticas de letramento se delineiam, pela ampliação das possibilidades de acesso e 

disseminação do conhecimento que as plataformas digitais oportunizam. Vislumbra-se nessa pesquisa 

a possibilidade empolgante de integrar espaço off-line e online, permitindo maximizar a aprendizagem 

desenvolvida efetivamente na sala de aula através do tempo dedicado à complementação de 

atividades, feito de forma online e extraclasse.  
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Além da aprendizagem colaborativa, do clima de companheirismo, afetividade, informalidade 

que se solidificou com a criação do grupo Leitores Digitais, o presente trabalho proporcionou o que 

Moje et al. (2004 apud Barton; Lee 2015, p. 211) chamam de “terceiro espaço” para o ensino e 

aprendizagem. Os mesmos autores o definem como um espaço que “traz os textos enquadrados por 

discursos e saberes cotidianos para as salas de aula de uma maneira que desafia, desestabiliza e, em 

última instância, expande as práticas de letramento que normalmente são valorizadas na escola e no 

mundo cotidiano”. 

Enfim, parece um contrassenso a escola tentar desenvolver sua função primeira de agência de 

letramento, se persistir em andar na contramão das novas tecnologias. As possibilidades oferecidas 

pelo ciberespaço desafiam a pesquisa acadêmica e a educação contemporânea à busca de novos 

rumos. À escola cabe investigar novos caminhos de “leitura do mundo”, no dizer de Paulo Freire 

(1987, p. 11), para tornar o ensino de língua materna mais dinâmico, prazeroso e eficaz - um  desafio 

que as novas interconexões possibilitadas pelas mídias digitais podem ajudar a superar. Aprender 

Língua Portuguesa também através do nosso bom e velho Facebook...que tal? E por que não? Como 

não se tornar uma escola “multimídia” se vivemos na era digital?  

 

Referências: 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 7. ed.  Brasília: Edições Câmara, 2012. 44p. 
Disponível em: http://bd.camara.gov.br.Acesso em 18 de julho de 2015. 
 

BARTON, David; LEE, Carmen. Linguagem online: textos e práticas digitais.Tradução de Milton Camargo 
Mota. São Paulo: Parábola Editorial, 2015  
 
CARVALHO, Nelly; KRAMER, Rita. A linguagem no facebook. In: SHEPHERD, Tania G.; SALIÉS, Tânia G. 
(Org.) Linguística da Internet. São Paulo: Contexto, 2013. p. 77-92. 
 
COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

COSTA, Giselda dos Santos. Multiletramento visual na web. Tecnologias na Educação. Anais 
eletrônicos... Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2008. Disponível em: 
http://www.ufpe.br/nethe/simposio2008/anais/Giselda-Costa.pdf. Acesso em 20 de julho de 2015. 
 
COSCARELLI, Carla Viana; RIBEIRO, Ana Elisa. (Orgs.). Letramento digital: aspectos sociais e 
possibilidades pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre a educação para o século XXI. 6. ed. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC, 2001. 

 
DIONÍSIO, Angela Paiva. Gêneros textuais e multimodalidade. In: KARWOSKI, Acir Mário; GAYDECZKA, 
Beatriz; BRITO, Karim Siebeneicher. Gêneros Textuais: reflexões e ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 
2011. 

http://bd.camara.gov.br/
http://www.ufpe.br/nethe/simposio2008/anais/Giselda-Costa.pdf


 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

57 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Editora Cortez, 1987. 

LORENZI GALLI, Fernanda Correa Silveira. Linguagem da internet: um meio de comunicação global. In: 
MARCUSCHI, Luís Antônio; XAVIER, Antônio Carlos dos Santos. Hipertexto e gêneros digitais: novas 
formas de construção do sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. p. 120-124. 

KIRKPATRICK, David, 1953-O efeito facebook. Tradução de Maria Lúcia de Oliveira. Rio de Janeiro: 
Intrínseca, 2011. 
 

LORENZI, Gislaine Cristina Correr; PÁDUA, Tainá-Rekã Wanderley de. Blog nos anos iniciais do 
fundamental I. In: ROJO, Roxane Rojo; MOURA, Eduardo (Org.). Multiletramentos na escola. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2012.p. 35-54. 

LIMA, Mariana B.de; GRANDE, Paula B. de. Diferentes formas de ser mulher na hipermídia. In: ROJO, 
Roxane (Org.) Escola Conectada: Os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola Editorial, 2013. 
p.37-58. 
 
MARANHÃO. Secretaria de Estado da Educação, SEDUC. Diretrizes Curriculares. 3 ed. São Luís,  2014. 
107 p. Disponível em: <http:// www.educação.ma.gov.br/documentos/Diretrizes%20Curriculares.pdf. 
Acesso em 22 de julho de 2015. 
 

MACUSCHI, Luís Antônio. Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital In: 
MARCUSCHI, Luís Antônio; XAVIER, Antônio Carlos dos Santos. Hipertexto e gêneros digitais: novas 
formas de construção do sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.p. 13-67. 

ROJO, Roxane. Gêneros discursivos do círculo de Bakhtin e multiletramentos. In: ROJO, Roxane (Org.) 
Escola Conectada: Os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola Editorial, 2013.p. 13-36. 

ROJO, Roxane (Org.) Escola Conectada: Os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola Editorial, 
2013. 

 
SANTAELLA, L. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007. 
 
SHEPHERD, Tania G.; SALIÉS, Tânia G.O principio: entrevista com David Crystal. In: SHEPHERD, Tania G.; 
SALIÉS, Tânia G. (Org.) Linguística da Internet. São Paulo: Contexto, 2013. 
 
VIEIRA, Josenia A. Novas perspectivas para o texto: uma visão multissemiótica. In: VIEIRA, J. A.[et. all.] 
Reflexões sobre a língua portuguesa: uma abordagem multimodal. Petrópolis. RJ: Vozes, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educação.ma.gov.br/documentos/Diretrizes%20Curriculares.pdf


 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

58 

A Tradução e sua Relação com o Ensino de 

Língua Estrangeira 
Franciane Costa de Sousa | UFPI 

ana.prof.letras@gmail.com 

Francisco Wellington Borges Gomes | UFPI 

wellborges@hotmail.com  

 

 

Resumo:  
O presente trabalho fala sobre tradução, que seguindo a divisão estabelecida por Jakobson (1974) apresenta 

três categorias: tradução intralingual (ou reformulação); tradução interlingual (tradução propriamente dita); e 

tradução intersemiótica (transmutação). Jakobson (1974) atribui um valor primordial à tradução, e para Steiner 

(1975) ela não deveria ser reduzida à dimensão linguística. Assim como temos em Arrojo (1986), que não 

considera possível a tradução numa perspectiva de transferência de significados estáveis. O trabalho aborda 

tradução e ensino. De acordo com Malmkjaer (1998), a tradução se relaciona positivamente ao ensino de línguas 

se utilizada de maneira adequada, e não descontextualizada, o que a tornaria vazia de sentido. Este trabalho visa 

a discutir a relação entre tradução e ensino, abordando se esta relação está presente no âmbito das discussões 

em torno de tradução nos últimos anos e, em caso afirmativo, se essa relação estaria sendo defendida ou 

refutada. Os procedimentos de pesquisa foram a busca de artigos sobre tradução e ensino de Língua Estrangeira 

(LE) em três revistas acadêmicas voltadas aos estudos da tradução, em volumes lançados entre 2010 e 2015, 

onde verificou-se a quantidade de artigos com essa temática, bem como as impressões dos autores sobre essa 

relação tradução e ensino de LE. Os principais resultados obtidos demonstraram que o tema da tradução e 

relação com o ensino não tem sido recorrente nos últimos anos, que este tema não tem sido foco de muitas 

discussões no âmbito dos Estudos da Tradução no Brasil. 

Palavras-chave: Tradução; Ensino de Língua Estrangeira; Periódicos sobre tradução. 

 

1. Introdução 

O presente trabalho se propõe a pesquisar sobre a relação entre a tradução e o ensino de língua 

estrangeira. Procuramos investigar tal relação por meio da busca pelo tema em questão em revistas 

acadêmicas especializadas na área de tradução, no intento de constatar se é um tema que é tratado 

atualmente nos referidos periódicos e de que maneira é abordado. 

 Durante muito tempo, a atividade de tradução ocupou um lugar central no ensino de 

língua estrangeira, devido ao método da “Tradução e Gramática”. Entretanto, a principal crítica feita a 

este método é o fato de ele se basear em atividades descontextualizadas de situações reais de uso da 

língua. Como resultado, os métodos de ensino que surgiram posteriormente se mostraram totalmente 

contrários ao uso da tradução em sala de aula de língua estrangeira. 

 A tradução foi banida do ensino de língua estrangeira, a partir do advento de métodos 

que focavam em situações reais de comunicação, como o Método Direto, por exemplo. O estigma 
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criado acerca da atividade de tradução levou não apenas ao banimento, mas também a um 

silenciamento sobre o tema. Diante desse silêncio estabelecimento sobre o uso da tradução como 

alternativa de atividade no ensino de língua estrangeira, torna-se relevante abordá-la como mais um 

recurso em favor do desenvolvimento das habilidades dos estudantes com a língua que estejam 

aprendendo. 

 Desse modo, a motivação para a pesquisa foi o questionamento sobre o porquê de não se 

falar, ou quase não se falar, a respeito da atividade de tradução como um recurso no ensino de língua 

estrangeira. Abordaremos, então, a relação entre tradução e o ensino de língua estrangeira, a partir 

da observação do que se tem falado a respeito do tema em revistas especializadas na temática da 

tradução; bem como, questionar a ausência de mais discussões sobre o tema, e constatar de que 

maneira ele tem sido abordado. 

 

2. Referencial teórico 

Considerando a tradução num sentido amplo, como uma atividade muito presente no cotidiano das 

pessoas (seja no meio acadêmico, profissional ou do entretenimento), é preciso associar seu conceito 

a um outro, primordial, o de signo linguístico, tal como o faz Jakobson (1974). Para o autor, o 

significado de um signo linguístico é a sua tradução por outro signo. Assim, temos um amplo conceito 

sobre a tradução, atividade esta que foi dividida pelo autor em três tipos, de acordo com a maneira 

como um signo possa ser interpretado:  

 Tradução Intralingual (reformulação): entre signos da mesma língua. 

 Tradução Interlingual: por meio de signos de uma outra língua. 

 Tradução Intersemiótica (transmutação): por meio de signos não verbais. 

 

 É válido destacar a Tradução Interlingual como sendo muito utilizada, nos mais diferentes 

contextos; sendo denominada, inclusive, por Jakobson (1974) como “tradução propriamente dita”. De 

acordo com o autor, nessa forma de tradução “não há comumente equivalência completa entre as 

unidades de código, ao passo que as mensagens podem servir como interpretações adequadas das 

unidades de código ou mensagens estrangeiras” (JAKOBSON, 1974, p. 64). As diferenças entre as 

línguas ocasionam essa percepção de que não haja possibilidade de equivalência, de que não se possa 

simplesmente transferir os signos de uma língua a outra; o que entra em conformidade com a visão de 

Arrojo (1986), segundo a qual a tradução não possa ser considerada como a transferência de 

significados estáveis. 

 Visão semelhante acerca da tradução é compartilhada por Steiner (1975), que considera 

que em todo ato de comunicação há uma tradução de signos por outros signos; o entendimento dos 
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significados envolvidos na comunicação entre emissor e receptor é uma tradução; nessa perspectiva, 

quando ocorre uma tradução que envolva duas línguas diferentes, esta é apenas uma das formas em 

que pode ocorrer esta atividade. 

 

2.1 Ensino de Língua Estrangeira. 

 

 A partir do que diz Leffa (1988; 1999), abordaremos alguns dos principais métodos de 

ensino de língua estrangeira. 

 O Método Tradução e Gramática não se fundamentou em nenhuma teoria de 

aprendizagem, tendo surgindo no século XIX. Tem como características, de acordo com Leffa (1988): 

memorização de listas de palavras; leituras desde as primeiras aulas; exercícios de tradução; 

conhecimento de regras gramaticais para formar frases. 

 Este método recebeu muitas críticas devido à descontextualização quanto ao uso da 

linguagem observada em suas atividades. 

 Por sua vez, o Método direto se centrou na oralidade. De acordo com Leffa (1999), as 

habilidades com a nova língua eram desenvolvidas na seguinte ordem: ouvir, falar, ler e escrever.  

 É possível observar o contraste entre este e o Método Tradução e Gramática. Tendo um 

foco na oralidade, no Método Direto as aulas deveriam ser ministradas no idioma que os alunos 

estivessem aprendendo. Leffa (1999) apresenta ainda outras características desse método, a saber: 

relação entre as palavras na língua estrangeira e o objeto a que remetiam, em lugar da tradução por 

uma palavra da língua materna; as noções gramaticais deveriam ser deduzidas pela observação e não 

representadas em regras; a leitura deveria ser feita a partir de tipos textuais diversos e atualizados. 

 A Abordagem Comunicativa, que surgiu nos anos 80 do século XX, tinha como foco 

principal no ensino de língua estrangeira as atividades de comunicação utilizando a língua a ser 

aprendida, considerando a língua como um sistema de expressão de significados, e proporcionando 

uma prática constante com este sistema. 

 O advento do Método Direto, e, posteriormente, da Abordagem comunicativa 

possibilitaram a reformulação do ensino de língua estrangeira, após o método tradicional da Tradução 

e Gramática. Essa reformulação, por sua vez, incluía a disseminação da ideia de que a tradução 

poderia ter efeitos negativos no ensino de novos idiomas; essa aversão ganhou força justamente pela 

forma descontextualizada com que eram feitas as traduções, assim como todas as atividades deste 

método tradicional. Entretanto, há os teóricos que defendam ou se proponham a falar a respeito da 

tradução associada ao ensino de língua estrangeira, na maioria das vezes sugerindo formas de se 

trabalhar com essa atividade de uma maneira diferente da que era trabalhada no método tradicional. 
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2.2 Tradução e Ensino de Língua Estrangeira. 

 

 Segundo Malmkjaer (1998), os principais argumentos utilizados por aqueles que são 

contrários ao uso da tradução no ensino de língua estrangeira residem no fato de considerarem a 

tradução como uma atividade: que não estaria incluída nas quatro habilidades (leitura, escrita, fala e 

audição); que impediria os alunos de pensar os alunos de pensar usando a língua estrangeira; que não  

seria uma situação real de comunicação. 

 As concepções negativas acerca da presença da tradução na sala de aula de língua 

estrangeira se relacionam à visão já constituída sobre tradução como uma atividade 

descontextualizada de situações comunicativas. Em grande parte, essa visão negativa se deve pela 

maneira como a atividade tradutória foi utilizada no Método Tradução e Gramática. 

 De acordo com Malmkjaer (1998), a tradução não é independente das quatro habilidades 

(leitura, escrita, fala e audição), ao contrário, está relacionada a elas. Ao traduzir, o aluno pode está 

utilizando alguma das habilidades. Para a autora, desde que bem elaborada, a atividade de tradução 

pode ser reflexiva, no sentido de levar o aluno a pensar sobre o funcionamento das duas línguas em 

questão, percebendo as diferenças entre elas e se conscientizando da impossibilidade de equivalência 

entre as palavras. 

 Atkinson (1993) afirma que a tradução pode trazer benefícios ao ensino de língua 

estrangeira, dentre os quais a reflexão sobre a língua que se esteja aprendendo, no sentido de levar o 

aluno a pensar nos significados assumidas pelas palavras dentro de determinados contextos. O autor 

aponta ainda que esta atividade permite a percepção das diferenças entre as línguas, e por ser uma 

atividade complexa levaria ao esforço para melhor conhecer as estruturas linguísticas. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

Procuramos abordar a relação entre tradução e ensino de língua estrangeira, buscando constatar a 

ocorrência do tema em artigos de revistas especializadas na temática da tradução; bem como fazendo 

uma análise sobre o que tem sido discutido a esse respeito. 

 Foram pesquisados artigos com o tema “tradução e ensino”, publicados entre os anos de 

2010 e 2015, em três revistas especializadas na temática da tradução: Cadernos de Tradução, 

Tradução em Revista e Tradterm. 

 Após esta delimitação inicial, procedemos à busca online em todas as edições publicadas 

no período em questão, nas três revistas. Primeiramente, foi feita a leitura dos títulos e de alguns 

resumos dos artigos, no intuito de identificar quais tratavam a respeito do tema “tradução e ensino”. 
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 No período de 2010 a 2015, a revista Tradterm publicou 121 artigos e a revista Tradução 

em Revista publicou 95 artigos. Em ambas não foi encontrado nenhum artigo referente a “tradução e 

ensino de língua estrangeira”. 

 Na revista Cadernos de Tradução foram encontrados 7 artigos com o tema “tradução e 

ensino de língua estrangeira”, de um total de 121 artigos publicados entre 2010 e 2015. 

 Foi realizada a leitura integral dos artigos encontrados sobre o tema em questão, 

procurando identificar a visão dos autores sobre o tema, seu posicionamento acerca do uso da 

tradução no ensino de língua estrangeira, e as constatações feitas por eles em suas pesquisas. 

 

4. Análise dos dados 

Uma vez que foram encontrados apenas 7 artigos sobre o tema pesquisado num total de 337 artigos 

publicados entre 2010 e 2015, nas três revistas selecionadas, percebemos que o tema da tradução 

relacionada ao ensino é realmente pouco abordado, mesmo se tratando de revistas especializadas 

sobre tradução. 

 A revista Cadernos de Tradução, em seu Volume 1 e Número 27, publicada no ano de 

2011, dedicou uma seção especial ao tema “tradução e ensino de língua estrangeira”, na qual estavam 

inseridos os sete artigos que serão aqui analisados. Em um texto introdutório a esta seção, foram 

apontadas algumas razões para se dedicar um espaço na revista sobre este tema, dentre as quais 

temos: a constatação de que haja uma rejeição ao uso da tradução em sala de aula de língua 

estrangeira; a tentativa de se entender o porquê de tal rejeição; bem como a escassez de bibliografia 

relacionada ao tema. 

 A principal semelhança entre os artigos analisados é que todos mantém um 

posicionamento a favor do uso da tradução como recurso no ensino de língua estrangeira. Alguns 

autores fazem sugestões de atividades nesse sentido. 

 Na maioria dos artigos há uma breve discussão acerca de pontos negativos e positivos da 

tradução como alternativa no ensino de língua estrangeira. Quanto aos aspectos negativos, estes se 

baseiam em uma visão já estabelecida acerca da tradução como atividade prejudicial ao aprendizado 

dos alunos, no sentido de deixá-los confusos ou impedi-los de pensar usando a língua estrangeira. Esta 

visão advém, em grande parte, da maneira como a tradução foi utilizada no método Tradução e 

Gramática. Um dos pontos positivos da tradução no ensino de língua estrangeira, defendido pelos 

autores nos artigos, foi a possibilidade de se utilizar as várias formas de tradução, e não apenas a 

interlingual. Em três, dos sete artigos analisados, foram apresentadas sugestões de atividades com 

tradução, envolvendo a três categorias de Jakobson (intralingual, interlingual e intersemiótica). 
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 Em quatro dos sete artigos analisados, foram realizadas pesquisas com sujeitos, seja para 

aplicar as atividades com tradução sugeridas pelos autores, seja para conhecer as percepções dos 

alunos acerca da relação entre tradução e ensino de língua estrangeira. 

 Foi possível constatar que, apesar da pouca ocorrência de trabalhos sobre tradução e 

ensino de língua estrangeira, os autores dos artigos com o tema em questão defendem o uso da 

tradução de uma maneira contextualizada, como forma de desenvolvimento das habilidades dos 

estudantes com a língua a ser aprendida. Este tipo de abordagem com a tradução é proveniente de 

uma visão mais ampla sobre o seu conceito, que se distancia da visão apresentada pelo metódo 

tradicional (Tradução e Gramática). 

 

5. Resultados obtidos 

 Os resultados obtidos demonstraram que o tema da tradução relacionada ao ensino de 

língua estrangeira é muito pouco debatido, mesmo em revistas especializadas em tradução. 

 Os artigos que abordaram o tema em questão demonstraram um posicionamento 

favorável, por parte de seus autores, ao uso da tradução em sala de aula de língua estrangeira. 

 A visão que os autores dos artigos analisados possuem sobre a tradução e suas 

possibilidades de utilização no ensino de língua estrangeira é abrangente, pois eles levam em 

consideração não apenas a tradução interlingual, a mais recorrente, mas as três formas abordadas por 

Jakobson (1974). Ao sugerirem atividades com o uso da tradução, os autores também estavam 

centradas nas três formas de tradução (intralingual, interlingual e intersemiótica). 

 

6. Considerações finais 

A pesquisa procurou observar a maneira como o tema da tradução relacionada ao ensino de língua 

estrangeira era abordado nos periódicos especializados em tradução, bem como o grau de ocorrência 

da abordagem desse tema. 

 O que pudemos observar é que se trata de um tema que quase não é abordado, mesmo 

se tratando de revistas sobre tradução. A partir do embasamento teórico e da análise dos dados, 

percebemos que existe uma visão negativa sobre a tradução como alternativa no ensino de língua 

estrangeira. Em grande parte, essa visão se deve à maneira descontextualizada como a tradução foi 

utilizada no método tradicional (Tradução e Gramática). 

 É relevante que se discuta a alternativa de uso da tradução na sala de aula de língua 

estrangeira, porém, a partir de uma visão dinâmica da língua e da própria atividade de tradução. Nos 

artigos analisados foi possível perceber que esta é a principal motivação dos autores para escrever 
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sobre o tema, esclarecer que há formas positivas de se trabalhar com a tradução e que ela pode 

desenvolver as habilidades dos alunos com a língua que estão aprendendo. 

 As limitações da presente pesquisa residem no fato de terem sido delimitados, tanto o 

período a ser pesquisado (2010 a 2015), quanto a quantidade de revistas consultadas, apenas três. 

Entretanto cabe a sugestão de novas pesquisas, neste sentido, para se obter um panorama mais geral 

acerca da maneira como é tratado o tema “tradução e ensino de língua estrangeira” em periódicos 

especializados na temática da tradução. 
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Resumo:  
A leitura é um processo essencial no desenvolvimento do conhecimento na vida do leitor. Entendemos que esse 

processo colabora com a cognição do aprendiz durante a alfabetização até a idade adulta. Assim, a leitura em 

língua materna (doravante LM) é primordial para progredir na leitura de textos escritos em língua estrangeira 

(doravante LE) a fim de alcançar outros objetivos. Ao ser exposto ao uma língua estrangeira como a língua 

inglesa (doravante LI), o leitor revela sua expectativa diante de um texto escrito em LE. O objetivo desse trabalho 

pauta-se na observação das expectativas dos participantes de uma pesquisa com leitores na aprendizagem de 

leitura em LI durante 40 horas de um curso de inglês instrumental. A metodologia aplicada se delimitou a 

pesquisa-ação e a abordagem qualitativa como meio de interpretação. Esta apresentação aborda o conceito e os 

modelos de leitura, assim como leitura em língua estrangeira, precisamente, em inglês, de acordo com 

GOODMAN (1988), MOITA LOPES (1996), DELL’ISOLA (2001), LEFFA (1996), MEURER E HEBERLE (1993), GRABE 

(1988), SMITH (1989) e PCNs (1998), entre outros; a fim de discutir sobre o desenvolvimento dos participantes 

de um curso de inglês instrumental a respeito do processo de ensino-aprendizagem de estratégias de leitura que 

contribuíram para a compreensão de textos escritos em língua inglesa, a fim de verificar sua contribuição na 

ressignificação da leitura feita pelos alunos ao longo e no final do curso. Para isso, discutiremos as análises 

realizadas mediante a implantação de questionários respondidos em sala de aula. Além disso, apresentaremos o 

resultado de uma pesquisa que buscava identificar tanto a reflexão como as expectativas antes e depois da 

apresentação das estratégias de leitura. Portanto, apontaremos que houve uma progressão substancial na 

compreensão dos textos em inglês pelos participantes através da análise. 

 

Palavras-chave: Leitura; Língua Estrangeira; Estratégias. 

 

1. Introdução 

O uso de uma língua franca como, por exemplo, a língua inglesa, é um meio de comunicação 

que permite povos de diferentes línguas se comunicarem ao redor do mundo com objetivos 

diversificados para satisfazerem as necessidades de demandam de uma língua em nível mundial. A 

oportunidade de conhecer outra língua nos proporciona condições para que possamos compreender 

outras culturas e estilos de vida diferentes dos nossos, assim, de  acordo com Crystal (2003, p. 13): 

 
The need for a global language is particularly appreciated by the international 
academic and business communities, and it is here that the adoption of a single 
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lingua franca is most in evidence, both in lecture-rooms and board-rooms, as well as 
in thousands of individual contacts being made daily all over the globe.29 

 
Muitas pessoas (dependendo de seu nível educacional e experiências acadêmicas e 

profissionais) estão familiarizadas com a leitura em sua respectiva língua materna. Acredita-se que a 

habilidade de leitura desenvolvida durante o processo de aprendizagem na sua língua materna 

(doravante L1) contribua para auxiliar o desenvolvimento da leitura em língua estrangeira. A L1 pode 

influenciar e ajudar positivamente na aprendizagem de uma Língua Estrangeira (doravante LE), mas é 

possível aprender as duas simultaneamente, tais como crianças bilíngues, assim declara Revuz (1997, 

p. 215), ao concordar que “a língua estrangeira é, por definição, uma segunda língua, aprendida 

depois e tendo como referência uma primeira língua, aquela da primeira infância. Pode-se aprender 

uma língua estrangeira somente porque já se teve acesso à linguagem através de uma outra língua”. 

Os objetivos específicos formam paralelos com as questões de pesquisa propostas no 

trabalho. Questionamos sobre quais seriam as visões apresentadas de alunos provenientes do Ensino 

Médio ou Graduação e/ou profissionais ao início e ao final de um curso específico de desenvolvimento 

de competências de compreensão escrita em LI.  

 

2. Referencial teórico 

Há diferentes publicações sobre o processo de leitura no meio acadêmico, desenvolvidas por 

autores como Kleiman (2000), Vincent (2002), Hinkel (2005), Koch (2000) e Solé (1998), entre outros. 

Conforme Martins (2007, p. 33-34), “a leitura não se restringe somente aos livros, fontes aleatórias 

contribuem para que leiamos todos os dias, assim a leitura vai, portanto, além do texto (seja ele qual 

for) e começa antes do contato com ele”. Estamos cercados de diversos meios de comunicação, e um 

deles, é a leitura. Então, ler está relacionado com saberes e conteúdos diversos também na visão de 

Kleiman (1999). A autora afirma que “a leitura poderia ser caracterizada como uma atividade de 

integração de conhecimentos, contra a fragmentação” (KLEIMAN, 1999, p. 30). Enquanto para 

Dell’isola (2001, p. 28), “ler não é decodificar, embora a decodificação possa ser o primeiro passo para 

a ocorrência da leitura”. De fato, nos estágios iniciais de leitura, a criança está imersa no processo de 

ensino-aprendizagem do alfabeto e dos sons, para então, prosseguir aprendendo.  

Dentre as definições sobre leitura, nos identificamos com Meurer e Heberle (1993), “reading 

is the exchange of meaning by means of a written text. The term exchange is extremely important: it 

signals to us that meaning does not exist in the text itself but results from an interaction between a 

                                                             
29 A necessidade de uma língua global é particularmente apreciada pelas comunidades acadêmicas e de negócios 
internacionais, e é aqui que a adoção de uma única língua franca está mais em evidência, tanto na sala de conferências e na 
sala de aula, bem como em milhares de contatos individuais sendo feitos diariamente em todo o mundo (Tradução minha). 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

67 

reader and a text” 30(MEURER; HEBERLE, 1993, p. 42). Os referidos autores refletem sobre o 

conhecimento que temos armazenado em nossa memória. Esse conhecimento de mundo e linguístico 

ajuda o leitor a reconhecer a mensagem existente, assim os autores afirmam que o “schema theory is 

a theory of knowledge.  

No modelo ascendente (bottom-up) temos uma leitura linear, isto é, a leitura é processada do 

texto em direção à mente do leitor. Enquanto, no modelo descendente (top-down), o leitor se 

constitui no foco da leitura, isto é, a compreensão das informações do texto é desvendada pelo leitor 

através de suas experiências de mundo e do seu conhecimento prévio. 

Essa interação é a junção dos modelos já mencionados e acontece com a participação do 

leitor e do texto, gerando o que Grabe (1988, p. 56) chama de processo interpretativo. A partir dessa 

concepção, é importante trazer da memória o uso dos esquemas, que envolve o conhecimento prévio 

ou conhecimento de mundo que existe no leitor ao longo de suas experiências de vida.Essa noção está 

em concordância com Carrel (1988), que relata que “schema theory research shows that the greater 

the background knowledge a reader has of a text’s content area, the better the reader will 

comprehend that text” (CARREL, 1988, p. 244-245).31 

Além de Goodman (1988), ao afirmar que a leitura é um “jogo psicolinguístico de 

adivinhação”, temos Smith (1989), que por sua vez, faz considerações sobre a diferença entre a 

compreensão e o aprendizado, já que na metacognição o leitor precisa estar munido da compreensão 

para monitorar o seu aprendizado. Smith (1989, p. 21) afirma que: 

 
[...] a compreensão pode ser considerada como o fator que relaciona os aspectos 
relevantes do mundo a nossa volta – linguagem escrita, no caso da leitura – às 
intenções, conhecimento e expectativa que já possuímos em nossas mentes. E o 
aprendizado pode ser considerado como a modificação do que já sabemos, como 
uma consequência de nossas interações com o mundo que nos rodeia. 

 

A metacognição é importante para que o leitor sempre possa refletir sobre o seu desempenho 

durante a leitura, a fim de avaliar se os objetivos estão sendo alcançados, se as estratégias utilizadas 

estão surtindo o efeito necessário, entre outros aspectos. Outro fator de contribuição são os PCNs32 

que abordam o ensino e a importância de uma língua estrangeira no currículo nacional, nos 

delimitaremos a abordagem da LE apenas nos PCNs (1998). Os PCNs (1998) recomendam que o uso da 

língua estrangeira contribuirá para o aumento do conhecimento sobre a linguagem do aluno e a 

possibilidade de construção de significados nessa língua, que se constitua em um ser discursivo no uso 

de uma língua estrangeira. 

                                                             
30  leitura é a troca de sentido por meio de um texto escrito. A troca do termo é extremamente importante: ele sinaliza para 
nós que o significado não existe no texto em si, mas resulta de uma interação entre um leitor e um texto. 
31 A pesquisa da teoria dos esquemas mostra que quanto maior for o conhecimento prévio que o leitor tem da área do 
conteúdo de um texto, melhor o leitor irá compreender esse texto. 
32 Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Educação Nacional – LDB. Lei nº 9. 394. 
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A teoria sócio-histórica de Lev Vygotsky contempla a aprendizagem como um processo 

interno, ativo e interpessoal. Para Vygotsky, essa interação é essencial para o desenvolvimento da 

mente. Como sujeito ativo no processo de construção de conhecimento, pois quando estabelecemos 

contatos diversos com pessoas com background diferentes, novos conceitos e conhecimentos são 

construídos pelo indivíduo. Rego (2008, p. 41) comenta sobre a teoria Vygotskiana: 

 
As funções especificamente humanas se originam nas relações do indivíduo e seu 
contexto cultural e social. Isto é, o desenvolvimento mental humano não é dado a 
priori, não é imutável e universal, não é passivo, nem tampouco independente do 
desenvolvimento histórico e das formas sociais da vida humana. A cultura é, 
portanto, parte constitutiva da natureza humana, já que sua característica 
psicológica se dá através da internalização dos modos historicamente determinados 
e culturalmente organizados de operar com informações. 

 

3. Metodologia 

Pesquisar é a investigação de um problema quer seja ele teórico ou empírico, que é auxiliado 

e realizado com a intervenção de uma metodologia. Para Longarezi e Silva (2012, p. 29) pesquisar é o 

processo “de conhecer a realidade para se apropriar dela, de modo a dominá-la e manipulá-la, 

revertendo o conhecimento e o uso dele em benefício próprio”. 

Ao analisarmos e observarmos os problemas a fim de que ações possam ser elaboradas e 

implantadas na sala de aula, acreditamos que podemos buscar soluções a serem implantadas no 

contexto escolar. Expomos o conceito de pesquisa-ação, pois de acordo com  Dionne (2007 apud 

TEIXEIRA, 2012, p. 101): 

 
A pesquisa-ação é principalmente uma modalidade de intervenção coletiva inspirada 
nas técnicas de tomada de decisão, que associa atores e pesquisadores em 
procedimentos conjuntos de ação com vista a melhorar uma situação precisa, 
avaliada com base em conhecimentos sistemáticos da situação inicial e apreciada 
com base em uma formulação compartilhada de objetivos de mudança. 

 
Torna-se necessário adotar a participação conjunta do professor e dos alunos na troca de 

informações, possibilitando-os uma participação ativa durante o processo de ensino-aprendizagem de 

acordo com Thiollent (2008, p. 17) referem “que toda pesquisa-ação é de tipo participativo: a 

participação das pessoas implicadas nos problemas investigados é absolutamente necessária”. Em 

consoante com o autor, temos a pesquisa bibliográfica segundo Oliveira (2013, p. 69), é “a pesquisa 

bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico tais como 

livros, enciclopédias, periódicos, ensaios críticos, dicionário e artigos científicos”.  
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4. O estudo 

A análise de dados representa a busca por informações a partir das reflexões expostas pelos 

participantes da pesquisa, obtidas nos três questionários aplicados. O primeiro questionário foi 

introduzido no momento inicial de contato com os alunos no curso de inglês instrumental em uma 

escola pública (CCL/Parnaíba-PI), o segundo durante o desenvolvimento do curso e o último, no final.  

 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Os dados serão coletados por meio da participação de alunos, dentre eles universitários e 

professores, através da criação de um curso de Inglês Instrumental direcionado para leitura em língua 

Inglesa. Os mesmos denominados pela letra maiúscula “A” de alunos.  

 

5. Resultados 

Denominamos os temas identificados e dividimos os questionários e as respostas 

apresentadas em três momentos, a saber: Questionário 1, Questionário 2 e Questionário 3 com: 

Expectativas dos participantes: início; Expectativas dos participantes – desenvolvimento do curso; 

Leitura em LI: contribuições das estratégias.  

QUESTIONÁRIO 1:  

Quais são as suas expectativas quanto ao curso de Inglês Instrumental? 

Percebemos que a expectativa dos participantes está centrada no conhecimento que eles 

necessitam obter para lerem textos em língua inglesa aplicando técnicas e/ou estratégias que auxiliem 

a interpretação/compreensão desses textos. A leitura, para Leffa (1996), é um processo de 

representação, é uma simbologia do mundo real através das letras, que unidas, usam a linguagem 

para mediar essa representação.  

À medida que lemos, visualizamos ações e lugares em nossas mente, colaborando com a ideia 

que a leitura não se dá por acesso direto à realidade, mas por intermediação de outros elementos da 

realidade de acordo com Leffa (1996, p. 10). Exemplificamos os excertos abaixo dos participantes A2, 

A3, A8 e A10. 

A2: As melhores possíveis: que eu amplie minha competência vocabular em inglês, 
que eu consiga ter a proficiência necessária para ler um texto em inglês e entende-
lo. (Grifo meu) 
A3: O principal objetivo é o de ter um contato maior quanto a leitura e 
interpretação de textos em inglês.  
A8: Conseguir entender e interpretar um texto em inglês, na verdade compreender 
esses textos. 
A10: Aprender as técnicas e estratégias para leitura e compreensão de textos em 
língua inglesa.  
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Observamos que A2, ao relatar seu interesse no curso, demonstra uma expectativa positiva 

quanto ao curso fazendo ressalvas impactantes, conforme o grifo acima. Os participantes A2, A3, A8 e 

A10, de acordo com os excertos acima, tinham como expectativa principal ler e compreender textos 

em língua inglesa. Acredito que essa motivação esteja de acordo com o objetivo inicial do curso de 

desenvolver a compreensão leitora dos alunos. 

A leitura para os participantes está intimamente ligada à aquisição da compreensão da 

mensagem e/ou do sentido. Isso se coaduna com Nutttal (1996, p. 3) quando afirma que “reading is 

essentially concerned with meaning, specifically with the transfer of meaning from mind to mind: the 

transfer of a message from writer to reader”.33 Em nossas observações e deduções posteriores, de 

acordo com os relatos dos participantes, aprimoramos nossa visão ao detectarmos que eles optam 

pelo inglês. A seguir, exporemos os relatos que comprovam nosso entendimento: 

 
A9: Se capacitar para ser aprovado na prova de proficiência em inglês.  
A11: Quanto ao curso de Inglês Instrumental espero que possibilite um maior 
conhecimento da língua inglesa principalmente para uma atividade acadêmica 
específica: produção de trabalho de conclusão de curso e para com as estratégias 
adquiridas no curso tentar vaga em mestrado acadêmico. 

 
O leitor-participante já está alfabetizado, pois todos participantes são graduados ou estão em 

processo, ou são pós-graduados. Acreditamos que eles consigam reconhecer o código linguístico, isto 

é, não somente visualizar as letras, mas que tragam consigo algum conhecimento prévio da língua, no 

seu contexto linguístico, semântico e não linguístico. Leffa (1996, p. 13) afirma que “nenhuma palavra 

é entendida, antes se ser vista. O raciocínio do leitor é comandado pela informação que entra pelos 

olhos”. Coadunamo-nos com essa afirmação quando o leitor alia o reconhecimento das letras em 

palavras, frases, sentenças e parágrafos, para entender um texto. Mesmo que o leitor tenha tido 

contato com a LI, a dificuldade em reconhecer novos vocábulos em LE é maior. Mesmo assim, 

concordamos quando o autor supracitado afirma sobre o “raciocínio do leitor”.   

 
A7: Me proporcionar um entendimento mesmo que básico nessa área, eu espero 
começar a entender, aprender e gostar dessa língua. (Grifo meu) 
A12: Aprender inglês de forma prazerosa. 

 

Quando um aprendiz opta por entrar em curso de inglês, ele possui o objetivo na mente de 

aprender uma língua estrangeira. No curso de inglês instrumental, conforme exposto antes, dá-se por 

desenvolver junto com os alunos um processo para que eles possam compreender um texto escrito 

em outra língua. Ao participar, o aprendiz almeja atingir objetivos e resultados.  

 

                                                             
33

 A leitura está essencialmente preocupada com o significado, especificamente, com a transferência de significado de 
mente para mente: a transferência de uma mensagem do autor para o leitor. 
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QUESTIONÁRIO 2:  

 Acreditamos, mediante as respostas, que todos foram positivos quanto às suas expectativas. 

Vejamos: 

 

Em relação à sua expectativa no aprimoramento de seus conhecimentos de leitura no curso de Inglês 

Instrumental, avalie seu grau de desenvolvimento:  

(  ) regular      (  ) bom    (  ) ótimo   (  ) excelente 

Justifique: _____________________________________________________________ 

 

A11: Ótimo. Acredito que venho aprimorando meus conhecimentos na leitura da 
língua inglesa com o curso e reforçando o que venho aprendendo em casa, 
estudando algumas horas por dia. 
A12: Regular. Ainda preciso estudar muito para melhorar meus conhecimentos. O 
curso está me ajudando muito. 
A14: Bom. Porque os textos são bem escritos e nem sempre conseguimos entender 
em sua totalidade. 

 

6. Leitura em LI: contribuições das estratégias 

QUESTIONÁRIO 3: 

Escreva com suas próprias palavras as contribuições alcançadas pelo uso das estratégias de leitura em 

língua Inglesa no seu aprendizado, isto é, houve uma mudança significativa na sua compreensão 

leitora? 

  
A1: Em pouca coisa, pois as aulas foram poucas e o processo de compreensão exige 
muita prática. 
A4: Sim, porque nos ajudaram a compreender melhor o ensino da língua inglesa, 
além de nos mostrar novas técnicas para o processo de ensino e aprendizagem. 
A10: Sim. Pois facilitam o processo de entendimento e compreensão dos textos. 
A12: Sim. Porque algumas são mais fáceis de compreender. 

 
Dentre os participantes, A1 afirmou que as estratégias de leitura puderam contribuir somente 

um pouco no seu aprendizado. Afirmou que a carga horária era insuficiente, uma vez que a prática e o 

tempo para aprender são essenciais. Cremos que os mais complexos para eles foram os que menos se 

inseriram em seu aprendizado, visto que as palavras cognatas, repetidas e marcas tipográficas 

ocuparam o topo de contribuição dentro da compreensão geral, enquanto as estratégias skimming e 

scanning ficaram em segundo lugar.  

 

7. Reflexões gerais 
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A seguir, retomamos, de uma maneira mais sintetizada, nossas interpretações sobre as reflexões 

dos participantes. 

 

 Os participantes, em sua visão de leitura, acreditam que o processo de ensino-aprendizagem 

de leitura em língua inglesa possibilitou um avanço no seu conhecimento.  

 Em geral, as dificuldades citadas se referem ao reduzido vocabulário de palavras em língua 

inglesa, e à gramática, entre outras. 

 

8. Considerações finais 

O foco desta pesquisa, isto é, o objetivo geral pautou-se na implantação de uma pesquisa-

ação em sala de aula para que textos escritos em língua inglesa fossem melhor compreendidos com a 

utilização das estratégias de leitura em um curso de inglês instrumental, durante 40 horas aulas, a fim 

de verificar junto aos alunos o aumento da compreensão desses textos, além disso, perceber as 

situações que os participantes (leitores-aprendizes) necessitam para conseguir atingir suas 

expectativas. 

O resultado das estratégias de leitura não pode ser considerado absoluto, contudo, a maioria 

dos participantes alegou que elas despertaram seu aprendizado, uma vez que os participantes não 

tinham colocado em prática o que foi exposto em sala de aula pela pesquisadora através da apostila 

elaborada, das aulas fomentadas com a parte teórica e prática na leitura de textos e exercícios. Houve 

uma melhoria na leitura por parte dos alunos, principalmente com o conhecimento das palavras 

cognatas, repetidas, marcas tipográficas, e com as estratégias skimming, scanning, as mais citadas.  
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Resumo:  
Este trabalho objetiva apresentar os apontamentos preliminares alcançados a partir da pesquisa que está sendo 

realizada com os indígenas guajajáras, pesquisa essa que visa identificar expressões cristalizadas do português 

em contato com o falar Guajajára, com o intuito de contribuir para a descrição de expressões cristalizadas 

utilizadas pelos falantes dessa comunidade. Para alcançar os objetivos deste trabalho, serão elucidados os 

caminhos já percorridos durante a pesquisa de campo. A coleta de dados será feita in loco, por meio de 

narrativas orais, obtido de uma amostra de 20 informantes. O estudo aqui proposto seguirá as orientações 

teórico-metodológicas apresentadas nos trabalhos de Biderman  e Xatara. Com a realização da pesquisa, espera-

se poder contribuir para a descrição do português falado em áreas indígenas. 

Palavras-chave: Português de contato. Falar guajajára. 

 

 

1. Considerações iniciais 

A comunicação humana ocorre por meio de diversas interações em que os sujeitos envolvidos 

num ato comunicativo fazem uso de múltiplos meios linguísticos e não linguísticos para realizar trocas 

de conhecimentos e repassar satisfatoriamente suas intencionalidades. Entre os recursos linguísticos 

utilizados numa interação sociocomunicativa, tem-se o que é conhecido como fraseologia34 (ou 

unidade fraseológica) que, constantemente, mesmo que de forma inconsciente, são usadas pelos 

falantes das línguas no mundo.  

As fraseologias surgem com base no léxico já compartilhado por determinada comunidade 

linguística. Esse recurso linguístico pode ser caracterizado como a fusão de dois ou mais itens lexicais 

que culminam num sentido geral. 

                                                             
34Neste texto, os termos fraseologia, unidade fraseológica e unidades complexas serão utilizadas com o mesmo 
valor semântico. 
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O uso de uma unidade complexa revela-se pertinente quando, por exemplo, os itens lexicais 

simples35, disponíveis nos repertórios do léxico de uma língua, não dão conta de expressar 

satisfatoriamente o desejo do sujeito. Isso faz com que o falante faça uso de construções linguísticas 

partindo de recursos da própria língua. É nesse cenário que se encaixam as fraseologias, que se 

caracterizam por serem constituídas por lexias complexas, sanando, assim, as lacunas que o léxico, 

enquanto lexia simples, não deu conta de preencher em determinado contexto comunicativo. 

Há diversas ferramentas e estratégias que podem influenciar no surgimento de uma unidade 

fraseológica: fatores de ordem estritamente linguística ou não linguística. Entre essas ferramentas, 

tem-se, por exemplo, os neologismos e os culturemas, recursos que se revelam produtivos para o 

surgimento e consolidação de unidades fraseológicas.  

Este trabalho surgiu como recorte da pesquisa que se realiza no mestrado acadêmico em 

Letras. 36Sendo assim, visa para este momento, apresentar os apontamentos preliminares alcançados 

a partir da pesquisa que está sendo realizada com os falantes indígenas guajajáras. 

A pesquisa de campo foi realizada na aldeia Cachoeira que se localiza na cidade Barra do 

Corda (MA). Para alcançar a identificação de fraseologias em português, escolheu-se trabalhar com 

narrativas orais pessoais. Assim, foram sugeridos temas para que os índios pudessem narra as 

histórias da vida deles. Com base nessa metodologia, foram identificadas 25 ocorrências de 

fraseologias.  

Portanto, m trabalho que descreve a ocorrência de fraseologias do português em contato com 

os guajajáras, sem dúvida, é de suma importância, não somente para a descrição e análise linguística, 

mas, sobretudo, para resgatar e preservar traços das tradições linguísticas e culturais dos falantes 

dessa comunidade.           

O texto, estruturalmente, além do resumo e das considerações iniciais, encontra-se 

organizado da seguinte forma: a) no tópico 1, apresenta-se uma visão geral sobre os estudos em 

Fraseologia e, também, aborda-se sobre a importância dos culturemas para o surgimento de unidades 

fraseológicas; b) no tópico 2 , descreve-se sobre os índios guajajáras, em especial, sobre os índios que 

pertencem a aldeia cachoeira; c) no tópico 3, são apresentadas alguns casos de fraseologias em 

português que puderam ser identificados na fala dos índios. No final, apresentam-se, ainda, as 

considerações finais além das referências bibliográficas que foram utilizadas como material de apoio 

para este trabalho. 

 

 

                                                             
35 O uso do termo lexia simples será utilizado para se referir a item lexical formado apenas por uma palavra e 
lexia complexa por item lexical formado por duas ou mais palavras. 
36 A pesquisa é intitulada expressões cristalizadas do português em contato com o falar guajajára. 
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2. Os estudos em fraseologia 

A Fraseologia37 é uma disciplina concebida como uma subárea da linguística e pertence ao 

âmbito dos estudos das ciências do léxico.  

A Fraseologia preocupa-se com o estudo das construções linguísticas complexas: organização 

semântico-estrutural de itens lexicais constituídos a partir de duas ou mais lexias simples. Esses itens 

lexicais complexos são comumente chamados de fraseologias, unidades complexas, lexias complexas, 

unidades fraseológicas, entre outras denominações. São esses itens lexicais complexos que 

constituem objeto de estudo da Fraseologia. 

As unidades fraseológicas são formadas por dois ou mais itens lexicais simples38 que possuem 

uma inter-relação semântico-estrutural. Nas palavras de Charles Bally (1951 apud RIVA, 2012, p. 318), 

as fraseologias “são grupos de palavras cuja decomposição semântica é contrária ao pensamento 

lógico do usuário”. Saussure (1969 apud RIVA, 2012, p. 319), utiliza a denominação agrupamentos e 

pontua que esse tipo de organização estrutural são “[...] sintagmas compostos por mais de uma 

unidade consecutiva que estabeleciam um encadeamento de caráter linear e poderiam corresponder 

a palavras, a grupos de palavras [...]”. Pode-se definir, também, que as unidades fraseológicas 

contemplam “um conjunto variado e complexo de unidades linguísticas as quais mantêm estreitas 

relações com os fatos socioculturais e históricos da comunidade linguística e sociocultural em que elas 

circulam” (RAMOS, 2012, p. 115).  

Para se esclarecer o conceito do que seriam as fraseologias e de sua relação com fatores 

socioculturais, apresenta-se o exemplo a seguir. Exemplo 1: Assim meu boi não dança39 (equivale à 

expressão desse jeito não vai dar certo).  Essa fraseologia relaciona-se metaforicamente a um festejo 

maranhense, o auto do bumba-meu-boi. Fica explícita, dessa forma, a necessidade de se conhecer 

quais aspectos culturais estão imbricados na constituição de uma lexia complexa, assim como se pode 

afirmar que analisar uma fraseologia considerando apenas os itens lexicais isolados que a compõem, 

além de não dar conta de revelar o verdadeiro sentido e valor representativo dessa lexia complexa, 

pode levar a uma interpretação errônea de uma unidade lexical 

 

2.1 A influência dos culturemas para o surgimento das fraseologias  
 

No texto de Riva (2012) é posto em destaque a grande influência dos culturemas para o 

surgimento das unidades complexas. Os culturemas são os conhecimentos de valores extralinguísticos 

(socioculturais) compartilhados entre os falantes de uma mesma comunidade linguística. Assim, para 

                                                             
37 Entenda-se Fraseologia como uma disciplina que estuda todas as ocorrências de lexias complexas e fraseologia 
como a unidade fraseológica concebida como objeto de estudo da Fraseologia. 
38 Entender item lexical simples como equivalente a uma palavra. 
39 Ramos (2012, p. 119). 
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se compreender satisfatoriamente “la existencia de um culturema es indispensable que exista un 

conocimiento generalizado de algunas implicaciones simbólicas del mismo.” (NADAL, 2009 apud RIVA, 

2012, p. 322). 

Dessa forma, considerando os aspectos socioculturais comuns entre os falantes, tais 

conhecimentos podem ser refletidos no valor semântico das unidades fraseológicas, principalmente 

nos itens lexicais complexos. As fraseologias, portanto, tendem a revelar significados com fortes 

motivações de ordem cultural – em outras palavras, por influência dos culturemas. (RIVA, 2012).   

Riva (2012) apresenta culturemas brasileiros e culturemas universais. Acerca dos primeiros, 

são elucidadas algumas metáforas com base em analogias de animais com seres humanos.  

Exemplo 2: as lexias simples galinha ou vaca são usadas pejorativamente para mulheres; já 

para homens, galinha não tem conotação pejorativa em razão do pensamento machista existente na 

sociedade brasileira. 

Em relação aos culturemas universais, são as lexias simples que guardam um valor semântico 

que não é exclusivo de um país. 

Exemplo 3: serpente ou cobra (são culturemas que fazem referência ao episódio da bíblia em 

que Adão e Eva são enganados por uma serpente).  

A partir dos culturemas, tanto universais quanto brasileiros, podem surgir diversas unidades 

fraseológicas. No exemplo 4 pode ser evidenciada a forte relação dos culturemas para o surgimento 

das fraseologias. 

Exemplo 4: empinar a curica40 (brinquedo muito apreciado pelas crianças maranhenses). Para 

se compreender essa fraseologia, torna-se indispensável o conhecimento do valor semântico da lexia 

curica, que diz respeito a um “pequeno papagaio de papel construído com talas de pindova ou de 

buriti que se empina no vento por meio de uma linha” (RAMOS, 2012, p. 118). Sem o conhecimento 

dessa brincadeira das crianças maranhenses, o entendimento da lexia complexa apresentada no 

exemplo 4 poderia ser comprometido. 

Percebe-se, nesse sentido, a produtividade dos culturemas no surgimento de fraseologias e a 

inter-relação da cultura de uma comunidade linguística com seu idioma, visto que os culturemas “são 

criações de fora do idioma e que induzem ao surgimento de simbolismo dentro da língua” (RIVA, 

2012, p. 314).  

 

3. Os índios guajajáras 

                                                             
40 Ramos (2012, p. 118). 
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Os índios guajajáras pertencem ao tronco Tupi-guarani. São um dos povos indígenas com mais 

representatividade no Brasil, pois conta com uma população de aproximadamente 26.040 indivíduos 

(Siasi/Sesai, 2012).  

Os guajajáras habitam mais de 10 Terras Indígenas na margem oriental da Amazônia, situadas 

no estado do Maranhão, entre as localidades, têm-se: Arariboia, Cana Brava, Geralda/Toco Preto, 

Governador, Lagoa Comprida, Morro Branco, Rio Pindaré, Urucu-Juruá, Caru, Vila Real, Bacurizinho 

(ampliação) e Rodeador.  

Em geral, os índios guajajáras se auto-denominam Tenetehara (que significa gente, índio em 

geral) e têm como língua nativa o Guajajára, que pertence à família linguística tupi-guarani, do tronco 

tupi. 

 

3.1 Os guajajáras da aldeia Cachoeira 

A pesquisa está sendo realizada na aldeia cachoeira. Essa aldeia localiza-se na cidade Barra do 

Corda, interior do estado do Maranhão.  

A aldeia Cachoeira encontra-se bastante isolada do centro da cidade.  Convivem cerca de 120 

índios. Estruturalmente os índios de lá têm um ambiente desenvolvido. Contam com uma escola local 

pequena que contempla apenas aula de língua portuguesa. Os guajajáras da cachoeira são bilíngues 

(tem o guajajára como língua materna e o português como segunda língua).  

Para ter acesso à aldeia foi necessário obter autorização da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), além de, sobretudo, ter o consentimento do chefe da aldeia, o cacique.  

Após essa autorização, foram realizadas, no primeiro momento da pesquisas, visitas diárias na 

aldeia. Inicialmente, o interesse seria o de conhecer aspectos gerais sobre a cultura, organização social 

dos índios. 

Depois, com o intuito de identificar as possíveis fraseologias proferidas em língua portuguesa 

pelos índios, foram apresentadas algumas temáticas norteadoras para que os índios narrassem 

acontecimentos pessoais. Solicitou-se que os índios, individualmente41: i) narrassem um 

acontecimento de sua infância ou adolescência que o marcou e que sempre e lembra e sente 

saudade; ii) Falassem sobre um medo muito grande que passou que chegou até a pensar que iria 

morrer iii) Contasse uma história misteriosa  (visagem) que já aconteceu na aldeia; iv)  Contasse com 

detalhes como é o ritual do casamento na aldeia. 

                                                             
41 Para esse primeiro momento da pesquisa, não foram especificados os informantes quanto à sua idade, sexo e 
escolaridade, mas para as próximas pesquisas de campo, as narrativas serão coletadas apenas dos falantes 
selecionados de acordo com os critérios definidos na metodologia do projeto do mestrado. 
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Como foram os primeiros encontros na aldeia, inicialmente, os índios logo no início ficaram 

com vergonha de falar, uns alegaram que tinham medo de falar errado. Mas depois, conforme eles 

foram se familiarizando, começaram a contar os acontecimentos. 

Para o primeiro momento da pesquisa, foram realizadas quatro visitas na aldeia, onde durante 

o dia todo, os índios, bastante receptivos, contribuíram para a pesquisa e narraram as histórias.  

Quando os índios narravam, à medida que surgiam expressões que eram candidatas a ser 

fraseologia, solicitava-se que eles repetissem a frase e informasse o que significava. Assim, foram 

identificadas 25 fraseologias.   

Para as próximas visitas, serão selecionados apenas 20 informantes e todas as narrativas serão 

gravadas e transcritas grafematicamente.                                                                                                         

 

4. Resultados: as fraseologias do português de contato no falar guajajára 

Para a identificação das fraseologias tomou-se como base a tipologia proposta por Xatara 

(1998), no seu artigo intitulado “Tipologia das expressões cristalizadas”. 

Nessa tipologia, a autora utiliza critérios que dizem respeito a aspectos “morfossintáticos e 

semânticos das EIS, ou seja, a dois de seus elementos definidores: lexia complexa e conotação” (p. 

171). O primeiro elemento caracteriza-se como sendo de natureza estrutural (morfossintática), e o 

segundo, de valor conotativo (muito ou pouco conotativo). 

Dessa forma, com base na primeira pesquisa de campo realizada na aldeia Cachoeira com os 

índios guajajáras e considerando os critérios da tipologia apresentada por Xatara (1998), identificou-se 

a ocorrência de fraseologias proferidas em português pelos índios.  Apresentam-se a seguir alguns 

exemplos.  

Exemplo 5:  
Quilômetro puxado: unidade lexical que se refere a um lugar distante que precisa percorrer uma 

estrada bem longa. Nesse exemplo 5, percebe-se a relação que vem sendo discutida neste trabalho 

sobre a influência dos culturemas para o surgimento das fraseologias, pois os índios, associando o 

contexto sociocultural deles e a realidade em que vivem (lugar simples, sem alternativas de 

transportes), relacionam, mesmo que inconscientemente, os valores semânticos de distância 

(quilômetro) e de difícil realidade (puxado) para a formação da fraseologia neste exemplo. 

Exemplo 6:  
Cheio da razão: cheio da cachaça, alcoolizado, que bebeu muito. Nesse exemplo 6, o valor semântico 

pouco se relaciona com o significado denotativo das lexias simples que constituem essa fraseologia. 

Por conta da pesquisa do mestrado se encontrar na fase inicial, não foi possível, ainda, depreender 

qual motivação influenciou o surgimento dessa fraseologia, 

Exemplo 7:  
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Levar o pagamento: levar o troco/se fizer algo errado terá conseqüências. Nesse exemplo 7, percebe-

se uma metaforização do valor da lexia pagamento (receber dinheiro, algo em troca) com o novo 

sentido culturalmente atribuído (ter conseqüências negativas). 

Exemplo 8: 
Negócio muito quente: muito sério. No exemplo 8, percebe-se, também, uma metaforização do valor 

denotativo de quente para o novo valor que é atribuído nesse exemplo (muito sério). 

Exemplo 9:  

Morrer de graça: ser morto inocentemente. Nessa fraseologia percebe-se uma metaforização da lexia 

simples “graça” relacionando com a lexia inocente. Embora o valor semântico de morrer permaneça 

sem alteração, ainda assim, se deve considerar a organização global dessa construção sintagmática 

como uma unidade fraseológica inflexível. Isso se explica pelo fato de que as unidades complexas 

sendo analisadas concebendo as lexias simples individualmente e tentando atribuir o valor a cada 

palavra, dificilmente se chegará ao valor global de uma fraseologia. 

 Tomando os exemplos de fraseologias apresentados, percebe-se a forte relação e pertinência 

dos aspectos socioculturais (culturemas) para o surgimento das unidades fraseológicas proferidas na 

língua portuguesa pelos índios guajajáras. Em alguns casos, como nos exemplos 5, 7, 8 e 9 o grau de 

conotação é um fator que contribuiu para o surgimento das fraseologias. No caso do exemplo 6, a 

metaforização é mais forte e acredita-se que a cultura foi fator determinante para a motivação dessas 

fraseologias. 

Além do grau de metaforização para a atribuição do valor semântico de cada fraseologia 

apresentada, todas apresentam a regularidade que teoricamente se postula sobre as unidades 

fraseológicas: apresentam uma inter-relação semântica estrutural; o valor denotativo de cada item 

lexical isolado não permite entender o verdadeiro significado da fraseologia; tem um sentido global. 

 

5. Considerações finais 

A língua é parte da cultura de um povo, sendo ao mesmo tempo produto e expressão dessa 

cultura, é natural que haja, no universo de cada comunidade, usos linguísticos que lhe são específicos, 

como é o caso das fraseologias (um universal linguístico, segundo Mejri, 2012).  

É necessário reforçar a forte relação e influência dos fatores socioculturais (culturemas) para o 

surgimento das unidades lexicais, sobretudo, das fraseologias. 

Embora essa pesquisa ainda esteja no estágio inicial, pôde-se perceber que no léxico do 

português em contato com os índios guajajáras, da aldeia cachoeira, há a ocorrência de 

fraseologias,que se apresentam como sendo recorrente no universo línguístico dos guajajáras. 
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Resumo:  
Este estudo analisa a sobrevivência de arabismos ibéricos no português brasileiro a partir do seu registro em 

dicionários nacionais, com vistas a responder à questão: “Dicionários brasileiros apontam para a ocorrência de 

arabismos ibéricos no português do Brasil?” Buscaram-se arabismos medievais portugueses no conto A Morte do 

Lidador, de Alexandre Herculano (1959), investigando-se o seu registro nas obras Dicionário Eletrônico Aurélio da 

Língua Portuguesa, o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa e Dicionário Eletrônico Michaëlis da 

Língua Portuguesa. Pela sua especificidade e por se tratarem de obras atualizadas de publicação mais recente, 

recorreu-se, ainda, ao Léxico Português de Origem Árabe (VARGENS, 2007), ao Diccionario de Arabismos y Voces 

Afines enIberorromance (CORRIENTE, 2003), assim como ao artigo Los Arabismos y Otras Voces Medio-Orientales 

del Dicionário Hoauiss da Língua Portuguesa (CORRIENTE, 2013). 

 

Palavras-chave: Lexicografia; Arabismo; Alexandre Herculano. 

 

 

1. Introdução 

 

Este estudo resultou de uma pesquisa mais ampla sobre a dicionarização de arabismos 

pela Lexicografia brasileira desenvolvida na Universidade Federal do Piauí em projetos de iniciação 

científica (PIBIC-UFPI 2012-2013 e 2013-2014). Tem por objetivo analisar a sobrevivência de 

arabismos ibéricos na variedade americana da língua portuguesa a partir do seu registro em produtos 

lexicográficos nacionais. Busca responder à questão: “Dicionários brasileiros apontam para a 

ocorrência de arabismos ibéricos no português do Brasil?” Buscaram-se arabismos medievais 

portugueses no conto A Morte do Lidador, de Alexandre Herculano (1959), no qual o autor romântico 

narra um confronto entre cristãos portugueses e muçulmanos norte-africanos e árabes ocorrido em 

julho de 1170 nos arredores da cidade de Beja.  

Analisaram-se a dicionarização dos arabismos coligidos no referido conto e as marcas 

diassistêmicas com que foram descritos, para conhecer-lhes usos em variedades específicas, 

mailto:fcobarrosodesousa@gmail.com
mailto:samantha.ufpi@gmail.com
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diacrônicas (como arcaísmos) ou diatópicas (como regionalismos), por exemplo, ou, ainda, se no 

português brasileiro adquiriram sentidos especiais, distintos daqueles com que foram introduzidos 

pelo colonizador europeu (brasileirismos). A hipótese investigada foi que os arabismos ibéricos 

medievais, designativos de referentes não mais em uso, estejam documentados nos produtos 

lexicográficos nacionais como arcaísmos ou como formas obsoletas ou obsolescentes. A hipótese 

secundária foi que alguns dos arabismos investigados adquiriram novas acepções no português 

brasileiro, empregando-se seja em variedades diatópicas (regionalismos), seja em variedades 

diastráticas (terminologias).  

Pela abrangência do léxico documentado, recorreu-se a dicionários gerais da língua 

portuguesa, investigando-se o registro dos arabismos nas obras Dicionário Eletrônico Aurélio da Língua 

Portuguesa, o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa e Dicionário Eletrônico Michaëlis da 

Língua Portuguesa. Pela sua especificidade e por se tratarem de obras atualizadas de publicação mais 

recente, recorreu-se, ainda, ao Léxico Português de Origem Árabe (VARGENS, 2007), ao Diccionario de 

Arabismos y Voces Afines enIberorromance (CORRIENTE, 2003), assim como ao artigo Los Arabismos y 

OtrasVocesMedio-Orientalesdel Dicionário Hoauiss da Língua Portuguesa (CORRIENTE, 2013). 

 

2. Arabismos portugueses: vias de ingresso e dicionarização 

2.1. As vias de ingresso de arabismos e cronologia da sua aquisição pela língua portuguesa 

Em várias línguas neolatinas, principalmente no espanhol e no português, verifica-se a 

presença de arabismos. 

Sobre isso,VigueiraMolins afirma: 

 

Os empréstimos da língua árabe às línguas peninsulares ocorreram 

fundamentalmente, mas não apenas, durante a Idade Média, devido à presença de 

árabes e de arabófonos em Alandalus e no resto do território peninsular, 

populações híbridas, como os ‘‘ moçárabes’’ ou cristãos andaluses e, entre outros 

grupos, os mudéjares e mouriscos, que foram pontes consideráveis de 

arabismos[...].(VIGUEIRA MOLINS, 2002, p. 50, tradução nossa). 

 

Essa presença duradoura árabe ou arabófona numa situação política dominante no território 

ibérico e, por conseguinte, do prestígio da cultura arábico-islâmica na região, promoveram a 

transmissão de numerosos empréstimos árabes às línguas da Península Ibérica. 

De fato, Neuvonen (1951, p. 291-292) indica pelo menos três vias de ingresso de arabismos 

nos romances peninsulares, consoante à proximidade e intensidade no convívio entre cristãos falantes 

de romances e muçulmanos arabófonos: 
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No meuentender, os arabismos chegaram ao romance peninsular por três vias- 

grosso modo. A primeira e mais importante destas era a influência direta, originada 

pela dominação árabe e a convivência dos mouros e dos cristãos. E perece lógico 

supor que as camadas de tal dominação no idioma da região submetida resultassem 

tanto mais profundas quanto mais longa foi a dominação. (NEUVONEN, 1951, p. 

291, tradução nossa, destaque do autor). 

 

O processo de Reconquista, entretanto, não impediu o contato dos territórios absorvidos por 

reinos cristãos com os vizinhos de Alandalus, o estado fundado pelos muçulmanos na Península 

Ibérica: 

 

Liberada a seu tempo tal região do julgo árabe, nas regiões fronteiriças a vizinhança 

dos mouros não deixou de se fazer sentir e permaneceram abertas as possibilidades 

de uma nova corrente de arabismos – esta sem dúvida menos forte que a anterior. 

Assim, deve o romance aos escravos e aos imigrantes que chegaram das regiões 

ainda submetidas aos muçulmanos, ao comércio ea outros fatores mais não poucos 

arabismos cuja procedência poderia ser explicada como resultado de um 

intercâmbio mediador e se chama influência indireta. (NEUVONEN, 1951,p. 292, 

tradução nossa). 

 

Por último, a terceira via de ingresso de arabismos nos romances peninsulares: o contato com 

regiões cristãs em cujas línguas eles ocorriam, ou seja, o contato intrarromânico como ponte na 

transmissão de vocabulário de origem árabe aos falares ibéricos. 

 

E quando as fronteiras dos reinos mouros se distanciaram tanto que não viviam mais 

mouros na vizinhança imediata, sempre se fazia patente uma influência distante, 

devido às relações sociais, militares, comerciais e culturais com outras regiões 

cristãs contagiadas pelo arabismo. (NEUVONEN, 1951, p. 291- 292). 

 

Com menor frequência, introduziram-se arabismos nas línguas peninsulares, e 

particularmente no português, com o advento das grandes navegações e a consequente expansão 

ultramarina de Portugal e Espanha. Ainda conforme Vigueira Molins: 

 

Menor número de arabismos procede dos contatos coloniais entre as línguas 

peninsulares e o árabe em vários territórios, ainda que se destaque, por sua 

amplitude, a camada de arabismos em português, do século XVI em diante, com 

relação às demais línguas peninsulares. (VIGUEIRA MOLINS, 2002. p. 50, 

tradução nossa). 

 

Teyssier também apresenta outros percursos realizados por termos de origem árabe até 

chegarem à língua portuguesa, a partir da África e da Ásia. Segundo este autor: 
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Nem todas as palavras portuguesas de origem árabe, porém, foram tomadas aos 

‘‘mouros’’ peninsulares: algumas chegaram por caminhos diferentes (via Itália, por 

exemplo); outras foram introduzidas em data muito posterior, sendo proveniente da 

África, do Oriente ou da Ásia. (TEYSSIER, 2001, p. 22) 

 

Entretanto apenas Vargens (2007, p. 35) aborda a introdução de arabismos no português 

brasileiro, em consequência da importação de mão-de-obra escrava islamizada, proveniente da África 

Ocidental, e da imigração sírio- libanesa: 

 

Os estudos filológicos destacam, de maneira geral, três vertentes para os 

empréstimos árabes à língua portuguesa: a presença árabe na Península Ibérica, a 

Expansão Portuguesa, a entrada por línguas europeias. Omite-se, na maioria das 

vezes, a via brasileira. Palavras e expressões, geralmente relacionadas ao culto 

religioso, foram documentadas em língua portuguesa por cronistas que relatam 

episódios da vida dos negros muçulmanos no Brasil, genericamente denominados 

malês. Outros termos, relacionados à culinária, foram introduzidos no idioma 

português pelos imigrantes árabes, sírios e libaneses, que se espalharam de norte a 

sul do território brasileiro, desde a Bacia Amazônica aos prados gaúchos [...]. 

 

 Às vias de ingresso de arabismos na România citadas tradicionalmente pela literatura 

especializada há de se acrescer outras, proporcionadas ou otimizadas pelo desenvolvimento 

tecnológico do fim do século XX e do início do século XXI: a indústria do entretenimento (cinema, 

canais de televisão pagos), as novas tecnologias da comunicação, mormente as proporcionadas pelos 

avanços da informática (lojas virtuais; telefonia virtual; correspondência virtual; blogs; sites para 

compartilhamento de filmes, músicas e livros; sites especializados em temas árabes e/ou islâmicos; 

sites de relacionamento; salas de bate- papo, cursos online proporcionados por instituições de ensino 

de todo o mundo), bem como a imprensa de modo geral são meios passíveis de transmissão de 

vocábulos árabes a lusofalantes, ao lhes proporcionar o fácil acesso a informações acerca do mundo 

árabe e/ou muçulmano com o vocabulário designativo de sua sócio-história e cultura, bem como ao 

propiciar o contato direto entre falantes de árabe e de português. 

Verificam-se, portanto, diferentes camadas de empréstimos árabes na língua portuguesa, 

constituindo os arabismos documentados no conto A Morte do Lidador(HERCULANO, 1959) 

exemplário daqueles de mais antiga integração, designativos do universo sócio-cultural resultante da 

interação das culturas europeia-cristã e arábico- muçulmana na Idade Média e necessários para a 

expressão das armas (adarga, alfaiate, almógavar, atalaia, cimitarra), do vestuário (albornoz) ou da 

religião islâmica (Alá, mesquita), por exemplo. 
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 Com efeito, a necessidade de designar novos referentes adquiridos por meio do contato com 

novas culturas é a principal causa da aquisição de empréstimos, de onde o contato de línguas ser 

considerado, por sociolinguistas do contato intercomunitário, uma consequência do contato entre 

culturas (WEINREICH, 1967, p. 05). 

 

2.2. Variação linguística e a tipologia de produtos lexicográficos 

Os produtos lexicográficos se classificam a partir de diferentes critérios, dentre os quais a 

abrangência do léxico descrito: enquanto dicionários gerais de língua incluem, em sua nomenclatura, 

formas oriundas de variedades linguísticas diversas  ̶     diastráticas, diatópicas, diacrônicas, diafásicas 

e diaintegrativas  ̶, vocabulários parciais ‘‘recortam’’ o léxico, descrevendo- lhes apenas certo número 

de formas, pertinentes a uma destas verdades (HAENSCH, 1982, p. 137-139). 

A abrangência do léxico contemplado pelos dicionários gerais de língua, portanto, faz com que 

incluam arcaísmos, neologismos, estrangeirismos, palavras obsoletas e obsolescentes em sua 

nomenclatura, e, embora não constitua a análise etimológica sua finalidade, frequentes vezes indicam 

a origem dos vocábulos dicionarizados (HAENSCH, 1982, p. 102, 161- 163). 

Os produtos lexicográficos se diferenciam também pelo critério cronológico na descrição do 

vocabulário que registram: os dicionários etimológicos buscam-lhe a origem e a pré-história; os 

dicionários históricos, a evolução da sua forma e do seu significado ao longo do tempo, com abonação 

para todas elas. Em geral, ambos trazem o registro escrito mais antigo de que se tem notícia de um 

vocábulo na língua cujo sistema lexical descrevem. Os dicionários podem, entretanto, ser 

simultaneamente, etimológicos e históricos (HAENSCH, 1982, p. 102, 161- 162). 

 O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa foi publicado em 2001, dirigido por Antônio 

Houaiss, Mauro de Salles Villar e Francisco Manoel de Mello Franco. Dentre os redatores etimologistas 

estão Maria Helena Duarte Marques e Antônio Geraldo da Cunha, este último também redator. Citam- 

se, ainda, 50 colaboradores das mais diversas áreas do conhecimento (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. xii- 

xiii). Esta obra constitui ‘‘o mais vultuoso registro da língua portuguesa’’(PEIXOTO, 2007, p. 96). 

Registra 228.500 vocábulos com riqueza de informações tal (etimologia, datação, sinônimos e 

informações complementares à definição dos vocábulos) que possibilita a sua classificação enquanto 

dicionário enciclopédico (WELKER, 2003, p. 10). Há, para este dicionário, uma versão eletrônica. 

A descrição dos critérios empregados no registro de informações sobre a etimologia dos 

vocábulos dicionarizados se resume àqueles utilizados na fixação da grafia adotada para vocábulos de 

outras línguas, informando que os arabismos são grafados consoante um quadro anexo de 

transliteração de consoantes e vogais (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. xxxvii). No Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2001) não se usam marcas diaintegrativas, isto é, não se indica a 

tradicional distinção de um vocábulo enquanto empréstimo ou estrangeirismo, consoante a sua maior 
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ou menor integração ao sistema linguístico português, recorrendo-se antes à etimologia para 

indicação da origem estrangeira dos vocábulos dicionarizados. 

O Novo Aurélio Século XXI:o Dicionário da Língua Portuguesa (1999), também disponível em 

CD-Rom, conhecera edições prévias, em 1975 e em 1986, mesmo ano em que tiveram início as 

pesquisas para edição que viria a público em 1999(FERREIRA, 1999, p. ix). É difícil precisar o número 

de verbetes que encerra. Segundo os seus editores, a terceira edição traz ‘‘mais de 435 mil verbetes, 

locuções e definições’’. Peixoto, entretanto, aponta a existência de 168 mil verbetes (WELKER, 2006, 

p. 09; PEIXOTO, 2007, p. 96). Com a morte do autor, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em 1989, a 

revisão e a publicação da obra ficaram a cargo das assessoras mais diretas, sua viúva, Marina Baid 

Ferreira, e Margarida dos Anjos. Além destas, outros 08 pesquisadores integram a equipe de 

lexicografia e atualização, os quais contam com a colaboração de 51 pesquisadores em áreas 

especializadas, dentre os quais João Baptista de Medeiros Vargens para os arabismos portugueses 

(FERREIRA, 1999, p. vii, ix). 

O Michaelis: Moderno Dicionário da Língua Portuguesa veio a público com mais de 200 mil 

verbetes e subverbetes em sua terceira edição, em 1998, após 10 anos de pesquisas para a sua 

revisão e atualização, sendo as edições anteriores de 1962 e de 1975(MICHAELIS, 1998, p. iv, vii). Foi 

disponibilizada também em versão eletrônica. Na apresentação da obra, em que se encontram a 

descrição da mesma e critérios gerais empregados na sua elaboração, informa-se que a etimologia, se 

controversa ou desconhecida, deixa de ser informada (MICHAELIS, 1998, p. viii). O critério etimológico 

é o único a indicar a origem estrangeira de vocábulos que integram a nomenclatura desse dicionário, 

contrariamente à proposta de identificá-los a partir de divergências estruturais com relação à língua 

que os adota.   

Para este artigo, utilizamos obras lexicográficas contemporâneas específicas no registro de 

arabismos. A primeira, Léxico Português de Origem Árabe: Subsídios para os Estudos de Filologia, 

publicada pela editora Almádena em 2007, da autoria de João Baptista de Medeiros Vargens, 

professor aposentado do setor de estudos árabes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, obra 

resultante de pesquisa de doutoramento realizado na Universidade de Lisboa e concluída em 2000. 

A obra comporta 03 partes, a primeira com informações básicas gerais para melhor 

compreensão da presença de arabismos na língua portuguesa, além de informações teórico-

metodológicas para aproveitamento eficaz de seu manuseio(p. 27 a 77); a segunda constituída pela 

compilação do vocabulário português de origem árabe com 769 verbetes (p. 79 a 220) e a terceira 

com a apresentação dos principais campos semânticos nos quais estes vocábulos se organizam, sua 

análise quantitativa, além de um índice geral de itens lexicais registrados na obra e, enfim, as 

referências bibliográficas (p. 221 a 272).  
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A segunda obra específica, o Diccionario de arabismos y vocês afines em iberorromance 

conheceu sua primeira edição espanhola em 1999, foi revista e atualizada em nova edição de 2003 e 

publicada inglês, em 2008, em edição, no dizer do autor, “bastante aumentada e corrigida” 

(CORRIENTE, 2013, p. 70). De consulta obrigatória por quaisquer arabistas, o dicionário de Federico 

Corriente, arabista da Universidade de Saragoça voltado sobretudo para o domínio linguístico ibérico, 

resulta de diversas pesquisas realizadas ao longo de sua trajetória acadêmica. Nos anos 70, ele se 

dedicou ao estudo do dialeto árabe andalusino e à edição crítica de obras que lhe permitiram 

aprimorar os seus conhecimentos sobre o dialeto árabe peninsular e que resultaram na publicação de 

A Dictionary of Andalusi Arabic (1997). Paralelamente, revisou os arabismos hispânicos, castelhanos e 

catalães, propostos por Corominas e pelo Diccionario de la Real Academia Española.  

No registro de arabismos nos dicionários gerais da língua portuguesa elaborados pela 

Lexicografia Brasileira, observam-se mais frequentemente marcas relacionadas às variações espacial 

(brasileirismos, regionalismo  ̶ com indicação do país ou estado em que a forma ocorre), temporal 

(antigo) e de frequência de uso (obsoleto). Não ocorre, portanto, a marcação diaintegrativa, apenas a 

indicação de origem estrangeira, acompanhada, em geral, do étimo dos vocábulos, podendo ocorrer, 

ainda, a indicação da variedade linguística a que é creditado (árabe andalusino, árabe clássico, árabe 

hispânico, árabe dialetal, árabe dialetal sírio-libanês, árabe sírio-libanês e árabe levantino). 

As obras lexicográficas sobre arabismos portugueses ilustram tanto os dicionários parciais de 

língua, dado o seu objeto constituir um recorte no sistema lexical português, quanto aos dicionários 

etimológicos ou históricos, uma vez que a marcação diaintegrativa que caracteriza o vocabulário 

descrito resulta de processo diacrônico de aquisição de material léxico estrangeiro (estrangeirismos) e 

de sua integração ao sistema que o adota (empréstimos) (HAENSCH, 1982, p. 139-140, 161).   

 

3. Metodologia 

Para analisar a sobrevivência de arabismos ibéricos na variedade americana da língua 

portuguesa a partir do seu registro em produtos lexicográficos nacionais, levantaram-se arabismos 

medievais portugueses no conto A Morte do Lidador, de Alexandre Herculano (1959). 

Analisou-se, em seguida, o registro destes arabismos no Diccionario de Arabismos y Voces 

Afines em Iberorromance(CORRIENTE, 2003), no Léxico Português de Origem Árabe: Subsídios para 

Estudos de Filologia (VARGENS, 2007), para corroborar a sua origem na língua corânica, e nos 

dicionários gerais da língua portuguesa, investigando-se o registro dos arabismos nas obras Dicionário 

Eletrônico Aurélio da Língua Portuguesa (1998), Dicionário Eletrônico Michaëlis da Língua 

Portuguesa(1998) eDicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2001), para identificar 

marcas diassistêmicas empregadas na sua dicionarização, com objetivo de conhecer-lhes marcas de 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

89 

uso (arcaísmos, regionalismos) ou se, no português brasileiro, adquiriram novos sentidos 

(brasileirismos). 

Levantaram-se, no corpus,arabismos aqui apresentados em ordem alfabética, no masculino 

singular, para substantivos e adjetivos, ou no infinitivo, no caso de verbos. Quando estas formas não 

estão documentadas no corpus, aparecem entre colchetes na entrada do verbete. Este traz o termo 

documentado no corpus, a acepção com que ocorre no conto e uma abonação apontando a primeira 

ocorrência dos arabismos no texto. 

 Empregaram-se as seguintes abreviaturas neste estudo: 

 

 Os produtos lexicográficos empregados neste estudo são identificados pelas seguintes siglas: 

DEA- Dicionário eletrônico Aurélio 

DEH- Dicionário eletrônico Houaiss 

DEM- Dicionário eletrônico Michaelis 

LPOA- Léxico Português de Origem Árabe 

DAVAIR- Diccionario de Arabismos y Voces afines em Iberorromance 

 Apresentam-se aqui os arabismos em verbetes que trazem, como entrada, a forma 

documentada no corpus (com a sua forma básica entre colchetes, caso não ocorra nele); a datação 

(colhida em Houaiss); a etimologia (segundo o LPOA); a acepção textual, depreendida do texto; 

variantes gráficas, fonéticas e morfológicas, se houver no corpus; abonação; variantes modernas 

gráficas, fonéticas e morfológicas, em sendo o caso; usos especializados ou regionais, se existentes. 
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4. Arabismos do conto “A morte do lidador” no português brasileiro e na lexicografia 

nacional 
Os arabismos coligidos no conto A Morte do Lidador, de Alexandre Herculano (1959), são: 

[Açacalar](Açacalado): v.t.d [do ár. aS-Saqal ‘alfageme, brunidor de armas’ + port. -a] 1.dar brilho, 

polir, lustrar. 2.fig. Tornar afiado, aguçado, melhor, aperfeiçoado.Abonação: ‘‘[...] e, todavia, não é um 

ferro açacalado: é um globo de ferro; é a bomba, que passa, como a maldição de Deus.’’(DEA/ DEH/ 

DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

Adarga: s.f. [do ár.ad-daraqa] 1. Antigo escudo de forma oval de couro, com duas braçadeiras, 

originalmente us. pelos mouros; darga.2. Amparo, defesa, proteção. Cf com adaga.Abonação: ‘‘ 

Senhor Gonçalo Mendes, podeis montar em vosso ginete, veremos qual das nossas lanças bate 

primeiro em adarga mourisca.’’ A (DEA/ DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

Alá: s.m. [do ár. allah 'o Deus', do artigo definidoal + ilah 'deus, divindade', este do rad. alaha 

'adorar']1.designação muçulmana de Deus.2.exclamaçãoque se utiliza para exprimir sentimentos 

como alegria, medo, surpresa etc.Abonação: ‘‘ Grita medonha troou ao mesmo tempo, além do pinhal 

da direita: - Alá! ’’ (DEA/ DEH/ LPOA/ DAVAIR) 

Albornoz: s.m. [do ár. burnus ‘manto com capuz’< gr. birros, ou 'tipo de casaco', por intermédio do 

siríaco] grande manto de lã com capuz, usado pelos árabes. 2. Casaco largo, com capuz ou com gola 

grande. Abonação: ‘‘ Nenhum pendão mourisco, nenhum albornoz branco alvejam ao longe sobre um 

cavalo murzelo.’’ ( DEA/ DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

Alcateia: s.f. [ do ár. al-qatic'manada', 'rebanho'] 1.grupo de lobos 2. grupo ou manada de animais 

ferozes 3. quadrilha de malfeitores*De alcateia: à espera, à espreita, de vigia.Abonação: ‘‘ [...] costumo 

vigiar a chegada de inimigos, para lhes ladrar, como alcatéiade vilões, do cimo da torre de menagem.’’( 

DEA/ DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

Alfanje (Alfange): s.m. [do ár.al-hangar] 1.Sabre curto, largo e curvo. 2. Bras. v. gadanha(2) var. 

ALFANGE. Abonação: ‘‘[...] mas bem perto sentiam os escutas o resfolegar e o tropear de cavalos, e o 

ranger das fôlhas secas, e o tinir a espaços de alfange batendo em ferro de caneleira ou de coxote.’’( 

DEA/ DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

Algarve: DEA(Algarvio): adj.2g./s.m.[Do ár.  al-garbii'ocidental']1. relativo ou pertencente a Algarve. 2. 

Natural ou habitante de Algarve 3. produto algarvio presente em feiras (figo, esteira etc.) 4.fig. 

Falador, tagarela. Abonação:‘‘ O servo mouro olhava todos os dias para o horizonte, onde se 

enxergavam as serranias do Algarve [...]. ’’( DEA/ DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

Almenara| Almenaras: s.f.[Do ár.al-manara(t),'farol’]1.facho ou farol que antigamente se acendia nas 

torres ou castelos para dar sinal ao longe. 2. torre em que se acendiam esses fachos. Abonação: ‘‘ 

Pelas horas mortas da noite, viam- se as almenaras das suas talaias nos píncaros das serras remotas... 

’’ (DEA/ DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 
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Almogávar: DEA: s.m.[do ár. al-mugāuir]1. Soldado de cavalaria. 2. Soldado de certos corpos de 

cavalaria antiga. var. almogávar. 3. Militar de cavalaria. Abonação: ‘‘[...] por aquêles sítios tinham 

vagueados almogaures mouros...’’( DEA/ DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

Almuadem: s.m. [do ár. al-mūadin]1. Entre os muçulmanos, aquele que anuncia, do alto das 

almádenas, a hora das preces aos fiéis.var. de muezim< ár. mūadin ‘id’] m.qmuezin. Abonação: ‘‘ [...] a 

voz do almuadem trocava- se por toada de sinos, que chamavam à oração entendida por Deus.’’( DEA/ 

DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

Atalaia (talaias): s.2g. [do ár. at-tallaca(t),'lugar alto'] 1. Vigia, guarda, sentinela 2. Ponto alto de onde 

se vigia 3. Torre de vigia 4. Bras. MA o morro mais alto de uma serra. *de a. de vigia; à espera.5. *Estar 

de a. Observação, precaução. Abonação: [talaia] talaias: ‘‘ Pelas horas mortas da noite, viam- se as 

almenaras das suas talaias nos píncaros das serras remotas... ’’( DEA/ DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

Azul| Azulado (Pardo- azulados): s.m./adj.2g.[Do arc.azur<ár.<lazurdii< ár. hisp.<persalazward ]1. da 

cor do céu sem núvem com o sol alto. 2. Diz-se dessa cor 3.fig. o firmamento.  4.fig. muito assustado, 

muito pertubado 5. Bras. diz- se de gado de cor cinzento- escura 7.* tudo a. Bras.infrm. Tudo em 

ordem, em paz. Abonação: ‘‘ [...] e no horizonte não se vêem se não os topos pardo-azulados das 

serras do Algarve...’’ 

Barbaçã: s.f. [do ár. vulg. b-al-baqára, pelo lat. vulg. barbacana, com infl. de albarrana, ‘albarrã1’.] 

1.Arq. mil. muro construído especialmente entre a muralha e o fosso, para proteger pontos 

estratégico de uma fortificação; antemuro.2. Arq. mil. abertura feita em muralha, pela qual se 

observam os arredores da fortificação e se atiram setas contra invasores. Abonação: ‘‘[...] a espreitar 

de quando em quando por uma seteira se cavaleiros mouros vinham correr até a barbacã, para lhes 

cerrar as portas e ladra-lhes...’’ 

Ceifa (ceifeiro): s.f. [Do ár. sayf, ‘verão’, pelo árabe-hisp.]1. Ato de ceifar;sega 2. Época de ceifar. Var.: 

aceifa.Fig. Grande mortandade ou destruição;extermínio4.p. met. Cereal ceifado 5. sinonímia de 

massacre.Abonação: ‘‘[...] por lágrimas de servos seriam outra vez umedecidos, quando, no mês de 

julho, a paveia, cercada pela fouce, pendesse sôbre a mão do ceifeiro; chôro de amargura havia aí...’’ 

(DEA/ DEH/ DEM / LPOA/ DAVAIR) 

Cimitarra (Cimitarras): DEH: s.f. [Do it. scimitara ‘id.’, prov. do persa xamxir ‘espada’ por intermédio do 

turco ou, segundo DAVAIR, ár. hisp.] 1. sabre de lâmina curva mais larga na extremidade livre, com 

gume no lado convexo, us. por certos povos orientais (árabes, turcos, persas), especialmente pelos 

guerreiros muçulmanos  2. espécie de alfanje. Abonação: ‘‘[...] mas as lanças dêstes eram mais 

robustas, e as suas espadas mais volumosas do que as cimitarras mouriscas ’’( DEA/ DEH/ DEM / 

DAVAIR) 

Façanha: DEA: s.f [Doesp.ant.fazaña (atual hazaña). Segundo, DAVAIR, do ár. hisp.]1. Ato heroico; 

proeza.2. Coisa admirável, notável ou difícil de executar. 3. Iron. Ação má, perversa ou indecorosa ou 
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simplesmente brincalhona. Abonação: ‘‘ [...] outros cavaleiros daquela lustrosa companhia tinham 

praticado maravilhosas façanhas.’’ (DEA/ DEH/ DEM / LPOA/ DAVAIR) 

Ginete: s.m. [do ár. vulg.zenêti(cl.zanátí ) ‘indivíduo dos zenetas, tribo famosa por sua cavalaria 

ligeira’]1. Ant. cavaleiro armado de lança e adaga 2. P.met. cavalo bem proporcionado, adestrado e de 

boa raça 3. Bras. S cavaleiro bom, firme de rédeas 4. Bras. S cavalo novo que dá corcovos 5. Bras. S 

indivíduo que monta cavalo de corridas;jóquei 6. Bras. N.E. Bras. S sela grosseira, de cobertura 

removível, sem cabeça do arreio e com estribos de madeira, us. por vaqueiros. Abonação: ‘‘- Pajens! 

Ou arreiem meu ginete murzelo; e vós dai- me o meu lorigão de malha de ferro e a minha boa 

toledana.’’(DEA/ DEH/ DEM / LPOA/ DAVAIR) 

Mesquita (Mesquitas): s.f. [do ár. masdjid ‘lugar onde alguém se prosterna, local de adoração’]templo 

consagrado ao culto maometano; alcaniça. Abonação: ‘‘A cruz hateava- se outra vez sôbre o crescente 

quebrado: os coruchéus das mesquitas convertiam- se em campanários de sés...’’ (DEA/ DEH/ DEM / 

LPOA/ DAVAIR) 

Zênite: s.m. [do ár. samt, ‘caminho’, ‘direção’, ‘rumo’] 1.Bras. astr. Interseção da vertical superior do 

lugar com a esfera celeste 2. fig. Auge, apogeu, culminância. Abonação: ‘‘ [...] era necessário repousar, 

que o sol ia no zênite e abrasava a terra...’’ (DEA/ DEH/ DEM/ LPOA/ DAVAIR) 

 

Buscados os arabismos do conto de Alexandre Herculano nos produtos lexicográficos gerais e 

específicos, encontraram-se dicionarizados, em sentido figurado e/ou como regionalismo, os 

seguintes verbetes: 

Açacalado, derivado do verbo açacalar, que se encontra registrado no DER, DEH, DEM, LPOA e 

DAVAIR como tendo origem árabe. Apresenta acepção figurada, com sentido de ‘aperfeiçoar, apurar, 

melhorar’. 

Registra-se adarga nos dicionários consultados como arabismo, apontado ‘antigo instrumento 

de defesa utilizado por mouros em guerras, espécie de escudo’. Também é apresentado como 

‘amparo, defesa e proteção’. 

Alá ‘designação muçulmana de Deus’ não é registrado pelo DEM. O DEH lembra da utilização 

do vocábulo para exprimir alegria, medo, surpresa. 

Todas as obras lexicográficas consultadas creditam origem árabeao vocábulo alcateia[al-

qatic'manada', 'rebanho']. Encontram-se, nessa entrada, as mais diferentes acepções, tanto pode ser 

‘bando de lobos ou de quaisquer animais ferozes’, como também, ‘quadrilha de malfeitores’, ou ainda, 

na terminologia da marinha brasileira, ‘grupos de submarinos em operação’. Existem expressões na 

língua portuguesa como de alcateia que quer dizer ‘de vigia, à espreita’’. 

Alfange apresenta forma no campo semântico da agricultura brasileira, documentado como 

‘gadanha, foice’’ nos três dicionários gerais da língua portuguesa consultados. 
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O DEA e o LPOA documentam algarve com sentido figurado ‘falador, tagarela’, além de ser 

adjetivo pátrio ‘ natural de Algarve ou habitante de lá’. Também se aponta ‘mercadoria vinda dessa 

região’. 

Almenara ‘facho, farol que se acendiam em torres como sinal ao longe’ também apresenta a 

acepção de ‘a própria torre’. 

Almogávar é registrado como ‘guerreiro montado em cavalo para incursões armadas’, passou 

também a significar ‘militar de cavalaria’. 

Os dicionários consultados creditam aatalaiaorigem árabe e documentam também seu uso 

regional: no Maranhão, é ‘o morro mais alto de uma serra’. A expressão de atalaia significa ‘de vigia, à 

espera’.  

O DEM é o único dicionário que aponta azul como sendo de origem persa via latim medieval. 

No Brasil, ‘diz- se do gado de cor cinzento-escura’. No sentido figurado, indica ‘pessoa muito assustada 

ou perturbada’. A expressão tudo azul‘tudo em ordem, em paz’ também é registrada. 

O DEA registra barbacãcomo originado no árabe vulgar b-al-baqára, transmitido pelo latim 

vulgarbarbacana, com infl. de albarrana. No DEM é indicado como sendo de origem árabe vulgar 

barbaHHane. Na construção civil, o verbete é citado como ‘orifício aberto em muro de arrimo ou não, 

para escoamento da água de infiltração das terras que ficam atrás’. Na engenharia militar, designa 

‘muro construído para proteger pontos estratégicos de uma fortificação’. O LPOA, entretanto, não 

registra o verbete.  

Em quase todos os dicionários, ceifa, do verbo ceifar, apresenta derivação por metonímia 

‘cereal ceifado’, como também, sentido figurado ‘grande destruição, mortandade’. 

O termo façanha, no DEA, DEH e DEM, está registrado como sendo do espanhol. O DAVAIR 

documenta como sendo do árabe hispânico [do andaluz hasána<hassanah ‘boa ação’]. Além de ‘ato 

heróico’ significa também ‘coisa admirável’ ou, ironicamente, ‘ação perversa’. O LPOA não registra a 

forma. 

Ginete é documentado no DEA, DEH, DEM, LPOA e DAVAIR como sendo de origem árabe. O 

DEH credita sua origem ao árabe vulgar. Por metonímia, significa ‘cavalo bem adestrado’. No Brasil, 

particularmente no Sul, indica ‘bom cavaleiro’ ou ‘cavalo novo que dá coices’’. No Nordeste apresenta 

outra acepção ‘sela grosseira usada por vaqueiros’. 

Zênite, termo do campo semântico da astronomia, indica ‘ponto em que a vertical superior de 

um lugar corta a esfera celeste acima do horizonte’. No sentido figurado, designa‘auge, apogeu’. 

Observa-se, assim, que, dos 19 arabismos encontrados em A Morte do Lidador, 15 (= 78,9% 

dos arabismos) apresentam formas figuradas, regionalismos ou outras acepções diferentes do original. 
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5. Considerações finais 

Retomando a questão norteadora do presente estudo, se os dicionários brasileiros apontam 

para a ocorrência de arabismos ibéricos no português do Brasil, pelos dados analisados, concluímos 

que sim, os arabismos ibéricos figuram nos dicionários brasileiros. 

A hipótese investigada, de que os arabismos medievais documentados no conto de Herculano 

figuram em produtos lexicográficos de publicação mais recente como formas arcaicas ou 

obsolescentes foi refutada, visto que os dados coletados registram o uso dos verbetes 

hodiernamente.  

Corroborou-se, ainda, a hipótese secundária, segundo a qual alguns dos arabismos registrados 

em A Morte do Lidador teriam adquirido novas acepções no português brasileiro, empregando-se em 

variedades regionais desta variedade dialetal da língua portuguesa e na terminologia, por exemplo, da 

Marinha com alcateia e da agricultura com alfange. 
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Resumo:  
O trabalho tenta, por meio da análise de discurso dentro de uma perspectiva foucaultiana, (1970) compreender 

a produção dos signos linguísticos da modernização em torno da figura do interventor Alberto Silva, em início 

dos anos 1970. Período onde se percebe um progressivo incremento de uma política reformadora dos espaços, 

típica do dito “milagre econômico” em âmbito local, conectada a uma emergência, por meio da mídia impressa, 

jornalística, de toda uma série de procedimentos discursivos em torno de uma nova concepção de sistema 

político desenvolvimentista e de um “novo piauiense”, que nasceria reflexo dessa nova conjuntura econômica e 

política. Aqui lançamos um olhar tortuoso para essas matérias veiculadas nos jornais de grande circulação, no 

sentido de percebê-las como constituintes de uma relação saber/ poder sobre um pano de fundo da propalada 

isenção, imparcialidade da mídia. 

Palavras-chave: Práticas discursivas; Jornalismo; Modernização; Governo Alberto Silva. 

 

 

1. Introdução 

O governo de Alberto Tavares Silva (1971-1975) ficou caracterizado pela realização de 

construções civis e melhoramento de serviços, como energia elétrica e transmissão televisiva, no 

Piauí, sobretudo em Teresina. Nesse período, houve uma intensa propaganda política, típica do 

momento histórico, que midiatizou incansavelmente as realizações desse governo e a capacidade de 

articulador do interventor, muitas vezes sem levar em conta as contradições de seu governo e da 

política desenvolvimentista. A mídia escrita piauiense44 produziu e divulgou muitas reportagens sobre 

esse governo, muitas delas em relação as construções, que interviram no cotidiano e na política local. 

                                                             
42 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado em História do Brasil (PPGHB) da Universidade Federal do Piauí - UFPI 
(2012 - 2014). É Professor do curso de História, da Universidade Estadual do Piauí - UESPI. Professor do curso de História da 
Faculdade Internacional do Delta - FID. Tutor do Curso de Licenciatura em História-EAD, pela UAPI / UFPI. Orientador dessa 
pesquisa. 
43 Graduanda do Curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Estadual do Piauí. Bolsista do Programa de 
Iniciação à docência (PIBID-UESPI). Desenvolve pesquisa monográfica em torno da construção discursiva do governo do 
interventor Alberto Silva, pela mídia impressa nos anos 1970. 
44 Entende-se, aqui os jornais que usamos na pesquisa, mais detidamente os jornais: O Estado do Piauí e Jornal do Piauí. 
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Muitos desses escritos jornalísticos falavam de forma tendenciosa, perceptível a partir da leitura. 

Podendo-se notar a inclinação desses veículos midiáticos ao governo. É preciso que fique claro, que 

não foram somente os jornais impressos que propagandearam administração de Alberto Silva, a rádio 

e a televisão também. Contudo, o objeto de análise desse trabalho concentra-se nos periódicos dos 

jornais O Estado do Piauí e Jornal Do Piauí, que nesse interim produziram discursos que o 

caracterizava como a administração mais bem sucedida, por conta das mudanças urbanas e pelo 

processo de modernização que estava em processo de sedimentação. 

O objetivo dessa pesquisa é desnaturalizar esse discurso, compreende-lo como um constructo 

politicamente orientado, que a partir da produção de signos linguísticos permitiu forjar uma imagem 

benéfica do Piauí, em torno da figura do interventor Alberto Silva. Os discursos, sejam eles midiáticos 

ou não, influenciam no cotidiano. E diante da compreensão tranquila desse discurso que se chegou à 

problemática em questão: como o discurso do Piauí moderno e rico dos anos iniciais dos anos de 1970 

se naturalizou na sociedade piauiense? 

A pesquisa se justifica quando problematiza as falas que incidem sob a noção de que Alberto 

Silva foi o responsável por empreender a modernização do Piauí anos iniciais de 1970, percebendo 

que estas, em grande medida, continuam a ecoar, de certa forma quando consagram a imagem desse 

político, ou até mesmo pelas críticas que tecem a ele em relação a esse momento histórico, de forma 

geral, a imagem de Alberto Silva ficou marcada por conta dos anos 1970, e por isso a pesquisa se 

iniciou.  

Para dar sustentação teórica ao trabalho foi necessário utilizar os conceitos de Michel 

Foucault (1970) em relação à produção de discursos. Utiliza-se também Durval Muniz de Albuquerque 

Júnior45, com a sua concepção de desconstrução histórica. Para isso utiliza-se como fonte histórica os 

periódicos dos jornais O Estado do Piauí e Jornal Do Piauí nos anos de 1971 a 1975. 

 

2. Outro governo, um novo Piauí: o novo em detrimento ao velho e a produção de um 

discurso 
A política desenvolvimentista foi amplamente divulgada e a imprensa teve papel decisivo 

nessa veiculação, em Teresina os jornais O Estado do Piauí46 e o Jornal do Piauí47, foram uns desses 

veículos de propaganda da política vigente no Brasil. O jornal possuía circulação diária e os temas 

                                                             
45 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A Invenção do Nordeste e Outras Artes. 2. Ed. Recife: FIN, Ed Massangana: São Paulo: 
Cortez, 2001. 
46 Fundado em 27 de outubro de 1928, com o subtítulo Vespertino Político e Noticioso. Na primeira fase do jornal o Diretor-
responsável era Hugo Napoleão do Rego e o Redator-chefe era Benedito Martins Napoleão do Rego, foi fechado em 22 de 
abril de 1930 e voltou a circular em 1931, com o subtítulo Órgão Independente, Político e Noticioso, sob a direção de Josípio 
Lustosa. 
47 Fundado em 1951 por Antônio de Almendra Freitas, era Órgão de orientação política do Partido Social Democrático. Com 
direção de José Gaioso Freitas, depois José Camilo da Silveira Filho, José de Arimathéa Tito Filho e a partir de 1957 José Vieira 
Chaves. Apesar da extinção desse partido em 1965 o jornal continuou a circular até janeiro de 1989. 
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centrais de suas reportagens eram a política estadual em conexão com a esfera federal. Ao analisar 

esses jornais pôde-se perceber o posicionamento político ou a intenção desses jornais escritos, 

levando em conta o jornalismo não é imparcial. Muitas vezes são ligados a políticas ou partidos 

políticos. O período de análise dos jornais vai dos anos de 1971 a 1975, pois foi nesse ínterim que 

Alberto Tavares Silva48 foi interventor no estado do Piauí.  

 
[...] seu povo e suas autoridades[...] e o Estado, engando-se a si mesmo, sob o 
pretexto de que era uma terra pobre, jamais sonhou, nunca voou alto, não tinha 
coragem de ser otimista e preferiu viver como terra de transição. [...] 49 

 
Com essa reportagem o Jornal do Piauí afirmava que anteriormente no Piauí havia falta de 

vontade por parte dos piauienses em mudar os rumos de seu Estado, que o povo piauiense teria se 

resignado com a situação de atraso, não tiveram força de vontade para reverter o quadro de 

subdesenvolvimento em que o Estado encontrava-se e não acreditavam no potencial do Piauí e de si 

mesmos até aquele momento. A partir disso, percebe-se a intenção desse veículo de criar no 

imaginário piauiense que eles viviam de forma atrasada. 

Percebe-se também que eles sinalizavam que a culpa era das “autoridades”, pela falta de 

coragem e pelo conformismo em que viviam. A intenção do jornal em culpá-los, é de fazer uma crítica 

aos governos anteriores, de mostrar que parte do conformismo dos piauienses em ser “terra de 

transição”, partia dos políticos anteriores ao governo de Alberto Silva, que ficavam imóveis quanto às 

mudanças e não incentivavam seu povo para o desenvolvimento, mesmo sendo um “povo, não 

obstante a inteligência privilegiada, ao longo dos séculos carregou a desdita de ser filho do primo 

pobre da Federação”50. A construção dessa imagem servia como afirmação de que o Piauí era um 

Estado economicamente pobre, por falta de interesse e investimento dos políticos em explorar os 

recursos naturais do Estado. Em uma das edições do jornal lia-se: 

 
[...] Seu mar, seus rios, sua exuberante natureza, os minérios e os babaçuais 
representavam pouco para uma gente que parecia dormir o sono do conformismo 
consciente de que lhe restava apenas pedir e aparar as migalhas que caiam da mesa 
dos ricos.51 

 

                                                             
48 Filiado a UDN, foi eleito prefeito de Parnaíba em 1948 e deputado estadual em 1950, mas renunciou para assumir a 
direção da Estrada de Ferro de Parnaíba (1951/1953). Eleito prefeito de Parnaíba pela segunda vez em 1954, retornou à 
direção da estrada de ferro em 1960. No ano seguinte foi nomeado diretor-técnico da Companhia de Força e Luz de Parnaíba 
e em 1962 tentou uma dupla candidatura a deputado federal e a estadual sem que fosse vencedor. Após o pleito passou a 
residir em Fortaleza onde dirigiu a Companhia de Eletricidade do Ceará (1962/1970) nos governos de Parsifal Barroso, Virgílio 
Távora e Plácido Castelo. Nesse período disputou as eleições de 1966 e ficou numa suplência de deputado federal pela 
ARENA do Piauí. Em 1970 foi indicado governador do Piauí pelo presidente Emílio Garrastazu Médici. 
49O Piauí de ontem pedi, o Piauí de hoje convida. In: Jornal Do Piauí. 15 de maio de 1972, p.17 
50 Idem. 1972, p.17. 
51 Idem. 1972, p.17. 
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Com essa afirmação o jornal tentava mostrar que o atraso do Piauí, não se fazia na falta de 

suas potencialidades, na falta de seus recursos naturais, da terra, pois, mesmo se tendo muito a 

explorar, não o faziam, autoridades e povo viviam, até aquele momento, conformados, ou mesmo 

acostumados em viverem em um Estado que em termos econômicos, poderia ser caracterizado como 

subdesenvolvido. Segundo o jornal, o estado piauiense, mesmo sendo possuidor de uma riqueza 

considerável, em termos de potencialidades e o seu povo “inteligência privilegiada” não conseguiram 

desenvolver-se antes dos anos de 1970. Então, a razão para o não desempenho econômico do Estado, 

recaía para as autoridades que governaram antes dos anos setenta52. 

Desde o primeiro ano de governo de Alberto Silva (1971), a imprensa53 propagandeava as 

mudanças que estavam se concretizando. Dizia-se que Teresina estava se tornando uma nova capital, 

os escritos jornalísticos, tentavam criar a sensação de melhoramento e esperança. E assim tornou-se 

um “enorme canteiro de obras”54, aumentando o número de empregos na construção civil e a 

migração foi um dado verificável, pois a capital tornou-se um local atrativo para os trabalhadores 

desempregados do interior do Estado e com isso, o discurso de que Piauí era um Estado com 

potencialidade para desenvolver-se ganhava corpo progressivamente.   

 
As mudanças, entretanto, atraíram mais pessoas humildes e empobrecidas, as quais 
residiam em sua maioria em cidade de pequeno porte ou na zona rural do próprio 
estado e de estados próximos como o Maranhão e o Ceará, do que investidores ou 
industriais. Nesse sentido, a capital do estado do Piauí passou a receber uma grande 
quantidade de migrantes, que procuravam se inserir na cidade e usufruir das 
oportunidades propagandeadas pela imprensa e pelo poder público.55 

 
Ao empreender as reformas no Piauí pretendia-se tornar Teresina em uma grande capital e o 

Piauí um Estado reconhecido nacionalmente. O governo estadual queria remarcar o Piauí no mapa 

nacional. Assim, a capital, já no primeiro ano de governo, passou por mudanças significativas. É 

preciso entender que Teresina foi a cidade do Piauí que mais se beneficiou com essa política, porém 

nem mesmo toda a capital pôde sentir esse melhoramento, mas o jornal midiatizava que todo o 

estado vivia essa euforia do desenvolvimento. Logo, o periódico ia construindo discursivamente a 

sensação de bem-estar que se vivia no Piauí.   

A imprensa começou a afirmar que as mudanças estavam acontecendo. “Seu povo e suas 

autoridades estão tomados de uma mística de crescimento em busca do desenvolvimento”56. Ao 

comparar as reportagens do jornal, percebe-se a intenção do mesmo em dizer que vivia-se um novo 

                                                             
52 As reportagens que foram e serão analisados na primeira parte desse capítulo fazem uma crítica ao momento que 
antecedem os anos em que estavam sendo produzidas essas reportagens, que vão de 1971 a 1975. 
53 Aqui entendida como os jornais O Estado do Piauí e o Jornal do Piauí. 
54 SILVA, Alberto Tavares. In O Piauí é um formidável canteiro de obras. Jornal Do Piauí.15 de março de 1972, p. 03 
55 LIMA MONTE, Regiany. A cidade esquecida: (re) sentimentos e representações dos pobres em Teresina na década de 1970. 
Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2010, p. 36. 
56 O Piauí de ontem pede, o Piauí de hoje convida. In Jornal do Piauí. 15 de maio de 1972, p. 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

99 

momento, de acreditar no potencial do Estado, pois havia recursos a serem explorados e um governo 

que saberia aproveitá-lo em benefício do povo. Os jornais publicavam intensamente as mudanças que 

já estavam acontecendo no Estado. “O Piauí de hoje integra-se através de estradas, fala com o mundo 

[...] A energia elétrica espraia-se pelo Estado”57. Essa era a forma de dar visibilidade ao governo de 

Alberto Silva, associá-lo ao moderno, mostrar que este momento político proporcionou ao Piauí 

melhorias, como a expansão das rodovias, que tinha como benefício ligar o estado a outros lugares e 

tornando o acesso ao estado mais fácil.  

“O Piauí que se constrói com trabalho e dinamismo”58, esse era o título de uma das edições do 

Estado do Piauí, ao analisá-lo entende-se que o jornal utilizava a palavra trabalho com o sentido de 

ação, para, confrontando a ideia anterior, de que o povo piauiense acomodava-se, fazer entender que 

naquele momento o povo compreendeu que o “trabalho” era que fazia o Estado desenvolver-se. A 

palavra “dinamismo”, aqui era entendida como estímulo, então, compreende-se que as mudanças que 

o governo estadual estava realizando eram o estímulo, por parte do governo, para que o Estado se 

tornasse desenvolvido, o uso de palavras foi um fator decisivo para se fazer ver o Piauí moderno, 

assim, “a linguagem: sistema simbólico pela qual se representa as coisas do mundo, pelo qual este 

mundo é ordenado e recebe significação”59, foi fundamental na produção de uma realidade. 

Os periódicos do Estado do Piauí e do Jornal do Piauí foram fundamentais para imprimir a 

noção de um novo status que o Piauí vivenciava.  Pinheiro Machado60 falou ao jornal O Estado do 

Piauí, “[...] há, ali, um clima de otimismo que leva a crer que dentro em pouco a imagem negativa do 

Estado desaparecerá [...]”61. Nessa fala percebe-se o confronto da ideia de que anteriormente o 

Estado tinha uma imagem negativa, mas que no momento vivenciava um clima de otimismo, que 

transformaria o Piauí em outro Estado. Com as palavras de Pinheiro Machado o discurso de que o 

Piauí vivia um novo momento era corroborada. Era, portanto a construção simbólica do “novo” em 

detrimento do “velho”, do signo do progresso em que se pensava viver, contraponto do atraso que 

discursivamente tentava-se impor. De acordo com Castro (2014) a partir da tagarelice dos ideais 

visualizados nas linhas dos jornais de grande circulação como o Jornal do Piauí, entre outros, percebe-

se, por intermédio do remodelamento de alguns espaços da cidade, a gradativa implementação dos 

signos do novo, do moderno como a TV, o telefone62. Isso, em grande medida, serviu para forjar no 

                                                             
57 Um Piauí que se constrói com trabalho e dinamismo. In Jornal do Piauí. 15 de Março de 1972, sem página. 
58 Título de um exemplar do Jornal O Estado do Piauí. 15 de Março de 1972, sem página. 
59 DUARTE JÚNIOR, João-Francisco. O que é Realidade. São Paulo: Brasiliense, 2004, p 18. 
60 José Pinheiro Machado era um político piauiense e foi eleito deputado federal seguidas fezes em 1970, 1974 e 1978. 
Filiado a ARENA e era aliado de Alberto Silva. Também seguiu carreira como professor da Universidade Federal do Piauí no 
curso de administração. 
61 MACHADO, Pinheiro. In: Pinheiro diz que o Piauí progride. Jornal O Estado do Piauí. 18 de fevereiro de 1972, p. 03 
62 CASTRO, Francisco J. Leandro A. de. Virar ao avesso os sentidos: linguagem, micropolítica e (re) apropriação midiática no 
jornalismo experimental juvenil teresinense nos anos iniciais da década de 1970. Dissertação (Mestrado em História do 
Brasil) – Centro de Ciências Humanas e Letras, Universidade Federal do Piauí, 2014, p. 30. 
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imaginário social uma representação positiva, mesmo se tratando de um regime de caráter não 

democrático. 

A forma como o jornal divulgava essas mudanças permitiu, a nosso ver, que muitos piauienses 

acreditassem e vissem elas em todo o estado. Esse modo de dizer o Piauí criou uma imagem e 

sensação em benefício do governo estadual. Esses enunciados ganharam espaços, foram reproduzidos 

e puderam ser entendidos como uma verdade, contribuindo para a construção da imagem do Piauí 

em um Novo Estado e do discurso que era terra rica e propensa ao desenvolvimento, que assim “[...] 

obtinha a adesão dos homens e desse modo se entretecia com o destino [...]” (FOUCAULT, 1970, P. 

04).  

 

2.1 OS SIGNOS DO NOVO PIAUÍ: Entre (in)verdades e discursos.  

 

Ao começar as construções e reformas em Teresina, esses jornais, passaram a projetar 

discursivamente um Piauí do otimismo, que convivia com reformas urbanas e que saía do atraso em 

que viveu por muitos anos. Afirmando que o Estado estava mudando ou, com as próprias palavras do 

jornal, estava acontecendo o “Ressurgimento do Piauí.”63 Era o momento em que o estado começava 

a construir uma nova imagem, tanto regional como nacional. A cidade, portanto, “foi centro de uma 

política de modernização posta em prática em consonância com o modelo nacional de 

desenvolvimento adotado nos anos 1970”64 

A palavra “ressurgir” significa “voltar a existir” ou “a viver”. Percebe-se o interesse do jornal 

em utilizar essa palavra como forma de dizer que anteriormente, em um passado não remoto, mais 

especificamente antes do dito desenvolvimento, o Piauí não existia, no sentido de ter poder 

econômico e reconhecimento nacional, e naquele momento, o Piauí ressurgia. Mais uma vez, pode-se 

ver o uso da linguagem como produtora de subjetividade, “por ela e com ela a realidade vai sendo 

apresentada [...]”65. 

O discurso de modernização do Piauí foi dito e redito pelo Estado do Piauí e Jornal do Piauí, de 

forma que foi possível ver todo o Estado marcado por essa ideia de progresso. Os procedimentos de 

controle do discurso segundo Foucault em seu livro “A Ordem do Discurso”, como a vontade de 

verdade nos fala que, por meio de muitas práticas discursivas, “não vemos a vontade de verdade 

enquanto prodigiosa maquinaria destinada a excluir”66 [...]. Assim, pode-se compreender que o 

discurso mostrava uma realidade parcial, entendemos, portanto, aqui, que “o discurso não é 

                                                             
63 Ressurgimento do Piauí. In Jornal O Estado do Piauí -. 29 de julho de 1971, p.01. 
64 LIMA MONTE, 2010. p. 34. 
65 DUARTE JÚNIOR, João-Francisco. O que é Realidade. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 79. 
66 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 
São Paulo: Loyola, 1996, p. 05. 
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simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o 

qual se luta, é o próprio poder de que procuramos assenhorear-nos”67. 

Em uma das edições do jornal, em tom ufanista, dizia-se que “Os piauienses eufóricos, 

afirmam que chegou a hora e a vez do seu Estado”68. O diário impresso inicia a frase dizendo que os 

piauienses afirmam algo, não o jornal, assim, dando maior ênfase ao sentindo de que os piauienses 

acreditam que o estado vivenciava um novo momento. O jornal veiculava uma suposta sensação de 

otimismo por parte dos piauienses e parte destes absorviam o discurso da imprensa, pois em grande 

medida tomam os discursos como a própria realidade, não percebendo que são constructos 

intencionais e parciais. O jornal afirmou em outra reportagem que: 

  
[...] temos o dever de vir de público, alinhando estas palavras, dar o primeiro brado 
para aviventação de muita coisa que se vai construindo pelo Estado inteiro, graças a 
essa mensagem de otimismo que banha em todos os sentidos a terra piauiense 
[...]69. 

 
De acordo com o jornal, o otimismo foi responsável por dar impulso ao melhoramento do 

Estado. É possível, nesse ponto, fazer um paralelo com as reportagens que diziam que o Estado era 

atrasado por conta da falta de autoestima. Percebe-se que o jornal queria dizer, que o sentimento de 

otimismo é resultado da autoconfiança que os piauienses passaram a ter, sendo parte desse 

otimismo, fruto da política desenvolvimentista, já que anteriormente havia a falta de entusiasmo nos 

piauienses e por isso não se desenvolviam. Os jornais e o governo falavam do Piauí através de 

Teresina, fulcro do poder no estado, isso era a maneira de forjar uma imagem a partir desse centro. 

Alberto Silva em um de seus discursos falou sobre isso: 

 
[...] entendemos que a nossa capital, antes de qualquer outra cidade piauiense, deve 
e pode representar, traduzir [...] o novo espírito de otimismo e de progresso de que 
estão possuídos não só os seus habitantes, não só os teresinenses, mas todos os 
nossos irmãos de todos os quadrantes do Piauí70. 

 
Diante disso, percebe-se o porquê de Teresina ter sido beneficiada com o maior número de 

construções e investimentos, pois era a capital do Estado, lócus da administração política, centro de 

decisões do rumo do estado. Também, por ser capital, deveria espelhar para o restante do estado as 

modificações estruturais do momento. O jornal, nesse contexto, dizia “o visitante de outras paragens, 

geralmente forma uma opinião sobre determinado Estado em apenas visitando sua capital”71, então, 

                                                             
67 Idem, 1996, p. 08. 
68 Aumento da renda per capita do Piauí é Objetivo do Governo Alberto Silva. In: Jornal O Estado do Piauí. 15 de julho de 
1971, p. 03. 
69 Primeiro Ano. In: Jornal do Piauí. 18 de fevereiro de 1972, p.01. 
70 SILVA, Alberto Tavares. Em solenidade na assinatura do decreto de criação da Frente de Obras e Urbanização, na Secretaria 
de Obras Públicas. In: Alberto instalou órgão de Obras e Urbanização. Jornal do Piauí. 04 de fevereiro de 1972, p.06. 
71 Urbanização. In: Jornal do Piauí, 02 de Março de 1972, p.01. 
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ela era o cartão de visitas do estado, assim o interventor tentava justificar o maior número de obras e 

melhorias nesse espaço, no sentido de criar um espaço visível, uma cidade ideal, uma cidade 

conceito72, ordenadamente planejada. O interior do Piauí também se beneficiou com as melhorias, 

mas Teresina, sob este ponto de vista, é que melhor representou o que foi a política 

desenvolvimentista no Piauí no momento em questão e por isso justifica-se a escolha de maior ênfase 

sobre esse espaço. Teresina, no início dos anos setenta, tinha 184 mil habitantes; estava privada das 

eleições de governador e prefeito; começava a receber energia da barragem de Boa Esperança; 

assistia a criação da Universidade Federal do Piauí; começava o seu fascínio pela TV73. 

Alberto Silva reconhecia que o Piauí possuía atrativos turísticos e poderia tornar-se um Estado 

turístico, disse em um pronunciamento “[...] que são numerosos os pontos de atração que pode 

oferecer ao visitante, como gratuidade da natureza ou resultado do trabalho humano ao longo do 

tempo [...]”74 mas para isso, seria preciso primeiramente estruturar o Estado e sobretudo a capital 

para depois transformá-lo em espaço turístico, não por falta de atrativos, mas pela deficiência de 

alguns setores essenciais para receber turistas. Como aponta o texto a seguir: 

 
[...] é chegada, pois, a oportunidade de estabelecer-se uma política para o turismo 
no Estado e criarem-se órgão capazes de torna-la realidade. O projeto prevê a 
criação do Conselho Piauiense de Turismo vinculado à Secretária de Govêrno, com 
as atribuições de elaborar e coordenar aquela política, composta de representantes 
do Poder Público e de empresas cuja atividade se achem relacionadas com o 
turismo [...]75 

 
Diante dessas medidas, percebe-se a preocupação do governador em desenvolver um turismo 

que atendesse às perspectivas dos visitantes, não sendo feito de qualquer jeito, como ele dizia “[...] na 

verdade, há muito que se acha ultrapassado o conceito de turismo como simples recreação[...]”76, 

entende-se que Alberto Silva, nesse momento, compreendia que o turismo não era algo que poderia 

ser feito de qualquer forma, apenas como diversão sem substância, por isso a criação de órgãos que 

se dedicariam a empreender um turismo diferente do que se fazia em alguns lugares ou do modo que 

se fazia no Piauí até então. E acima de tudo, de instituir signos do que seria atrativo para o Estado. 

Esses órgãos do turismo, principalmente Conselho Piauiense de Turismo (CONPITUR), foram 

responsáveis por propagandear a imagem Piauí em rede nacional. Eles articularam mecanismos que 

deram maior visibilidade ao estado, assim como os jornais O Estado do Piauí e Jornal do Piauí, 

                                                             
72 CERTEAU, Michel de. A invenção do Cotidiano 1 — artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 
73 NETO, Fonseca. Movimento estudantil no Piauí anos 70. In: Cadernos de Teresina, Teresina: FCMC, nº 18, p. 50-56, 1994. 
In: CASTRO, Francisco José Leandro Araújo de. Revoluções moleculares: táticas de resistência da juventude underground 
teresinense nos anos setenta. Monografia de conclusão de curso. (Licenciatura plena em História) Universidade Estadual do 
Piauí. Parnaíba, 2011.  
74 O governador Alberto Silva cria Conselho Piauiense de Turismo-CONPITUR-. In: Jornal O Estado do Piauí. 16 de Março de 
1971, p.01. 
75 Idem. 1971, p.01. 
76 Idem. 1971, p.01. 
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utilizaram as riquezas naturais do Estado para projetar uma imagem do Piauí, esses órgãos fizeram o 

mesmo e assim, contribuíram para projetar o discurso de um Piauí rico e desenvolvido. A imagem que 

se ia construindo do Piauí desenvolvido era, por vezes, colocada em contraste com a imagem anterior 

do Estado, do momento que antecedia ao governo de Alberto Silva. O jornal O Estado do Piauí, em 

uma de suas edições, publicou reportagem que trazia uma imagem do estádio de futebol Albertão, um 

desenho e texto, que tentava imprimir que o Piauí dos anos 1970 não era mais como o de antes. 

                                   

Imagem 02: Jornal do Piauí. 15 de maio de 1972, p. 17. 

 

Ao analisar a reportagem, desde o título até os detalhes da imagem, pôde-se aferir que a 

imagem do estádio de futebol foi colocada para que se criasse uma percepção que o Piauí tinha algo 

que sinalizava o “progresso” que o período propagandeava. O desenho do canto direito inferior da 

página dava destaque ao contorno do Piauí no mapa, podendo-se entender que o jornal queria 

mostrar que o estado estava marcado no mapa brasileiro e dotado de uma visibilidade. A frase contida 

no desenho “Nesta Década, Piauí Setentacional!”, dizia de forma clara, que o Piauí na década de 1970 

era sensacional e ainda uniu as palavras Setenta com Sensacional para falar isso de forma jocosa e 

inteligente. 

O título da reportagem dizia “O Piauí de ontem pedia O Piauí de hoje convida”, novamente o 

jornal reafirmava que o Estado não era mais pobre e subdesenvolvido como antes e sim um estado 

convidativo, pois tinha riquezas na sua terra e usufruía da modernidade. Os textos da referida 

reportagem falavam sobre o estado, o do lado direito superior da imagem dizia como era o Piauí antes 

dos anos 1970 e o do lado esquerdo inferior afirmava como era no governo de Alberto Silva.  Sobre o 

texto que falava do Piauí nos anos de 1970 podia-se ler: 

 
O Piauí hoje é o da Boa Certeza, no dizer de César Cais de Oliveira Filho. Seu povo e 
suas autoridades estão tomados de uma mística de crescimento em busca do 
desenvolvimento. Há um esforço comum, uma vontade hercúlea de trabalhar, 
visando ao bem coletivo. É o Piauí da energia elétrica farta, das perspectivas 
animadoras de uma saída para o mar e de uma consciência coletiva de nossas 
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potencialidades. É um povo que cresce e se agiganta trabalhando as 24 horas do dia, 
descontando a letargia dos séculos e lutando para acompanhar o crescimento dos 
demais Estados. Se ontem estendia a mão para pedir, hoje acena convidativo, 
oferecendo riquezas ínfimas e oportunidades invejáveis. Não somos mais o Piauí 
apenas do “meu boi morreu”, mas das jazidas minerais, da riqueza incalculável do 
babaçu e sobretudo de um Governo que, cheio de otimismo, deseja “queimar 
etapas para o desenvolvimento”.77 

 
A partir da leitura desse texto, compreende-se melhor a imagem que o jornal queria criar do 

Piauí, de um Estado em desenvolvimento econômico, que não mais se conformava com as más 

condições, o povo trabalhava para empreender melhorias e tinha um governador que trabalhava para 

transformar o Piauí em um Estado moderno e rico, e que o fazia de forma corajosa. Utilizando 

palavras que imprimiam essa imagem, foi possível impregna-las na subjetividade dos piauienses. 

Essa nova fase que o Piauí vivenciava, que os jornais tanto propagandearam, rapidamente foi 

entendida como fruto da administração estadual e o periódico mais uma vez teve papel determinante 

para que este entendimento fosse produzido, no qual colocava a figura de Alberto Silva como o 

responsável por mudar a imagem do Piauí. Pode-se notar isso, em um pronunciamento de um 

visitante, que se encontrava em Teresina por conta de um estudo geológico em todo o território 

piauiense, disse ele: 

 
[...] as perspectivas que se abrem para o desenvolvimento do Piauí com a 
exploração de suas riquezas minerais, sublinhando que a atual administração 
estadual tem projetado uma nova imagem deste Estado não só no Brasil mas 
também no exterior[...]78 

 
Em uma edição do jornal fala-se da administração de Alberto Silva, como ele era o responsável 

direto pelo desenvolvimento e modernização que se sedimentava no Piauí, que era sentido de forma 

mais latente na capital Teresina a partir das obras de reforma urbana: 

 
O progresso do Piauí em razão da administração do governador Alberto Silva, é um 
fato que não se pode contestar, e está na cara. Só mesmo cegos, não vêm ou os 
incrédulos que não acreditam, dizem o contrário[...]79. 

 
Percebe-se no trecho da reportagem a construção imagética-discursiva de Alberto Silva, que o 

caracteriza como o inventor desse processo. O jornal de forma afirmativa dizia que não havia 

contestação desse fato. Diante do uso dessas expressões o jornal construía a imagem positiva de 

Alberto Silva.  Assim, a “nova imagem” do Piauí, foi fortemente propagandeada pelos jornais O Estado 

do Piauí e Jornal do Piauí e não tardou para que essa “vizi/dizibilidade” fosse associada ao então 

interventor Alberto Silva. Essas reportagens sedimentaram o modo de ver e dizer o Piauí e o 

                                                             
77 O Piauí de Ontem Pedia O Piauí de Hoje Convida. In: Jornal do Piauí. 15 de Março de 1972, p.17.  
78 Alberto recebe missão inglesa. In: Jornal do Piauí. 11 de julho de 1974, p.01. 
79 Quem vem atrás é quem fecha a porta. In: Jornal O Estado do Piauí. 31 de maio de 1973, p. 01 
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interventor de uma forma tão intensa que foi possível dizer que, em grande medida, se produziu uma 

noção de verdade a partir das práticas discursivas. O discurso verdadeiro, nesse ponto, “no sentido 

forte e valorizado da palavra [...] era o discurso que, profetizando o futuro, não apenas anunciava o 

que haveria de passar-se, mas contribuía para sua realização”80. 

 

3. Considerações finais 

Diante das análises dessas fontes historiográficas é possível perceber a construção intencional 

de um discurso. Ele não apareceu do nada e tão pouco de forma natural. Foi produzido a partir dos 

interesses de parte dos meios de comunicação piauiense, os jornais Do Estado do Piauí e Jornal do 

Piauí. Essa prática discursiva permitiu que fosse produzido o dizer do Piauí moderno e rico, nos anos 

iniciais de 1970, cristalizando uma imagem benéfica do estado e do chefe do executivo. 

Essa mídia fez criar e circular conteúdos simbólicos na sociedade. Que possibilitou que os 

piauienses identificassem nos exemplares dos jornais os símbolos da modernidade que o Piauí 

usufruía. Os enunciados se enrijeceram, isso permitiu que eles fossem interpretados como 

verdadeiros. A produção imagética-discursiva alcançou um status de verdade, que fez com que ao 

passar dos anos fosse visto como natural, habitual e também permanente. 

Por conta da cristalização desse discurso, que muitas vezes impossibilita compreender esse 

momento histórico para além dessa produção discursiva, contribuindo para entender esse período de 

forma tortuosa. Foi preciso analisar essas mídias, com o interesse de desnaturalizar esse discurso, 

passar a compreendê-lo não mais como habitual e natural, percebendo as intencionalidades que 

permeavam essa construção discursiva. A desconstrução da imagem do Piauí moderno dos anos 

iniciais de 1970 também desconstrói a figura de Alberto Silva como responsável por ter desenvolvido 

no Piauí a modernização, permitindo lançar outro olhar para esse momento histórico. 
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Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo analisar a produção discursiva em torno da identidade nacional brasileira 
presente na série de conferências radiofônicas Figuras e Gestos (1943-1944) do cineasta mineiro Humberto 
Mauro. Através desta pesquisa, objetiva-se também identificar e compreender diferentes concepções e projetos 
de identidade da época, contribuindo para um melhor entendimento histórico do período que abrange desde o 
início do Estado Novo até o final da década de 1940. 
 

Palavras-chave: Humberto Mauro. Identidade Nacional. Estado Novo. 

 

 

1. Introdução 

Humberto Mauro (1897-1983) foi um cineasta brasileiro que produziu filmes entre os anos de 

1925 e 1974, sua vasta produção engloba filmes ficcionais e documentários. Em 1936, Mauro é 

convidado para participar como diretor técnico do Instituto Nacional de Cinema Educativo -

 INCE, primeiro órgão brasileiro criado para desenvolver filmes educativos e culturais. Mauro executou 

várias funções no INCE. Além de dirigir os filmes, foi montador, fotógrafo, diretor de arte, 

transformador e também roteirista. Concomitante à sua atuação no Instituto, Mauro apresentou um 

programa de rádio intitulado Figuras e Gestos,  que era transmitido semanalmente pela Rádio PRA-2 

do Ministério da Educação e Saúde, entre os anos de 1943 e 1944. Essas palestras encontram-se 

disponíveis em formato de folheto na biblioteca da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 

São Paulo, com o título de Palestras radiofônicas sobre cinema, sem informações sobre a data de 

transcrição 81. 

Ao todo, foram realizadas 48 (quarenta e oito) palestras e nelas Mauro se dedicava a divulgar 

o cinema educativo produzido no INCE, através de informações sobre seu funcionamento e sua 

técnica. Era feita também a divulgação dos feitos do governo com relação à proteção e 

                                                             
81 Essas palestras são transcrições do programa apresentado por Humberto Mauro no rádio, também conhecido como 
Figuras e Gestos. Acredita-se que essa transcrição foi realizada por Carlos Roberto de Souza. Algumas dessas palestras foram 
divulgadas na revista Scena Muda e há também uma versão editada e comenta por Ana Carolina M. D. Maciel em sua 
dissertação de mestrado. Maciel apresenta as palestras na íntegra e comenta algumas informações em forma de nota de 
rodapé. Ver mais em: MACIEL, Ana Carolina de M. D. Figuras e gestos de Humberto Mauro: uma edição comentada. 2000. 
Dissertação (Mestrado).  Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas-SP. 
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desenvolvimento da indústria cinematográfica. Em algumas palestras, eram oferecidas consultas aos 

fãs que perguntavam sobre diversos aspectos da técnica cinematográfica. Além disso, Mauro exaltava 

o cinema brasileiro, em detrimento do cinema estrangeiro, principalmente ressaltando as 

potencialidades de um cinema nacional que expresse em imagens a nossa “brasilidade”. Construindo, 

assim, durante os dois anos em palestrou no rádio, uma narrativa que versa sobre o cinema nacional e 

sobre a identidade nacional.  

Operacionando conceitos de práticas discursivas 82 e de lugar social 83, buscaremos a 

investigar a narrativa do cineasta enquanto funcionário do Instituto Nacional de Cinema Educativo – 

INCE. O INCE foi uma instituição criada durante o regime autoritário do Estado Novo (1937-1945), 

período em que diversos meios de comunicações foram utilizados pelo governo como veículo 

propagador de projetos nacionalizantes. Ao tomarmos estas palestras como objeto de estudo 

histórico, estaremos atentos a essas questões, buscando, sobretudo, investigar a produção discursiva 

do cineasta em torno da identidade nacional, seu lugar social de fala e sua articulação com o horizonte 

ideológico em que estava inserido.    

 

2. Figuras e gestos, de Humberto Mauro: uma prática discursiva sobre a brasilidade 

Tendo por base o conceito elaborado por Spink & Medrado (2013), buscaremos analisar a 

narrativa presente nas conferências radiofônicas de Humberto Mauro enquanto uma prática 

discursiva, uma vez que entendemos que elas representam uma prática dialógica da linguagem em 

uso. A compreensão dialógica da prática discursiva remete ao entendimento de que ela é sempre um 

confronto entre inúmeras vozes: “Os enunciados de uma pessoa estão sempre em contato com, ou 

são endereçados a, uma ou mais pessoas e esses se interanimam mutuamente, mesmo quando os 

diálogos são internos” 84. Esta perspectiva dialógica ainda sugere que um enunciado não surge do 

nada: “Ao produzir um enunciado o falante utiliza um sistema de linguagem e de enunciações 

preexistente, posicionando-se em relação a ele” 85. Isso fica claro ao percebemos que no cotidiano nós 

                                                             
82 As práticas discursivas são entendidas aqui como os “momentos de ressignificações, de rupturas, de  produção de sentido, 
ou seja, corresponde aos momentos ativos do uso da linguagem, nos quais convivem tanto a ordem como a diversidade. 
Podemos definir, assim, práticas discursivas como linguagem em ação, ou seja, as maneiras a partir das quais as pessoas 
produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas”. SPINK, Mary Jane P. & MEDRADO, Benedito. Produção 
de sentido no cotidiano: uma abordagem teórico-metodológica para a análise das práticas discursivas. In: SPINK, Mary Jane P. 
(org.). Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas. Rio de Janeiro: 
Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2013, p. 24. 
83 O lugar social é entendido por Michel de Certeau como um lugar de produção socioeconômico, político e cultural. Tendo 
por base o conceito de lugar social elaborado por Michel de Certeau, podemos entender a prática discursiva presente nas 
conferências radiofônicas de Humberto Mauro como produto de um lugar envolto de permissões e proibições, devido sua 
condição de funcionário público e intelectual engajado no projeto político e pedagógico varguista. CERTEAU, Michel de. A 
escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 65. 
84 SPINK & MEDRADO, 2013, p. 26. 
85 SPINK & MEDRADO, 2013, p. 28. 
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produzimos sentidos a partir dos repertórios interpretativos de que dispomos, construindo nossas 

próprias versões dos fenômenos que estão a nossa volta. 

Como sabemos, o tema da identidade nacional é um antigo debate que se trava no Brasil 86. A 

construção de discursos que definiriam o que seria nossa identidade e a de nosso povo tem seu marco 

simbólico no século XIX, principalmente com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

que tinha como função clara construir uma história e uma geografia para a nação ainda em processo 

de consolidação 87. Contudo, é o Estado Novo de Getúlio Vargas que vai pela primeira elaborar e 

executar uma política de institucionalização da cultura, que terá nos intelectuais seus principais 

colaboradores. O projeto Varguista buscava romper com o discurso de orientação racista dominante 

no povo brasileiro que denegria o mestiço, grande maioria da população, “qualificando-o de 

preguiçoso, insolente e pouco capacitado” 88. Neste período de transformação, as teorias raciais 

tornam-se obsoletas e a nova organização social impunha uma nova interpretação do Brasil. Esse 

discurso foi materializado, entre outras coisas, na realização de uma política de amparo ao homem 

brasileiro, o que “significava basicamente o reconhecimento de que a civilização e o progresso eram 

um produto do trabalho” 89.  

Com base no que foi exposto até aqui, queremos fazer perceber que as palestras de 

Humberto Mauro dialogam com diferentes projetos sobre a nação e sobre o homem brasileiro. Ao 

tomá-las como objeto de estudo histórico, buscaremos entender tanto os discursos que atravessam 

sua narrativa, como os repertórios interpretativos utilizados nessas produções discursivas. 

 

3. Um sentido brasileiro 

Inicialmente, as conferências iam ao ar às segundas-feiras às 19:30h e, a partir de 14 de 

janeiro de 1944 passaram a ser transmitidas aos sábados às 22:00h. Ao todo, foram realizadas 48 

(quarenta e oito) palestras e a partir da leitura das mesmas foi perceptível a recorrência de algumas 

temáticas.  Entre elas, mencionamos que em 13 palestras Mauro aborda sobre suas concepções de 

cinema brasileiro, sugerindo orientações e buscando popularizar o cinema documentário que 

mostrasse os costumes e valores brasileiros. Em 12 dessas palestras, foi transmitido aos ouvintes 

aspectos gerais das atividades do INCE, como organização, funcionamento e produção, procurando 

demonstrar o valor do cinema educativo no processo de construção da nação. E em 11 palestras, 

                                                             
86 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasilense, 2006, p. 7. 
87 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. Preconceito contra a origem geográfica e de lugar: as fronteiras da discórdia. 
São Paulo: Cortez, 2007, p. 44-45. 
88 BARBALHO, Alexandre. Políticas culturais no Brasil: identidade e diversidade sem diferença. In: RUBIM, Antônio Albino 
Canelas (org.). Políticas Culturais no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2007, p. 40. 
89 GOMES, Angela de Castro. Ideologia e trabalho no Estado Novo. In: PANDOLFI, Dulce. Repensando o Estado Novo. Rio de 
Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas, 1999, p. 57. 
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Mauro buscou divulgar aspectos técnicos da linguagem cinematográfica, explicando termos e 

sugerindo leituras.  

A maioria das palestras de Humberto Mauro no rádio trazem como tema suas concepções de 

cinema brasileiro, sugerindo orientações e buscando popularizar o cinema documentário que 

mostrasse os costumes e valores brasileiros. Em várias palestras ele retoma esse tema. Por exemplo, 

na terceira palestra 90 Mauro se destina a responder uma fã que o interroga sobre a orientação que 

devem ter os filmes brasileiros e se estes devem ter desde já um sentido brasileiro. Sua resposta foi a 

seguinte:  

 
Achamos que sim. Como não? Desde que estamos começando, comecemos pelo 
bom caminho, deixando de lado os vícios alheios. Hoje, como há 15 anos, 
continuamos pensando que o cinema, no Brasil, tem que ser um produto natural, 
espontâneo do meio brasileiro, com todos os seus defeitos, qualidades e ridículos, 
para que possa ser humano, para que o nosso povo o compreenda e o sinta 91. 

 

 

Mauro considerava o cinema brasileiro um caçula e, em sua concepção, ele ainda estava 

começando, portanto, deveria começar deixando de lado os vícios alheios. Para ele, o cinema 

americano tinha se habituado a produzir filmes para fins comerciais. Logo, o luxo exibido em suas 

películas poderia ser justificado, porque nos Estados Unidos a riqueza “está quase sempre à vista de 

toda a gente”. Ele acreditava que imitá-los seria condenável, porque nos faltava até mesmo os 

recursos. Desta maneira, os filmes brasileiros deveriam ser feitos de acordo com a realidade brasileira: 

 
Os filmes estrangeiros, de um modo geral, habituaram-nos a um cinema 
convencional, para fins comerciais e daí, sem dúvida, essa preocupação que aqui já 
existe de se fazerem filmes brasileiros em desacordo com as nossas realidades, em 
conflito evidente com a vida que levamos. (...) Sempre achamos que o indispensável, 
o essencial é que o nosso tema saiba traduzir a nossa civilização, o nosso progresso 
no pé em que ele se acha. O filme brasileiro deve mostrar o nosso conforto como 
nós utilizamos. Tudo isso para que ele seja brasileiro, para que ele tenha sua arte 
brasileira 92. 

 

 

 Para cumprir tal objetivo, Mauro sugere que a fonte de inspiração para a produção dos filmes 

de ficção deveria ser a nossa literatura, “no que ela tem de mais nosso, de mais humano, e pensando 

que os assuntos a serem filmados precisam ter uma significação qualquer na vida nacional e, se 

possível, um sentido educativo para as nossas populações” 93. Para ele, os filmes tinham a função de 

transmitir valores, portanto, ele critica a produção puramente comercial, que só visa o lucro e não 

transmite nenhum significado educativo: 

                                                             
90 Não consta a data na transcrição. 
91 MAURO, s. d. , p. 5. 
92 MAURO, s. d. , p. 5. 
93 MAURO, s. d. , p. 5. 
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Um sentido educativo, um valor artístico, algo mais que a simples apresentação de 
canções ou amores fúteis de uma mulher bonita sem ligação com a nossa vida 
coletiva. Seria sempre preferível filmar, em vez dos episódios individualistas de 
salão, os grandes temas de massas, os dramas e as comédias em que se vissem os 
costumes do povo, suas paixões, seus sentimentos, e não esses idílios vulgares, essa 
vidinha artificial, de que a maioria dos produtores estrangeiros geralmente lançam 
mão depois que seus métodos comerciais os obrigaram a colocar o seu cinema a 
reboque do estrelismo. É lamentável, realmente, que uma arte tão complexa e que 
exige o concurso de tantos cérebros, que tanta influência poderá exercer na 
educação do povo, esteja hoje quase que a serviço exclusivo de meia dúzia de 
estrelas popularizadas pelos estúdios, como se populariza uma marca de sabonete 
94. 

 
 

 Percebemos a partir dessa afirmação que Mauro também se posicionava contra o estrelismo 

dos artistas de cinema. O filme não deveria promover artistas, os artistas é que deveriam promover o 

filme. E este deveria contribuir de alguma forma para educação do povo, desse modo, deveria ser 

realizado a partir da realidade brasileira, para que o povo se identificasse e se reconhecesse através 

das imagens. Para tanto, um bom caminho para o cinema brasileiro seria o documentário:  

 
Um bom caminho a seguir seria o documentário. Um grande filão  a explorar. 
Achamos que o documentário seria o Cinema Brasileiro para o mundo. Mesmo o 
filme de enredo deve ter qualquer coisa de verdade. O documentário que nós 
imaginamos seria a marcha para uma nova modalidade de cinema, com imensas 
possibilidades, oferecendo arte purissíma e uma forma elevada de conhecimentos 
que os cineastas ainda não lançaram mão. (...) Seria fixar em nossos filmes, 
simplesmente a realidade, dramas – ou comédias – da vida representados por seus 
personagens reais ou a natureza vista em função do homem que nela se 
movimenta. Nada de se filmar o jangadeiro na Barra da Tijuca ou o Paquetá no 
estúdio com palmeirinhas de papel. Seria, a rigor, a filmagem bem ao vivo do que se 
chama na literatura moderna, a grande reportagem, como a fazem, por exemplo, 
José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, quando fixam os nossos 
costumes tão diretamente ligados à terra. Já lembramos, certa ocasião, um 
documentário palpitante: algumas daquelas admiráveis páginas de José Lins do Rego 
descrevendo a vida de um dia, numa região nordestina. Não sairia, é evidente, um 
filme natural comum, desses que se fazem de um modo rotineiro, mas um 
espetáculo diferente, cheio de beleza, cheio de emoção, com humorismo, drama, ou 
quadros simples refletindo apenas “momentos” bonitos da paisagem 95. 

 
 

Mauro sugere que os filmes nacionais sejam voltados para a documentação de diferentes 

aspectos característicos ao Brasil. Acreditava que o Brasil era um país propício a produção de 

documentários, uma vez que havia assuntos espalhados por todos os lugares, como a dança, os 

costumes, o modo de vida e etc. Além disso, como o Brasil não possuía recursos para a produção de 

filmes comerciais, tal qual os Estados Unidos. Deste modo, o cinema documentário se encaixava 

perfeitamente a nossa realidade, pois para tentá-lo era necessário muita pouca coisa: “filme virgem e 

                                                             
94 MAURO, s. d. , p. 5. 
95 MAURO, s. d. , p. 5. 
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uma câmara”. Além disso, apenas conhecimento da linguagem e um perfeito senso de beleza 

cinematográfica. A produção sairia barata e esse era um mercado que poderia ser explorado, pois 

Mauro acreditava que um filme documentário de alto teor artístico seria bem recebido em qualquer 

país estrangeiro. 

Na quarta palestra, irradiada no dia 30 de agosto de 1943, Mauro continua a falar sobre as 

potencialidades de um cinema documentário brasileiro. O cinema nacional não deveria se desenvolver 

acompanhando o cinema estrangeiro, acostumado ao luxo, mas sim, deveria transpor para a tela o 

“nosso ambiente”. É dessa forma, que Mauro pensava que poderíamos fazer nossa propaganda 

interna e externa: 

 
O luxo nababesco das películas estrangeiras, o exagero das montagens, o excessivo 
conforto material que de tanto se requintar até nos parece prejudicial aos dramas e 
comédias que ornam, nada disso é indispensável que o Cinema Brasileiro alcance 
desde já. Nada disso é indispensável para que o Cinema Brasileiro possa vencer. Sob 
qual argumento? O de estarmos habituados a ver? Ora... O indispensável, o 
essencial é que o nosso filme transporte para a tela o nosso ambiente. Eu estou 
convencido e nunca pensei de outra maneira, que a obra do Cinema Brasileiro, além 
de ser de interesse vital para o Brasil, é uma obra de criação. De interesse vital 
porque só através do cinema poderemos intensificar nossa propaganda externa e a 
interna, sempre necessária para nos fazermos conhecidos a nós mesmos, com a 
revelação de nossos costumes, das nossas riquezas, das nossas necessidades e 
possibilidades econômicas, que tão variadas são e diferentes nas diversas zonas do 
nosso imenso país. (...) O Brasil ainda se desconhece e só o cinema poderá fazê-lo 
conhecer-se. Portanto, nada de tentativas para imitar o cinema americano, russo ou 
francês. Cada qual tem o seu modo de fazer cinema e sua orientação comercial 96.  

 
 

Seria através do documentário, que o país tão vasto e tão diverso, poderia se conhecer nos 

seus mais variados aspectos. Além disso, com os recursos cinematográficos que o país possuía no 

momento, o documentário seria o único caminho que o mesmo podia seguir para alcançar o mercado 

interno e externo. Pois segundo Mauro, o documentário de custo baixo, com vantagens de poder se 

espalhar pelo mundo todo, é também para o mercado interior o melhor caminho a seguir. 

Tecnicamente, com os recursos disponíveis no momento, era a possibilidade de se produzir bom 

cinema no Brasil. 

 Mauro relata que a produção de filme posado sai caro, exigindo para a sua perfeição elevados 

recursos técnicos, que o Brasil ainda não dominava. Por isso, os filmes brasileiros que chegavam no 

estrangeiro eram cheio de imperfeições que impediam a sua exibição. Além disso, o mercado nacional 

era pequeno, havendo poucos cinemas, que geralmente encontravam-se nas capitais. Quando um 

filme não agradava nas principais capitais era um desastre, e segundo ele, a coisa mais comum era o 

filme não agradar. Por tanto, ele confiava que ao invés de se aventurarem em produzir filmes posados, 

                                                             
96 MAURO, s. d. , p. 6. 
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que raramente traziam retorno, os brasileiros poderiam voltar suas vistas para o documentário. A 

produção ficaria bem simplificada, só a câmera e o filme vigem. Sem gastos com atores, maquiagens, 

montagens e etc. E o Brasil possuía muito “assunto” para ser filmado:  

 
O som, que no filme posado apresenta para nós sérias dificuldades, no 
documentário ficará resumido a apenas: boa música, ruídos necessários e fala por 
um bom speaker. De custo relativamente baixo, permite refazer as cenas 
imprestáveis e o som imperfeito, apurando a qualidade técnica e artística. É, 
portanto, materialmente mais fácil de realização, embora requerendo extraordinária 
arte. Estou certo que o documentário irá permitir a atividade compensadora do 
produtor brasileiro. Um documentário realmente precioso, pelo assunto focalizado, 
pela técnica, limpeza e forma de apresentação cinematográfica despertará por certo 
a atenção do mercado americano. Assunto, no Brasil, existe para alimentar a mais 
farta documentação cinematográfica 97. 

 
 

A quinta palestra, proferida no dia 6 de setembro de 1943, continua as suas considerações 

sobre o cinema brasileiro. Ele relata que algumas medidas governamentais favoráveis ao cinema 

foram criadas, como o decreto Lei 4.064, que garante a exibição de filmes de longa metragem. Mas 

para Mauro, só isso não resolve o problema:  

 
Uma coisa o governo não pode fazer: é obrigar o público a comparecer às exibições 
de nossos filmes. Temos que melhorá-los técnica e artisticamente para agradar. Por 
isso mesmo acho que os produtores deviam pleitear um auxílio técnico, um auxílio 
intelectual e sobretudo uma orientação a seguir, tudo isso absolutamente 
indispensável para uma indústria incipiente como o cinema entre nós. Até agora, 
toda a técnica e a arte da cinematografia nacional nada evoluíram desde há mais de 
quinze anos. E o que se vê é uma desorientação geral e consequente ausência de 
produção regular 98. 

 
 

Como podemos perceber para ele o filme brasileiro ainda precisa de um alto grau de 

qualidade para que possa atrair o público para os cinemas. Nesta mesma, palestra ele constata que a 

criação de um laboratório central poderia elevar o nível da produção nacional, uma vez que resolveria 

grande parte dos problemas técnicos. Queixa-se também do preço do filme virgem, uma vez que 

muitos filmes deixam de refilmar suas cenas por conta do valor do filme virgem. Com o Filme virgem 

barato, poderá o filme ter uma metragem maior e consequentemente obter resultados melhores a 

partir da escolha das cenas.  

Em outra palestra ele se destina a responder mais uma pergunta de um fã. A pergunta é sobre 

se o governo deve ou não subvencionar as produções brasileiras de grande metragem, de enredo. 

Mauro acredita que sim e argumenta que o governo vem se mostrado disposto a desenvolver o 

cinema nacional, o INCE é um exemplo disso. Esse assunto é retomado em outra transmissão, onde 

                                                             
97 MAURO, s. d. , p. 7. 
98 MAURO, s. d. , p. 8. 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

114 

ele fala sobre o estímulo que se daria à produção nacional se o governo subvencionasse o filme de 

longa metragem – de enredo ou documentário: 

 
Afinal de contas, o teatro brasileiro, por exemplo, não é subvencionado? E olhem 
que, no teatro brasileiro, praticamente não há concorrência. Para que houvesse 
concorrência equivalente ao cinema, seriam necessários, para cada espetáculo 
diário de uma companhia brasileira, sessenta outros também diários de companhias 
estrangeiras... Mas voltemos ao caso da subvenção ao cinema 99. 
 

 
Essa comparação entre o teatro e o cinema brasileiro volta a ser referenciada em outra 

palestra, em que ele informa que a revista Folha Carioca vem fazendo uma série de entrevistas com 

figuras destacadas do meio cinematográfico. Dentre as perguntas organizadas pelo repórter, destaca-

se uma que é assim: - Como problema artístico, acredita que não possamos ter o cinema enquanto 

não tivermos o teatro? Encontra-se alguma relação entre a produção cinematográfica e a arte teatral? 

Segundo Mauro: 

 
Se há teatro e se tratar de apresentar, em filme sonoro, uma peça teatral, como 
infelizmente é a maioria dos nossos filmes e dos filmes americanos, é lógico que 
vamos precisar do teatro. Mas, quando se trata de realizar bom cinema, não vejo, 
em absoluto, necessidade de existir teatro. Sempre houve, há e sempre haverá, em 
toda parte, excelente material para cinema. Agora, evidentemente, cabe aos 
diretores aplicá-lo com propriedade e amoldá-lo de acordo com os requisitos dos 
filmes. Alias, assim sempre pensou o verdadeiro cineasta 100. 
 

 
Para Mauro essa questão parece clara, uma vez que ele crê na existência do teatro nacional, 

embora ele ache que o mesmo venha se “arrastando com altos e baixos a mais de trezentos anos”. 

Cabe aqui ressaltarmos o fascínio que o cinema em seus aspectos técnicos exercia sobre a sociedade. 

O cinema é entendido como uma arte burguesa. Segundo Jean-Claude Bernadet, a criação do cinema 

reflete a euforia dominante da burguesia de criar uma cultura à sua imagem. Nesta perspectiva, o 

cinema se apresenta como a diversão do futuro. Por ser uma arte que se baseia em uma máquina, a 

linguagem mercadológica sempre associava o cinema com termos como modernidade, inovação, 

refinamento: “não era uma arte qualquer. Reproduzia a vida tal como é – pelo menos essa era a 

ilusão” 101. Por essas características, o cinema era produzido e consumido como uma arte moderna. O 

que percebemos nesta palestra é que Mauro procura desqualificar o teatro, como uma arte 

decadente, em detrimento do cinema, que ainda é uma arte recente. 

Em outra palestra, proferida no dia 12 de agosto de 1944, em que busca responder a 

indagação de se o cinema nacional pode pensar no mercado estrangeiro, Mauro argumenta que é 

                                                             
99 MAURO, s. d. , p. 74. 
100 MAURO, s. d. , p. 74. 
101 BERNARDET, Jean-Claude. O que é cinema. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 15.    
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necessária a conquista do mercado estrangeiro para o desenvolvimento da cinematografia nacional. 

Para tanto será preciso que se melhore a técnica brasileira e produzindo filmes de arte brasileira: 

 
Pois bem. Quem melhor do que nós, devidamente aparelhados, poderá realizar O 
Guarani, O Escravo, de Carlos Gomes, Jupira, de Francisco Braga? Quem melhor do 
que nós poderá realizar um filme sobre Villa-Lobos, sobre Portinari? Penso que mão 
haverá necessidades de fala para a realização de um ótimo filme sobre Portinari. E 
películas de grande metragem, de linha, comuns? Haverá para elas uma forma de 
realização diferente, que se preste a qualquer mercado? Há 102.  

 
 

 Para melhorar seu argumento Mauro se utiliza de Eisenstein 103, constatando que este apenas 

desenvolve um tema, sem a personificação de uma estrela. Como já falamos anteriormente, Mauro é 

contra estrelismos. Além disso, ele afirma que os filmes documentários só precisariam de uma boa 

música, porque filmes com legendas sobrepostas para explicar diálogos só aqui no Brasil, que já nos 

habituamos de longo tempo. Fala do Chaplin e como este é uma exceção no mercado americano, uma 

vez que era contra o cinema falado.  

  Na palestra irradiada no dia 28 de agosto de 1944 ele volta a falar do filme documentário 

“grande filão do cinema brasileiro”, procurando ressaltar outro aspecto do filme documentário, que é 

a capacidade de fixar uma época com todos os seus característicos: “reisados, congadas, cavalhadas, 

tudo isso são traduções que já vão sumindo, aos poucos, e devem, portanto, ser desde já fixadas pelo 

cinema” 104. Ou seja, o cinema documentário seria um excelente instrumento para registrar aspectos 

da cultura em filmes que poderiam ser utilizados por pesquisadores futuros. Até sugere a criação de 

uma enciclopédia cinematográfica no Brasil, tal como existe em outros países. Nesta palestra ele ainda 

cita King Vidor 105, para usá-lo como exemplo. Ele enfatiza que King Vidor, antes de filmar Aleluia, 

valeu-se de uma Enciclopédia cinematográfica, assistindo nada menos de 30 filmes sobre diferentes 

variedades de danças negras para utilizar como referência para o seu filme. Mauro ainda menciona 

King Vidor como o mestre dos long-shots.  

Aqui percebemos que através das palestras também podemos tomar conhecimento das 

influências cinematográficas de Mauro. Ao citar Eisenstein, Chaplin, King Vidor e outros, vemos que 

esses cineastas faziam parte do que Mauro via no cinema, e consequentemente contribuíram para a 

sua formação de cineasta. 

Com base no que foi exposto até aqui podemos compreender que Humberto Mauro 

partilhava das concepções da época, quanto ao fato de o cinema representar um veículo de 

propaganda externa e interna. Alem disso, considerava que os brasileiros desconheciam seu próprio 

                                                             
102 MAURO, s. d. , p. 75. 
103 Serguei Mikhailovitch Eisenstein foi um dos mais importantes cineastas soviéticos. 
104 MAURO, s. d. , p. 78. 
105 King Wallis Vidor foi um cineasta norte-americano descendência húngara. 
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país e que pelo cinema poderíamos conhecer a nós mesmos, nossos costumes, nossas tradições. E 

acreditava que o documentário seria o melhor caminho para isso, já que poderia proporcionar 

mostrar o Brasil aos brasileiros.  

 

4. Considerações finais 

Este artigo teve por objetivo analisar a prática discursiva de Humberto Mauro em suas 

palestras radiofônicas sobre cinema, tendo como foco suas concepções acerca do cinema nacional e 

da identidade brasileira.  Investigamos Humberto Mauro, seu entendimento sobre a brasilidade e as 

maneiras como o cineasta interagiu e (re) construiu a realidade histórica em que estava inserido. As 

palestras tinham por objetivo divulgar as produções do INCE, assim como divulgar as ações do 

governo com relação ao cinema no Brasil. Contudo, a partir da análise que fizemos, o que podemos 

perceber é que Mauro utilizou-se deste espaço para realizar uma campanha em prol do cinema 

brasileiro. Em sua concepção, o cinema nacional deveria se constituir de maneira independente do 

cinema hollywoodiano. Até porque, por falta de competência técnica, ele não poderia concorrer com 

o cinema estrangeiro nem no mercado nacional, nem no mercado internacional. A única maneira do 

cinema brasileiro conquistar o mercado era através do cinema documentário. O filme documentário 

deveria registrar temas brasileiros, para que o povo brasileiro se identificasse e, também, fazer a 

propaganda externa do país, como a sua divulgação no estrangeiro. O filme documentário ainda tinha 

uma outra finalidade. O mesmo serviria para registrar diversos aspectos da sociedade que serviriam 

para pesquisadores no futuro.  Além disso: 

 
Conforme relato de Mauro vinte anos depois, a repercussão de suas palestras não 
foi das melhores. Em seu depoimento ao Museu da Imagem e do Som, ele conta que 
as “inúmeras” cartas dos ouvintes, com consultas sobre o cinema, a que se refere 
durante as emissões, na realidade foram escritas por ele mesmo! 106. 

 
 

Esse fato torna as palestras mais ricas com relação à análise proposta, uma vez que como 

Mauro “inventava” cartas sobre as mais variadas temáticas, podemos entender que as cartas 

inventadas diziam respeito ao que ele queria que as pessoas perguntassem. Ou seja, Mauro só 

“respondia” assuntos que eram de seu interesse. E como vimos, o seu interesse estava em 

consonância a um projeto de consolidação de um cinema nacional de qualidade. Apesar de ser 

funcionário de um Instituto diretamente relacionado às aspirações nacionalizantes do governo, o que 

percebemos é que Mauro se empenhou em outra forma de nacionalismo: o nacionalismo 

cinematográfico. 

                                                             
106 SCHVARZMAN, Sheila.  Humberto Mauro e as imagens do Brasil. São Paulo: Editora UNESP, 2004, p. 223. 
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O Ensino de Língua Espanhola no Sec. XXI 

com Uso de Aplicativos para Smartphones 
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Resumo:  
Este trabalho versa sobre o uso de aplicativos para Smartphone, vistos como recursos pedagógicos para ensino 

de língua espanhola. Assim como propor atividades que possam ser desenvolvidas em sala de aula. O objetivo 

central é relacionar o ensino de espanhol com o uso dos aplicativos. A relevância desta pesquisa está em 

contribuir para a reflexão da viabilidade de uma prática educacional pautada nos meios tecnológicos. A 

metodologia empregada foi de caráter exploratório, auxiliado pela pesquisa bibliográfica. Os dados foram 

coletados através de um diário de campo virtual, no buscador do play store de um Smartphone. Para a 

fundamentação e análises foram consultados teóricos que trabalham nesta área, tais como Laseca (2010) e 

Sedycias (2005), sobre o ensino da língua espanhola no Brasil; Martinéz (2009) e Pérez (1997), sobre as 

abordagens metodológicas no ensino de línguas estrangeiras; Abio (2014), Costa (2013, 2001), Rojo (2012) e 

Grinspun (1999), sobre a educação tecnológica. Por fim, de acordo com as análises feitas, constatou-se que há 

diversos aplicativos para smartphones que podem ser utilizados como ferramentas pedagógicas nas salas de 

aula, tais como: Duolingo, Aprender Espanhol Grátis, Verbos Espanhóis, entre outros, contribuindo para um 

ensino diferenciado, de acordo com as propostas vigentes de uma educação para o século XXI. 

 

Palavras-chave: Ensino de Línguas; Tecnologia; Aplicativos. 

 

 

1. Introdução 

A campanha publicitária na televisão do Chevrolet Onix, Abril de 2014, encena uma situação 

comum da nova geração. Um homem se sente nu para entrar em seu carro e ver que o sistema Mylink 

(conectividade sistema multimídia carro com smartphone) não está ligado devido a ter esquecido o 

celular em casa. O homem entra na casa procurando seu celular e ao encontrá-lo, imediatamente suas 

roupas aparecem em seu corpo. 

Essa cena representa a sensação de está sem roupa quando o celular não está presente e a 

necessidade de está com ele todo o tempo em suas mãos. Condição bastante comum nas aulas em 

que os professores têm que dividir a atenção dos alunos com esses aparelhos. 

Até pouco tempo, o centro de pesquisas educacionais sobre tecnologia era sobre o uso de 

computadores ou da Internet no ensino, o que, de acordo com Garcia Llamas (2014, p.102), está 

perdendo força frente a onipresença dos dispositivos digitais móveis. Objeto localizado no centro de 

interesse de alguns pesquisadores na tentativa de adaptá-lo como uma ferramenta pedagógica que 

possa auxiliar nas aulas. 

mailto:glicianesucupira@hotmail.com
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O tema desta pesquisa versa sobre o uso de aplicativos para smartphones no processo de 

ensino e aprendizagem da língua espanhola. Processo que está passando por mudanças com a virada 

do século XXI, em que exige uma aprendizagem significativa e colaborativa, dando aos alunos mais 

autonomia.  

O principal objetivo desta pesquisa é relacionar o ensino do espanhol com o uso de 

tecnologias, tais como o uso de aplicativos de smartphones. Assim como coletar alguns aplicativos e 

apresentar uma série de atividades que podem ser feitas com o uso dos aplicativos. 

O problema desta pesquisa parte de uma questão central: como podemos usar a tecnologia 

no ensino de língua espanhola? Essa questão define o objeto de estudo, que são aplicativos 

desenvolvidos para smartphones que podem ser usados no ensino de espanhol como língua 

estrangeira. Além disso, outros questionamentos podem ser levantados, tais como: como adaptar as 

novas demandas educacionais oriundas da nova geração de estudantes as aulas de língua espanhola? 

Como usar os aplicativos no dia a dia das aulas de língua espanhola? Qual é o papel das novas 

tecnologias no ensino do espanhol? Estas e outras questões é o que se procura responder com essa 

investigação. 

Esta pesquisa se faz necessária ao unir-se com outras nesta área, além de propor um diálogo 

com outros trabalhos, fazer análise de recursos tecnológicos que há, a fim de propor atividades com o 

uso desses recursos direcionados para o ensino da língua espanhola. A relevância desta pesquisa está 

em contribuir para a reflexão sobre a viabilidade de uma prática educativa pautada nos meios 

tecnológicos. Faz-se necessária por trazer para ao cenário educativo a questão de como devem ser o 

ensino do espanhol no século XXI, uma vez que muito se fala em uma educação com uso de 

tecnologias, no entanto pouco se mostra como fazer isso. 

A metodologia empregada foi exploratória porque visa analisar os dados. Quanto à técnica 

utilizada foi a pesquisa bibliográfica, para fazer uma revisão da literatura sobre os temas abordados. A 

sua natureza, foi qualitativa, pois busca reunir informações, examinar cada caso separadamente e 

tentar construir uma estrutura teórica geral. Os dados foram coletados por meio de um dia de campo 

virtual, retirados de uma loja virtual, na caixa de busca do Playstore de um smartphone, como um 

diário de campo virtual. A plataforma escolhida foi o sistema operacional Android, que vai fazer um 

registro das ferramentas virtuais que podem ser usados no ensino. 

 

2. Referencial teórico 

Vivemos em um mundo que passou por um longo processo de mudança tecnológica causando 

muitas mudanças na vida das pessoas, chegando ao contexto educacional, embora haja professores 

que não aceitem seu uso em sala de aula, ele está inserido lá. Todo o processo de evolução não 
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aconteceu de um dia para outro, ou de um ano para o outro, foi um processo longo da história, que 

remonta à antiguidade. Se você pegar o conceito de tecnologia como um conjunto de técnicas que 

você vai ver que evoluíram em conjunto, tecnologia e técnica. 

A tecnologia não pode ser confundida apenas com dispositivos de hoje, tais como 

Smartphone, iPad, iPod, tablets, jogos de vídeo, entre outros. Também pode ser considerado recurso 

tecnológico para a época, ferramentas simples usados em pré-histórico, uma vez que a tecnologia 

significa algo feito para agir praticamente transformar o mundo (CARDOSO, 2002). 

Assim, tecnologia é um conjunto de teorias e técnicas para a prática dos avanços em estudos 

científicos. É o próprio conhecimento científico transformado em arte. Por exemplo, o 

desenvolvimento de um instrumento usado para escrever palavras sem gastar muito tempo, como o 

computador, que passou por um longo processo até os dias atuais, ou um dispositivo que serve para 

fazer chamadas a longa distância, como o Smartphone de hoje, apresentam-se com multifunções e 

aberto para conectar os aplicativos desenvolvidos por eles. 

Embora a tecnologia tenha passado por um processo ao longo da história, no cenário 

educacional o seu uso ainda provoca resistência por parte da comunidade escolar. No entanto, a 

resistência de professores é devido à falta de uma formação continuada, que lhes permitisse 

acompanhar a evolução por qual tem passado o processo de ensinar. Como também não participam 

de discussões cuja temática seja a tecnologia na educação, tornando-se ainda inimigos destas 

tecnologias, desconhecendo-as por completo, enquanto os estudantes não querem saber de outra 

coisa, a não ser das tecnologias, inclusive o celular. 

Quando se fala, nesta pesquisa, em tecnologia no ensino, não se fala em educação 

tecnológica, aquela direcionada para o mundo profissional ou de trabalhar diretamente com a 

produção e manutenção de equipamentos tecnológicos. Fala-se aqui de uso de ferramentas 

produzidos pela tecnologia que está sendo desenvolvida para o contexto educacional, devido à 

invasão desses recursos nas vidas das pessoas, chegando aos alunos. 

E a questão que se coloca é que tipo de educação dar aos alunos? O que levar em 

consideração é que a escola terá que ser menos tradicional e mais direcionada para gerar 

conhecimento a partir das reflexões sobre as práticas, buscando a aprendizagem mútua e 

colaborativa. 

Professores que usam livros e quadro-negro não satisfazem mais, porque a nova geração de 

crianças e jovens, já nasceram conectado com o novo, são os chamados "nativo digital", termo 

introduzido por Marc Prensk em 2004. Prensky (2004, apud Monero & BEM, 2010, p. 101) distingue 

usuários de tecnologia em dois tipos, são nativos digitais e os imigrantes digitais. Estes são aqueles 

que nasceram antes do uso da tecnologia. E aqueles são os nascidos na nova era da informação, já 

com todo o desenvolvimento tecnológico. 
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Essa relação de aprendizagem através da tecnologia, mais especificamente móvel, apesar de 

ser nova, está sendo investigada por alguns estudiosos e há muito o que ser analisado ainda, pois a 

aceitação do celular como ferramenta pedagógica dependerá dos resultados das investigações 

aplicadas em sala de aula. 

Essa aprendizagem através do celular é conhecida por m-learning ou mobile-learning, mobile 

de móvel e learning de aprendizagem. Geddes (2004, apud COSTA SANTOS, 2013, p.50) define m-

learning como "Aquisição e Habilidade através da utilização da tecnologia móvel em qualquer lugar, a 

qualquer hora, resultando em uma alteração do comportamento do aprendiz que pode indicar o 

resultado de aprendizagens". 

Quando se defende o uso do celular como ferramenta pedagógica neste trabalho, não se 

pretende substituir os sujeitos do contexto escolar e muito menos ignorar os conteúdos 

sistematizados necessários para a formação de um indivíduo. O que se propõe é utilizar as mídias 

como forma de realizar atividades dos conteúdos, de forma a trazer a vivencia do aprendiz em 

contextos reais. De acordo com Sharma & Kitchens (2006, apud SANTOS COSTA 2013, p.50), "a adoção 

de uma pedagogia de m-learning facilitará progressos na pedagogia nos papéis educativos, nos 

conteúdos curriculares e nas aulas práticas". 

Os aplicativos para Smartphone ou como são mais conhecidos os app são software para 

instalar no celular, disponível em lojas virtuais, podendo ser pago ou gratuito. Eles servem para 

facilitar uma atividade no celular. E apresentam-se nos mais diversos modelos e funções diferentes. 

Há aplicativos para passatempo, como jogos, programas para download de músicas, vídeos; e muitos 

outros que podem ser direcionados para a educação, por exemplo, dicionários e aplicativos para 

aprender línguas. 

As aulas de línguas já passaram por diversas abordagens metodológicas, tais como: o método 

tradicional, método direto, método áudio-oral, método situacional, método de estruturo-global-visual 

e o método comunicativo, surgido no final dos anos 1960, inaugurando um novo modelo baseado no 

uso da linguagem de forma contextualizada, focando a função, isto é, no sentido da comunicação ou 

no interesse dos alunos. Tudo isso visando o desenvolvimento da competência comunicativa do 

indivíduo, por meio de atividades que mesmo que utilizem exercícios estruturais com base na 

gramática esse não será o centro desse método, o centro será a interação entre outros. 

Para desenvolver a competência comunicativa dos alunos é necessário trabalhar de forma 

integrada as destrezas de compreensão e expressão oral. Entende-se, de acordo Funez (2012), por 

compreensão oral que os alunos podem vir a entender o que escutou na língua estrangeira estudada. 

E por expressão oral que os alunos possam se comunicar com um interlocutor específico, em um dado 

momento, o que você pensa, sente ou necessita. 
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Ambas as destrezas se desenvolvem em formas de atividades que melhorem a comunicação 

real, como a conversação formal ou informal. Uma espécie de laboratório para a vida real, 

improvisando situações que podem ocorrer em qualquer situação. E isso pode ser feito com a ajuda 

de dispositivos tecnológicos, como já foi comprovado por alguma pesquisa feito nessa área. 

De acordo com Nuñez (2009), o processo de ouvir é consciente e ativo, exigindo a atenção do 

ouvinte, portanto ouvir não é um ato passivo, automático. Então, ao sugerir uma atividade que 

possibilite o desenvolvimento da escuta com uso de smartphone, como proposto por esta pesquisa, o 

indivíduo estará exercendo assim sua destreza de compreensão e expressão oral. 

O celular pode ser um forte aliado para o ensino de línguas e, no caso deste trabalho, da 

língua espanhola, pois para se comunicar em outro idioma e para aprendê-lo, não deve limitar-se 

somente à descrição do sistema linguístico, como diz Martinez (2009). A sistematização do sistema 

linguístico deveria ser excluída pela livre relação dos interlocutores, a sua intersubjetividade, como 

defendido pelo autor. Todas as destrezas necessárias devem ser observadas para a aprendizagem 

eficaz de línguas. O triângulo didático clássico (aluno, professor, conteúdo) é incapaz de explicar a 

realidade do ensino de línguas em geral e do funcionamento interativo da classe em particular. 

Para aprender outra língua é necessária uma atitude voluntária e permanente. Um fator 

determinante para a aprendizagem de uma língua estrangeira é ter uma atitude positiva. E essa 

atitude é possível quando se insere o cotidiano do aluno nos conteúdos e nos trabalhos escolares, 

assim eles vêem uma utilidade em aquilo que querem que aprendam, como afirma Lemke (2010, apud 

Rojo, 2012). 

As tecnologias não podem ser vistas apenas como entretenimento, “é necessário uma 

educação para viver a era tecnológica", como afirma Grinpuns (2002, p. 27). É por ela que os alunos 

estão se comunicando, aprendendo, produzindo conhecimentos, expressando-se politicamente, 

deixando o analfabetismo político e mesmos aprender novas línguas. 

Os professores não podem mais passar o ano escolar com apenas o livro didático, com teorias 

e metodologias tradicionais, como a maneira de ler e aprender dos alunos mudou de uma forma linear 

para uma forma hipertextual, como ocorreu também com a leitura, que sofreu esta mudança de linear 

para hipertextual. 

Então, tudo o que foi exposto, a relevância desta pesquisa é contribuir para a reflexão sobre a 

viabilidade de uma prática educativa prevista nos meios tecnológicos. É necessário trazer para o palco 

a questão de como devem ser o ensino do espanhol no século XXI. 

Este estudo baseia-se em contribuições teóricas de Linguística Aplicada, especificamente 

segundo o ensino de línguas no caso da língua espanhola. Costa (2001), no artigo Breve histórico da 

Linguística Aplicada, discorre sobre o tema e afirma que esse termo é relativamente recente e surgiu 

de estudos linguísticos. Richards et all (1985, apud COSTA, 2001, p.03) refere-se a Linguística Aplicada 
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como estudo do ensino e da aprendizagem de línguas, aplicações do estudo da linguagem em 

qualquer área de caráter prático. Justamente a intenção desta pesquisa, propor atividades práticas 

para o ensino de língua espanhola com uso de aplicativos para Smartphone. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

O procedimento usado em relação a coleta dados, aplicativos para o smartphone, foi o diário 

de modelo de campo, modelo proposto por Barros (2007, p. 105), "uma coleta de forma aleatória, 

com registros de fatos verificados através de notas de observações". Só que no lugar da coletar ser 

nas ruas, como propõe o autor, foi feita em uma loja virtual, no buscador do playstore de um 

Smartphone, como um diário de campo virtual. A plataforma escolhida foi o sistema operacional 

Android. 

A coleta de dados foi realizada mediante a seleção dos aplicativos contemplados, análise dos 

mesmos, a instalação dos aplicativos selecionados e a busca de informações complementares nas 

páginas de desenvolvedores na Internet. Para só então propor atividades. 

Como a quantidade de aplicativos para o ensino de língua espanhola obteve um resultado 

extenso, cerca de 250 aplicativos sugeridos, apenas a expressão "aprender espanhol" investigação 

feita em 24 de julho de 2014. Desse montante, 108 aplicativos não são necessariamente relacionados 

ao ensino do espanhol. E como não é intenção deste trabalho ser exaustivo, foram escolhidos 

aleatoriamente apenas 8 aplicativos, a fim de analisar e propor atividades que abordam os quatro 

destrezas. 

 

4. Análise de dados 

Esta análise tem por objetivo descrever e mostrar possibilidades pedagógicas dos aplicativos 

selecionados no ensino de língua espanhola. A fim de responder a objetivos propostos, os dados 

foram analisados um a um, caracterizando-os e apresentando propostas, que visa aprendizagem em 

contextos virtuais e reais do uso da língua. 

Os aplicativos estudados não possui nenhuma classificação por nível de ensino e além disso 

são recursos livres, disponíveis gratuitamente, podendo ser utilizado sem restrições legais, os 

chamado de Recursos Educacionais Abertos (REA). Portanto, essas análises podem ser de grande 

ajuda para os educadores interessados em usar. Aqui será visto apenas dois aplicativos em virtude da 

extensão do trabalho. 
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Nombre:  

Categoría: 800 frases y vocabulario: saludos, alimentos, salud, transportes, fecha y hora, números, profesiones, 
colores. 

Finalidad: capacitar discursivamente los alumnos a cerca de la comprensión y expresión oral. 

Competencia: Oral: habla y escucha 

Fuente de información: <http://bravolol.com/products/learn-spanish> acceso en 27 nov 2014. 

Sugerencia de actividad: Puede ser utilizado en varios contenidos, de acuerdo con el vocabulario de estudio en 
cuestión. Por ejemplo, trabajar estructuras comunicativas que comúnmente  son usadas en situación de 
presentación. Con la opción de oír en español y la posibilidad de hablar y escuchar su pronuncia a efecto de 
comparación. 

 

A atividade sugerida foi que pode ser usado em vários conteúdos, de acordo com o 

vocabulário do estudo em questão. Por exemplo, trabalhando estruturas de comunicação que são 

comumente usados em situação de apresentação. Com a opção de ouvir em espanhol e a capacidade 

de falar e ouvir o seu efeito pronunciado em comparação. 

Este aplicativo contém mais de 800 frases e vocabulário usado em espanhol. Há um papagaio 

de estimação, que fala espanhol e dessa forma visa praticar habilidades de conversação e escuta. As 

possibilidades desse aplicativo é a pronúncia autêntica, gravar e comparar a pronúncia dos alunos em 

vários cenários, tais como: cumprimentos, viagens, data, hora, tempo, frutas entre outros. 

Há a opção de falar na figura microfone e ouvir o que foi dito no ícone de reprodução. No 

ícone da tartaruga há a possibilidade de controlar a velocidade na reprodução lenta, média ou rápida 

da palavra ou frase em questão. E, finalmente, o ícone de som para ouvir a palavra em espanhol. 

 

Nombre:  

Categoría: Conjugación de verbos en español. 

Finalidad: conjugar verbos en español. 

Competencia: Lingüística: descripción del sistema de la lengua. 

Fuente de informaciones: 
<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.muth.android.conjugator_es&hl=pt_BR> Acceso en 27 nov 
2014. 

Sugerencia de actividad: Conjugar verbos en español irregulares a fin de que se tenga siempre a mano cuando 
surgir una duda, visto que los verbos irregulares son los que presentan más dudas entre los alumnos. 

 

A atividade sugerida é que com este aplicativo combina os verbos espanhóis mais comuns, 

incluindo tempos compostos e verbos irregulares. Há também atividades relacionadas a parte 

gramatical sobre o uso dos verbos. Pode também pedir aos alunos que façam atividades como forma 

de revisão do conteúdo. 

 

http://bravolol.com/products/learn-spanish
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.muth.android.conjugator_es&hl=pt_BR
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5. Resultados obtidos 

O processo evolutivo não termina nunca e cada dia novas abordagens são desenvolvidos para 

atender as demandas da sociedade. Assim, pode ser visto com este estudo a possibilidade de usar os 

aplicativos para Smartphone como ferramenta de apoio para os professores em sala de aula, 

fornecendo algumas necessidades, como os recursos que os alunos podem ouvir e comparar 

pronunciar na língua estudada. Bem como para promover um uso educacional móvel presente na sala 

de aula, permitindo que os alunos a usar estes dispositivos para a aprendizagem e não apenas 

distrações. 

Atividades realizadas em telefones permitem que os alunos saibam que têm um mundo de 

informação e conhecimento em suas mãos. E que da mesma forma que os smartphones são 

onipresentes na vida, o conhecimento é também, em que podem acessá-lo em qualquer lugar, a 

qualquer hora. 

Muito se fala que se pode usar tecnologia nas aulas, mas não se diz como. Então, as atividades 

propostas neste artigo são para dar um exemplo de como usar a tecnologia no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Finalmente, de acordo com a análise feita, pode-se ver que existem diferentes aplicativos para 

Smartphone que podem ser usados como ferramentas de ensino em sala de aula, reforçando uma 

justificativa de fazer um estudo sobre eles com mais detalhamento, contribuindo para um ensino mais 

significativo para os alunos, que falam a mesma língua deles, de acordo com as propostas vigentes 

para a educação do século XXI. 

 

6. Considerações finais 

O século XXI começou cheio de demandas em todas as áreas, incluindo educação, com 

atividades que envolvem tecnologia com as ferramentas virtuais. Há cada vez mais investigação nesta 

área, em busca de novas formas de ensino para um público que vive inserido na era tecnológica. 

No processo de evolução que a sociedade de hoje está indo, chamada de sociedade da 

informação, geração digital, é necessário outras abordagens além das tradicionais, que sozinhas não 

satisfazem mais. E dessa forma usar novas metodologias, como o caso do m-learning, visto nesta 

pesquisa como aprendizagem por dispositivos móveis, como smartphones e tablets. 

Não é a intenção deste trabalho esgotar todas as perguntas que se tem sobre o uso de 

aplicativos para fins didáticos. Pelo contrário, esta pesquisa tem como objetivo estimular outras 

iniciativas para pesquisar o uso dessa ferramenta a fim de ampliar o estudo nessa área. 

As observações feitas neste estudo preliminar, sob a luz da teoria da linguística aplicada 

voltada para o ensino de línguas estrangeiras, sinaliza que a investigações futuras podem ser 
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desenvolvido tendo em vista a construção e consolidação de formas para implementar conhecimentos 

de como trabalhar com o uso de tecnologia. 
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Resumo:  
Este trabalho busca verificar entrelaçamentos entre a cultura do entretenimento e o processo contemporâneo 
de prática de leitura e escrita entre os jovens, a partir do site Fanfiction. É uma pesquisa de cunho bibliográfico 
que parte de uma perspectiva que considera que a atual configuração da sociedade contemporânea é favorável 
para a construção de um diálogo acerca de estratégias alternativas que estimulam a leitura e a escrita. 
Inicialmente, o entretenimento será abordado a partir do ponto de vista crítico, por meio dos estudos da Escola 
de Frankfurt, para em seguida ser entendido com base na Cultura da Convergência e da Conexão (JENKIS, 2008, 
2014). Esse artigo, portanto, retoma a discussão sobre a cultura digital no cotidiano educacional. 

 

Palavras-chave: Prática de leitura; entretenimento; Fanfiction. 

 

 

1. Introdução 

O artigo trata a cultura do entretenimento como ponto favorável no processo de 

potencialização das práticas de leitura entre os jovens.  A finalidade é propor alternativas para pensar 

as práticas de leitura entre os jovens e apontar caminhos comuns entre o entretenimento, a leitura e 

os jovens da contemporaneidade. Para isso, o objeto de pesquisa é o site Nyah! Fanfiction110, onde os 

usuários constroem diversas fanfics111 e dentre elas, escolhemos as relacionadas com o personagem 

Harry Potter, em virtude das suas características. A série de livros teve inicio em 1997 com o livro 

“Harry Potter e a Pedra Filosofal” e desde então obteve grande popularidade e sucesso comercial no 

                                                             
107 Artigo apresentado II Encontro Nacional de Ficção Discurso e Memória. Evento ocorrido XX de junho de 2015. Teresina – 

Piauí (PI). 
108 Mestre em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jornalista graduada pela 

Universidade Federal do Piauí.   
109 Graduanda em Licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Piauí. 
110 https://fanfiction.com.br/ 
111Trata-se de uma ficção feita por fãs sem caráter comercial ou lucrativo a partir de uma determinada história criada por 

terceiros.  

mailto:irinaacoelho@hotmail.com
mailto:fiamadeoliveira@hotmail.com
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mundo todo. Surgiram filmes, videogames, publicações extras e muitos outros itens que exemplificam 

bem o que o Jenkis (2008) chama de Cultura da Convergência.   

Sites como esse se tornaram um importante instrumento para pensar as atividades coletivas, 

as relações sociais, a produção e a distribuição de informações na atualidade. 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 consideração as dimensões simbólicas e também 

materiais as quais o objeto está ancorado. Ter como objeto um fenômeno que acontece na internet é 

antes de tudo entender que é imprescindível levar em consideração o caráter mutável e gerador de 

possibilidades das pesquisas nesse contexto.  

O trabalho parte desse elemento específico da cultura contemporânea para entender as 

ferramentas que podem potencializar a prática de leitura entre os jovens.  Mas afinal, de qual jovem 

estamos falando? Falar, pensar e construir uma categoria denominada “jovem” vai além de 

estabelecer limites de idade e requer considerar critérios históricos e sociais. Escolhemos o jovem por 

acreditar que esse é um ator relevante na sociedade, sobretudo, por ser considerado um dos 

responsáveis por construir o futuro do país. Pensar em uma categoria como a jovem não é uma tarefa 

fácil, principalmente porque, além de poder ser considerada um período de vida, seus critérios 

também são históricos e sociais.  

É nesse ponto, que a cultura digital e do entretenimento, ao qual o jovem está inserido, 

apresenta-se como relevante para tratarmos em alternativas que atraiam o interesse dos mesmos 

pela escrita e a leitura. Abordaremos como a leitura (PETIT, 2008) e o entretenimento (GLABER, 1999) 

entram na rotina dessa categoria apontada como jovem. O presente artigo é estruturado em 

referencial teórico, espaço destinado a discursão da categoria jovem e das diferentes perspectivas 

sobre a participação e o entretenimento. Em seguida, serão expostos os procedimentos 

metodológicos deste trabalho, análise de dados, resultados obtidos e considerações finais.  

 

2. Referencial teórico 

2.1 O jovem e a leitura: A construção de uma categoria 

Situar o jovem é importante para saber de quem estamos falando. De acordo com a Organização 

das Nações Unidas, jovens são pessoas entre 15 e 24 anos. Essa é uma faixa etária que indica a 

entrada e saída de períodos de transições no ciclo de vida. Para Camarano (2013) apud Franco (2002) 

é considerado jovem quem está:  

 
No limite inferior [15 anos] considera a idade em que já estão desenvolvidas as 
funções sexuais e reprodutivas, que diferenciam o adolescente da criança e 
repercutem na sua dinâmica física, biológica e psicológica. O limite superior [24 
anos] diz respeito ao momento em que os indivíduos normalmente concluem o ciclo 
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da educação formal, passam a fazer parte do mercado de trabalho e constituem 
suas próprias famílias, caracterizando assim, de forma simplificada, a transição para 
a fase adulta. (CAMARANO, 2003)  

 
Entretanto, essa não é a única forma de construir a categoria jovem. Ao contrário, é necessário 

considerar o jovem além da idade. É possível percebê-lo como um sujeito social, que vive um período 

de transição para a vida adulta, com a possibilidade de encontrar dificuldade em enxergar 

características que constroem suas próprias identidades. De acordo com Franco (2002) essa é uma 

fase que inclui negação, ausência e insegurança e isso ocorre por conta da instabilidade que a entrada 

na vida adulta causa. Nesse contexto, a leitura pode se tornar uma aliada na formação dessa 

identidade.  

Partimos da ideia que o leitor não é passivo, ao contrário, ele é capaz de alterar o sentido, 

reescrever, distorcer, introduzir variantes e apropriar-se de diferentes formas daquilo que é lido. A 

leitura funciona como um importante instrumento para estimular a imaginação e por isso é capaz de 

transportar o leitor a lugares que ele jamais esperaria. De acordo com Petit (2008) o ato de ler está 

sim intimamente relacionado com a construção da identidade e a convivência humana por prismas às 

vezes inimagináveis.  A autora chama atenção à leitura como um instrumento eficaz para entender o 

mundo, enfrentar crises, conflitos e adversidades.  

A prática da leitura aparece como peça chave para transformações do indivíduo e do social. E 

isso, claro, inclui não apenas as leituras consideradas “úteis”. Historicamente, é possível 

perceber que o leitor passou a ler por necessidade e não por prazer.  

 
Mas com esta classificação em leituras úteis, leituras de distração e de alta cultura, 
parece-me que passamos ao largo de uma das dimensões essenciais da leitura, 
mencionadas com frequência pelos leitores quando relembram sua descoberta de 
textos: seu encontro com as palavras que lhes permitiram simbolizar sua 
experiência, dar um sentido ao que viviam, construir-se. (PETIT, 2008, p. 83). 

 
Desta forma, os livros, incluindo os de ficção, nos abrem as portas para diversos caminhos, 

para outras maneiras de pertencer ao mundo e de nos construir. A autora destaca que não é privilégio 

alguém poder pensar a sua vida a partir de uma obra de ficção. Diferente disso, os livros nos ensina 

sobre nós mesmos, sobre outras vidas, outros lugares e também outras épocas. Petit (2008) coloca, 

inclusive, tal possibilidade como “um direito elementar, uma questão de dignidade” (2008, p.83). A 

autora destaca a leitura como uma forma significativa na construção de si mesmo.  

No caso dos jovens, fase considerada de transição e de escolhas, em que há momentos de 

angústias, crises, e que as representações de nós mesmos podem nos afetar negativamente, ter ao 

alcance um universo de possibilidades, como é o da leitura, podem funcionar de forma significativa na 
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formação de um adulto mais consciente de si mesmo e dos outros. Simultaneamente as essas 

questões, temos o contexto ao qual o esse jovem está inserido.  

Parte-se da ideia de que, ao discutir um fenômeno mediado pelas tecnologias digitais, como é 

o caso das fanfics, é fundamental entender a conjuntura social ao qual tal fenômeno encontra-se 

inserido. Considerar o contexto é importante para tratar das questões acerca das relações sociais 

construídas na contemporaneidade. A popularização das tecnologias digitais permitiu não só o 

surgimento de novos equipamentos, mas também alterações no comportamento da sociedade e na 

relação da mesma com os diversos meios de comunicação. Trata-se da formação de uma coletividade 

com diferentes formas de agregações sociais, em que as tecnologias atuam como modificadoras do 

cotidiano.  

Tal percepção não é baseada no determinismo tecnológico visto de forma linear, reducionista 

e simples. A tecnologia e o desenvolvimento tecnológico não são abordados simplesmente como algo 

que aliene ou proporcione rompimento nas formas de relacionamento humano. Ao invés disso, as 

práticas sociais contemporâneas mostram que não há a simples mecanização dos que participam e um 

exemplo são diferentes formas de interação que ocorrem em sites como o Nyah! Fanfiction. A 

preocupação não é classificar a relevância das informações trocadas nesses ambientes é, 

principalmente, percebê-las como modificadoras de processos sociais, comunicacionais e 

informativos. Como estratégia eficaz na formação de jovens leitores. 

Nessa dinâmica técnico-social qualquer pessoa pode emitir e receber informações em tempo 

real, com diferentes formatos e em qualquer lugar. “Os indivíduos conectados a computadores nos 

colocam em meio à era da conexão generalizada, do tudo em rede, primeiro fixa e agora, cada vez 

mais, móvel” (LEMOS, 2004, p.03). A comunicação midiática passa a ser considerada de forma 

bidirecional e escapa da difusão centralizada da informação massiva.  

Se antes, ao falarmos de comunicação massiva, tínhamos um polo de emissão e o de recepção 

bem delimitado, na atual configuração tecno-social isso não ocorre mais. O polo de emissão não está 

apenas nas mãos dos grandes conglomerados de comunicação, por exemplo. Diferente disso, há a 

possibilidade de encontrarmos espaços para publicização de inúmeros produtos, sobretudo, se 

pensarmos a partir da perspectiva que aborda o consumidor de forma segmentada.  Assim, a liberação 

do polo de emissão reflete bem a configuração social atual.  

Lemos (2005) destaca o conjunto de práticas sociais e comunicacionais que envolvem 

combinações, colagens, cut-up de informação, a partir das ferramentas disponibilizadas através das 

tecnologias digitais. É o que o autor vai denominar como “ciber-cultura-remix”, que se baseia no tripé 

emissão, conexão, reconfiguração. Para ele, é fundamental pensarmos na liberação do polo da 

emissão, no princípio de conexão em rede e na reconfiguração de formatos midiáticos e práticas 

sociais. É isso que norteará os processos de “re-mixagem” contemporâneos.  
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2.2 Da Escola de Frankfurt a Cultura da Conexão: Diferentes perspectivas sobre a participação e o 

entretenimento  

Autores como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas e 

Herbert Marcuse são representantes da Escola de Frankfurt e desenvolveram estudos baseados no 

Marxismo. Essa perspectiva, apresentada entre as décadas de 20 e 80, já apontava para a dissolução 

das fronteiras entre informação, consumo, entretenimento e política. Entretanto, os autores 

defendiam os efeitos nocivos causados pela dissolução dessas fronteiras e denominavam isso de 

indústria cultural. O termo foi cunhado em 1947, por Horkheimer e  Adorno, e significa a formação de 

um sistema político e econômico que percebe os bens de cultura (filmes, livros, música popular, 

programas de TV, entre outros) como mercadorias e como estratégia de controle social. Para eles, os 

meios de comunicação de massa visam lucro e a manutenção do sistema econômico.   

Tais estudiosos entendem os filmes, seriados, músicas e novelas como produtos de consumo e 

não como bens artísticos ou culturais. Por isso, segundo eles, os produtos não contribuem para a 

formação de um cidadão crítico, ao contrário disso, esse é um artifício para a manutenção das pessoas 

alienadas e que servem para a manutenção do capitalismo. Nesse caso, quem recebe o material é 

considerado vitima dessa indústria, que aliena e limita, através de comportamentos padrões e do 

consumo de produtos de baixa qualidade.  

A tecnologia e a ciência seriam empregadas pelo sistema econômico vigente (o capitalismo) para 

impedir as pessoas de formarem uma consciência política e de perceberem sua verdadeira condição 

de desigualdade. Para os estudiosos de Frankfurt o horário de lazer deveria ser utilizado com bons 

livros, teatro ou em algo que tornassem a pessoa mais culta, engajada e questionadora e não com algo 

que as fazem esquecer os seus problemas, como é o caso da TV e dos livros com grande popularidade. 

Ao invés de cidadãos conscientes, teríamos apenas consumidores passivos. 

Eis aí uma das grandes críticas a Escola de Frankfurt.  Tratar o “receptor” de forma passiva é 

abordá-lo de forma reducionista e simplista. Estudos posteriores da área da comunicação, como os 

Estudos Culturais, mostram que as pessoas não são tão manipuláveis e indiferentes assim aos 

produtos midiáticos. Além disso, nem toda produção cultural é necessariamente a serviço da 

indústria. Nos casos do fanfic, por exemplo, ao contrário, eles são considerados uma alternativa a 

possíveis desfechos imaginados pelos fãs e não ocorridos de fato. Eles demostram muito bem a não 

passividade do receptor. Pensar e propor algo baseado em um produto de produção massiva, por si 

só, já demostra que o fã tem vontade própria e visão diferente do que é proposto pela “indústria 

cultural”.  

Tanto é que, atualmente, o movimento oposto é facilmente perceptível. Ao invés do consumidor 

aceitar “passivamente as imposições” que são colocadas pela indústria descrita pelos frankfurtianos, a 

indústria utiliza as perspectivas dos consumidores-fãs para (re)pensar os seus produtos. Aqui, o 

http://educacao.uol.com.br/biografias/max-horkheimer.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u266.jhtm
http://educacao.uol.com.br/sociologia/ult4264u10.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u391.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u635.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/max-horkheimer.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u266.jhtm
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entretenimento é entendido a partir de uma perspectiva que ultrapassa a condição de entreter.  É 

Gabler (1999) que vai afirmar que o entretenimento é um território imenso, nada menos que a 

própria vida, já que nós nos tornamos um veículo de comunicação próprio e que todos somos ao 

mesmo tempo atores e plateias de um espetáculo.  

O autor vai tratar a fantasia e a realidade não mais como esferas distintas, o que há é a 

transformação da própria vida em uma forma de espetáculo e esta mudança cultural vem 

acontecendo desde o início do século XX. 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 do entretenimento, pois apresentam objetivos similares como o de 

cativar o público e mantê-los satisfeitos.  

Acontecimentos da vida começaram a serem utilizados em prol da diversão e o entretenimento 

humano passa a interessar as pessoas e encontra espaço na mídia. Desta forma, as práticas sociais que 

envolvem ambiente online, como os sites de Fanficion, geram fluxo de informações e trocas sociais. A 

preocupação é percebê-los como modificadores de processos sociais, comunicacionais e informativos.  

Para isso é necessário partir das mudanças sociais ocorridas com estes indivíduos contemporâneos, 

que transitam rotineiramente entre o online e o off-line, de forma dinâmica, continua e que são 

capazes de compartilhar suas experiências na internet.  

É o que Jenkins (2008; 2014) vai chamar de cultura da convergência e da conexão. O autor trata os 

fenômenos contemporâneos relacionando os meios de comunicação a um contexto de convergência 

em que diferentes mídias se cruzam e os produtores e consumidores interagem de forma imprevisível. 

O autor analisa suportes e mercados midiáticos, com o enfoque no comportamento do público, que 

oscila entre os vários canais de comunicação e a busca 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. Jenkins (2008) relaciona os conceitos de inteligência coletiva, 

cultura participativa e convergência dos meios de comunicação para tratar das transformações sociais.  

O consumo é entendido a partir da inteligência coletiva, termo cunhado por Lévy, que considera 

que “nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, 

se associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades” (JENKINS, 2008, p.30). O que não pode 

ser feito sozinho é realizado coletivamente e o resultado dessa soma de participações é o que o autor 

nomeia de inteligência coletiva. Segundo Jenkins (2008), tal inteligência modifica o modo como a 
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cultura massiva opera e o conhecimento não é pensado apenas a partir de um indivíduo, mas de uma 

coletividade participativa que resulta da soma total de informações retiradas de um conhecimento 

compartilhado.   

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 do autor é pensar em uma convergência 

midiática em uma perspectiva 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, dois pontos são fundamentais: a possibilidade de criação coletiva e a 

distribuição dos produtos por diversas mídias e em múltiplos suportes. 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 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). Assim, 

quem recebe os produtos midiáticos pode participar ativamente dessa experiência.  

A convergência midiática é percebida como processo cultural, baseado em um modelo 

possível graças à economia afetiva, que serve para pensar o comportamento de consumidores e 

produtores. O autor exemplifica a ativa mobilização dos atores sociais contemporâneos a partir dos 

fãs que, além de consumirem os produtos, encontraram nas diferentes mídias possibilidades de 

participações e interações. No caso dos Fanfics, a história existe, foi popularizada por meios de 

comunicação considerados “tradicionais”, entretanto, o público molda ativamente as suas 

experiências com as mesmas.  

Para tratar dessas interações, os autores Jenkins, Sam Ford e Joshua Green (2014) definiram 

como Cultura da Conexão esse contexto em que há a disposição do usuário diversas plataformas que 

além da troca de conteúdos, também proporcionam a “saída do anonimato” social. Isso porque, o 
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usuário encontra um espaço disponível (ainda que sobre termos e condições estabelecidos por cada 

plataforma) para “compartilhar” momentos que antes eram particulares ou de uma rede pequena de 

participantes. Os autores abordam essa possibilidade de propagar conteúdos de maneira participativa 

e com base em usuários engajados.  

Discussões que envolvem autoria e propriedade intelectual são pertinentes a esse contexto.  

Segundo Lemos (2005), a ideia de autoria surgiu no século XVIII e até então, nas culturas primitivas e 

orais, não existia a ideia de autor e nem de propriedade.  

 
A modernidade industrial vai trazer essa ideia romântica de um autor iluminado e 
dono de sua criação. Ela será usada para controlar a circulação de bem tangíveis e 
intangíveis, onde o autor cede o seu direito aos editores em troca de pagamento de 
royalties. Esse sistema esteve mais ou menos estável até o surgimento do pós-
modernismo (meados do século XX) onde o artista passa a buscar a quebra de 
fronteiras e usar trabalhos de outros artistas em processos de recombinação. 
(LEMOS, 2005, p.02) 

 
O autor afirma que, atualmente, vivemos uma crise na noção de obra, autor, autoria e 

propriedade. Nesse caminho, a tecnologia contribui para ampliar a cultura “remix”112. O indivíduo 

contemporâneo pode emitir e receber informações, em tempo real e colaborar com a construção das 

mesmas. Jenkins et al (2014) vão chamar esses usuários de trabalhadores engajados ao invés de 

ladrões de conteúdo. Segundo os autores, tais usuários são peças fundamentais na divulgação e 

propagação de conteúdo e o fã entra aqui como um exemplo de usuário engajado e motivado a 

participar. Nesse contexto, é necessário cultivar os apoiadores de mídias independentes, pois são eles 

os responsáveis por propagarem conteúdos segmentados.  

Aqui é fundamental desfazer a ideia de comunicação e produto de massa e pensar no conceito 

de cauda longa, proposto pelo escritor norte-americano Chris Anderson.  Segundo ele, o conteúdo 

“agrega valor em um ritmo diferente, em escala diferente” (Jenkins et al, 2014, p. 292). É com base 

nisso, que filmes, bandas, games, HQs, fazem sucesso em um determinado público, um público 

considerado segmentado, mas tão importante quanto o da mídia massiva. É por eles, para os nichos, 

que os autores vão trazer o conceito de “Transnacional”, ao invés de “Global”.  O transnacional se 

refere à propagação de conteúdo midiático de massa e de nicho, explorando a diversidade e a 

possibilidade de propagação dos fluxos transnacionais de mídia. A cultura da Conexão está disponível 

a quem deseja propagar conteúdo e é aí que se encaixam os fanfics.   

 

 

                                                             
112 Por remix, Lemos (2005) compreende “as possibilidades de apropriação, desvios e criação livre (que começam com a 

música, com os DJ’s no hip hop e os Sound Systems) a partir de outros formatos, modalidades ou tecnologias, 
potencializados pelas características das ferramentas digitais e pela dinâmica da sociedade contemporânea”.  
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3. Procedimentos metodológicos 

A escolha do corpus na internet se torna ainda mais desafiadora em função da sua escala, da 

heterogeneidade e do dinamismo. Nesse caso, o método de pesquisa é o qualitativo com foco na 

pesquisa empírica. A amostra escolhida é do tipo intencional cujos elementos são selecionados 

conforme os critérios da pesquisa, das características do universo observado e das condições e 

métodos de observação e análise. A intenção é perceber como a atividade que envolve a leitura e 

escrita entre os jovens na internet, a partir da perspectiva de fã, interfere no desenvolvimento social, 

cultural e na formação de comunidades interpretativas. Para isso, analisaremos os dados levando em 

consideração que a internet é dinâmica e influenciada pelas interações dos atores. 

O corpus da pesquisa engloba o site Nyah! Fanfiction. Nesse site, a categoria escolhida foi 

livros, especificamente aquelas que são baseadas no Harry Potter, pois escolhemos delimitar o tema 

em torno de um produto típico da cultura do entretenimento e que tem como característica a 

convergência midiática, que apresentem livros, filmes, jogos, e etc. O primeiro passo foi colocar o 

nome Harry Potter na busca do site Nyah! Fanfiction.  Ao fazermos isso, apareceram cerca de 

22.400 resultados, como mostra a figura abaixo.  

 

Figura 01: Resultado da busca de Harry Potter 

 

Em seguida, limitamos as buscas para: Livros – Harry Potter – Apenas histórias já concluídas. A 

escolha do método foi a partir das características do objeto. Seguimos os filtros utilizados pelos 

próprios usuários para chegarmos a uma fanfic específica. Escolhemos apenas uma, apesar da internet 

nos oferecer um grande volume de dados, por entender que dessa forma seria possível analisar a 

atividade que envolve a leitura e escrita entre os jovens. A fanfic escolhida foi o “Auror Potter e o 

Mestre dos Disfarces”, escrita por Leandro Zapata. O autor apresenta quatro fanfics escritas em seu 

perfil, três na categoria “Originais” e uma na categoria “Harry Potter”. Nesse espaço, Zapata continua 
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a escrever a história do bruxo, porém dezenove anos depois do final da saga. Foram escritos 18 

capítulos, publicados entre 27/02/2015 a 19/07/2015.  

 

4. Análise de dados 

Ao traduzir o termo inglês “Fanfiction”, estamos falando de ficções de fãs. A escolha do site Nyah! 

Fanfiction se deu em virtude dele ser um dos mais populares entre os jovens brasileiros, com cerca de 

89.000 seguidores na página do Facebook, que acompanham e apostam nesse universo. Também é 

um site em que a segmentação de público é facilmente perceptível. É possível segmentar diferentes 

fãs em um mesmo site. Há fãs de cantores, séries, livros, filmes e da cultura pop em geral podem ser 

encontrados em uma única plataforma online. O site se descreve assim:  

 
As histórias postadas no site são criações originais ou ficções criadas por fãs — 
fanfiction — de animes, seriados, filmes, livros e muito mais. Este site foi criado com 
o intuito de divulgar as séries originais, reunir seus fãs e proporcionar momentos de 
lazer através da leitura, assim como incentivar as pessoas a trabalharem seu lado 
criativo escrevendo suas próprias histórias. Você não paga nada para ler ou postar 
no site, o uso é gratuito! (Acesso em julho/2015 em https://fanfiction.com.br/) 

 
 Desta forma fica claro, logo na página inicial, qual o propósito do site em questão. Aliado a 

isso, há uma aba denominada de “IMPRENSA” que descreve a história do site. Ao todo, são seis 

pessoas que acreditam que o “fanfiction é a forma mais fantástica de manter uma história viva” 

(https://fanfiction.com.br/). Eles apostam na ideia que o produto que chegou ao fim na grande 

indústria do entretenimento pode sim continuar vivo através das aventuras propostas pelos próprios 

fãs. A história nunca acaba e o final é apenas um novo começo.  

 
O Nyah! Fanfiction foi criado em novembro de 2005. Quando o criei, apenas queria 
que meus amigos tivessem um lugar para postar suas fanfictions e reunir pessoas 
que gostam dos mesmos animes, livros e séries. Hoje meu objetivo é fazer com que 
as pessoas tenham prazer na leitura, ao mesmo tempo incentivá-las a explorar seu 
lado criativo. (Acesso em julho/2015 em https://fanfiction.com.br/) 

 
 Dentro do site Nyah! Fanfiction existem diversos exemplares de fanfics que podem ser 

escolhidos a partir de sua categoria, sendo elas: Animes / Mangás, Bandas / Cantores, Cartoons, 

Filmes, Jogos, Livros, Nyah!, Originais, Poesias, Quadrinhos, Seriados / Novelas / Doramas. Destacamos 

a secção Português. Isso mesmo, no site é possível receber dicas de português em uma aba específica 

e em destaque na página principal.  

Em seguida, uma forma de estimular os leitores a participarem, por meio de comentários, é a 

secção “Melhores Leitores da Semana”. Há um ranking na página inicial sobre os melhores 

comentários da semana, eleitos pelos próprios leitores. Ou seja, além de estimulado a escrever sua 

própria história, você pode comentar as dos demais usuários e o seu perfil pode ganhar destaque. 

https://fanfiction.com.br/
https://fanfiction.com.br/
https://fanfiction.com.br/
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Essa é uma estratégia de fidelização da participação do fã. Além disso, há um espaço para indicação de 

leituras para quem está “Procurando algo para ler”. Há também uma preocupação com o controle 

Parental. Por padrão, o site não exibe histórias classificadas como maiores de 18 anos. Por fim, no que 

se refere às características da página inicial, temos os termos de uso, regras de postagens e regras de 

conduta. Engana-se quem pensa que por se tratar de apropriações de produtos midiáticos não 

existem regras.   

Por meio dos comentários é possível perceber que outros fãs da série original instigam 

Leonardo Zapata sobre os acontecimentos da sua própria história. 

 

Figura 02: Comentários dos leitores 

 

E não só isso, os fãs questionam e colocam em xeque o rumo da ficção. Além de fazerem 

elogios e críticas sobre o rumo que o enredo está tomando, como mostra na figura 03.   
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Figura 03: Comentários de leitores 

 

O fato é que essa ideia de ler e reescrever, se apropriando de fato do que foi lido, e ainda 

compartilhar isso com terceiros, pode ser uma estratégia eficaz para a educação formal. Muito mais 

do que decorar as obras que serão cobradas no vestibular, a formação do leitor passa pelo gosto e 

estimulo a leitura. Pelo sentir bem fazendo essa atividade. Além, de não se formar leitores obrigando 

ou impondo determinados livros, os livros considerados “uteis”.  

 

5. Resultados obtidos 

  O presente trabalho buscou associar a cultura digital ao processo de leitura e escrita do 

jovem. Possibilitou mostrar os fanfics como alternativa para um dos problemas 

contemporâneos que são os índices de leitura e escrita dos jovens no país. Estimular, ensinar, 

oferecer opções que envolvam a leitura ao jovem, o coloca diante da possibilidade de adquirir 

conhecimento, não só pelos meios considerados “tradicionais”, como a escola formal. A realidade da 

leitura no Brasil é o reflexo da necessidade da criação de estratégias que incentivem e motivem a 

formação de leitores.  

Por meio da leitura, o jovem desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire conhecimento e 

valores. É no momento da leitura em que há a interseção entre o autor, leitor e a ressignificação do 

texto. Ler significa mais do que decodificar o alfabeto ou formar palavras, a leitura requer a apreensão 

do significado, o entendimento. Uma palavra lida tem que ser entendida para quem a lê. Tal jovem 

está inserido em uma sociedade da comunicação e da informação, que desde o final do século XX, 

intensificou as transformações tecnológicas. O surgimento da microeletrônica aliada às máquinas 

informacionais abriram as portas para a formação de uma sociedade ligada cada vez mais a processos 

eletrônicos de comunicação. Agora, fazemos parte de uma coletividade dependente da tecnologia que 

provocou o surgimento de paradigmas sociais, culturais, políticos e econômicos.  

A cultura da convergência abrange desde as características da comunicação e informação até 

os aspectos mercadológicos e criativos, não sendo possível pensar a tecnologia de forma isolada e 

separada das questões sociais, culturais e políticas que a rodeia. De acordo com Jenkins (2008), a 
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convergência midiática não apresenta apenas fins tecnológicos, ao contrário, ela é um processo em 

que a participação dos atores sociais contemporâneos volta-se para interações complexas. Negar a 

relevância de tudo isso é fechar os olhos para o mundo de possibilidade que pode aproximar o jovem 

do ambiente de leitura.  

Não levar em consideração que estamos imersos em uma tendência que contempla a cultura 

“remix” e para além, na cultura do entretenimento é recusar meios para trabalhar a favor da 

aprendizagem. Aprendizagem, aqui, sendo tratada não apenas baseada nos moldes da escola formal e 

sim, assumindo um papel na formação da identidade dos jovens a partir das experiências do dia a dia. 

Certeau (1994) nos mostra que o sujeito encontra-se sempre em construção, baseado nas “maneiras 

de fazer”, e aponta formas nas quais o indivíduo se reapropria dos acontecimentos diários e produzem 

significados próprios, de forma não passiva, a partir das práticas cotidianas. 

 

6. Considerações finais 

Diante do cenário apresentado nesse artigo, acreditamos que a cultura do entretenimento pode e 

deve ser utilizada como alternativa para estimular a escrita e leitura entre os jovens.  A ideia gira em 

torno do fato que o estimulo a prática de leitura e escrita deve acompanhar o contexto que os jovens 

estão inseridos. Assim, esse trabalho se afasta da ideia que aborda a cultura do entretenimento como 

limitadora e prejudicial à prática de leitura.  

A pesquisa tem relevância na medida em que, propõe alternativas para pensar as práticas 

contemporâneas de leitura entre os jovens. Além, de retomar uma discussão relevante sobre a cultura 

digital no cotidiano educacional. Por fim, avaliamos que o fenômeno descrito neste trabalho necessita 

de uma maior atenção dos pesquisadores, por influenciar de forma direta o comportamento social. 

Essa foi uma tentativa de cruzar uma bibliografia farta ao objeto empírico específico, entretanto 

assumimos que há a necessidade de aprofundar os estudos que envolvem leitura, jovem, cultura da 

conexão e entretenimento. 
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Resumo:  
O brasileiro é um apaixonado por futebol. Tomando esta frase como ponto de partida e cientes da importância 

da internet na veiculação de informações, nos propomos, com este trabalho, a fazer um estudo qualitativo dos 

perfis de time de futebol no Twitter. Nossa proposta, com este estudo, é identificar os elementos constitutivos 

dos perfis assim como suas funções retóricas na veiculação de informações sobre os times de futebol. Para 

atingir esse fim, selecionamos cinco perfis de time de futebol (são eles, em ordem alfabética: Corinthians, 

Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo), onde analisamos elementos como fotos (da capa e do perfil), bio e 

postagens, conteúdos atualizados pelos perfis no início do primeiro semestre deste ano. Inicialmente, 

identificamos que os usuários destes perfis, mediante seu propósito comunicativo, que é o de atualizar os 

torcedores sobre notícias relacionadas ao time, selecionam, produzem, compartilham e incitam por meio de 

hashtags a participação ativa de seus seguidores, de modo que consideramos que o propósito comunicativo dos 

perfis não é só atualizar, mas também assegurar o envolvimento dos torcedores nas ações do time. Nos 

fundamentamos, na produção e desenvolvimento desta pesquisa, nos trabalhos de Miller (2012 [1984]) e 

Alexandre (2012), dentre outros. Esperamos, ao final de nosso trabalho, dialogar e contribuir com outros 

trabalhos sociorretóricos que se dedicam a estudar gêneros digitais, dentre eles, mais especificamente, aqueles 

que estão relacionados ao Twitter. 

 

Palavras-chave: Gênero digital. Perfis de time de futebol. Sociorretórica. 

 

 

1. Introdução 

O brasileiro é um apaixonado por futebol. Essa paixão pelo time do coração faz com que os 

torcedores acompanhem tudo o que está relacionado ao seu time. Com base nisso, foram criados, em 

2009, no Twitter, perfis de boa parte dos times de futebol do país. Esses perfis se distinguem dos 

demais perfis do Twitter por conta dos seus propósitos comunicativos, que são, a saber, atualizar os 

torcedores sobre notícias relacionadas aos times e garantir a participação ativa de seus torcedores. 

Para atingir esses propósitos comunicativos, os perfis utilizam-se de elementos retóricos, tais como 

fotos do perfil e da capa, bio e postagens. 

Em nosso trabalho, delimitamos esses elementos retóricos de modo a identificar, por meio 

das recorrências, as estratégias adotadas por esses perfis. Para isso, optamos pelo desenvolvimento 

de uma pesquisa qualitativa, onde analisamos cinco perfis de times de futebol, são eles: Corinthians, 

Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. A escolha por esses perfis obedeceu a três critérios, a 
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saber: são times brasileiros, pertencem a regiões diferentes do país (Corinthians, Palmeiras e São 

Paulo são times paulistas; Flamengo é um time carioca; e o Grêmio, um time gaúcho) e possuem 

bastante popularidade. 

Nosso objetivo, com este artigo, é dar continuidade às pesquisas recentes sobre gênero 

digital, em especial, os que estão relacionados à rede social Twitter. Alexandre (2012), Castro (2012), 

Castro e Alexandre (2010; 2012) defendem que os perfis do Twitter são gêneros retóricos. 

Consideramos pertinente o posicionamento desses autores, de modo que com ela corroboramos ao 

adotá-la para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Desse modo, nosso trabalho foi estruturado por 

um referencial teórico baseado em duas tradições de estudo de gêneros, a Linguística e a 

Sociorretórica, em procedimentos metodológicos para a montagem do corpus e pela análise dos 

dados, onde analisamos e cruzamos os dados obtidos com a pesquisa. 

 

2. Referencial teórico 

Iniciaremos nossa fundamentação teórica apontando para o leitor deste artigo as linhas 

teórico-metodológicas que serviram de base para o estudo do corpus. Primeiramente, adotaremos a 

divisão apresentada por Bawarshi e Reiff (2013) dos estudos de gêneros, a saber, em três tradições: 

(1) literária, (2) linguística e (3) retórica e sociológica (também conhecida como sociorretórica). Essa 

divisão se faz importante, visto que, em nosso artigo, nos deteremos nas tradições (2) linguística e (3) 

sociorretórica. 

Embora as autoras distingam três tradições, há entre elas convergências. Principalmente nas 

tradições que servirão de base para nosso estudo, Bawarshi e Reiff (2013, p. 76) observam que tanto 

em uma quanto na outra o gênero é visto como ação retórica e linguística situada. 

Na tradição linguística de gênero, trabalharemos com o conceito teórico-metodológico de 

Swales, mais conhecido como “propósito comunicativo”. Este conceito foi criado pelo autor na década 

de noventa e inicialmente era um critério privilegiado na definição de gêneros. Por quê? A resposta 

para esta pergunta encontra-se na definição de gênero feita pelo próprio autor ainda em noventa. 

Vejamos abaixo: 

 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos membros 

compartilham um certo conjunto de propósitos comunicativos. Esses propósitos são 

reconhecidos pelos membros especializados da comunidade discursiva original e 

desse modo passam a constituir a razão subjacente ao gênero. A razão subjacente 

delineia a estrutura esquemática do discurso e influencia e restringe as escolhas de 

conteúdo e estilo. O propósito comunicativo é um critério privilegiado que opera no 

sentido de manter o escopo do gênero, conforme concebido aqui, estreitamente 

ligado a uma ação retórica comparável. (SWALES, 1990 apud BIASI-RODRIGUES e 

HEMAIS, 2009, p. 234). 
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Como podemos ver, no excerto acima, o propósito comunicativo é um critério privilegiado por 

ser, segundo Swales, “a razão subjacente do gênero”, ou seja, é o propósito comunicativo que delineia 

a estrutura do gênero mediante a sua ação retórica. Em outro artigo (ALVES, 2013), elencamos os 

propósitos comunicativos do gênero ofício. Em um trabalho mais apurado (ainda no prelo), 

relacionamos os propósitos comunicativos aos movimentos retóricos de ofícios produzidos e 

recebidos pela Secretaria de Administração do Estado do Piauí (SEAD – PI). O que constatamos foi a 

convergência na estrutura de ofícios que continham o mesmo propósito comunicativo e a divergência 

entre ofícios imbuídos de propósitos comunicativos diferentes. 

Contudo, o conceito de propósito comunicativo como critério privilegiado na definição de 

gêneros foi durante uma década criticado por outros pesquisadores por ser apriorístico. Isso fez com 

que Swales reformulasse o conceito e propusesse dois modelos de pesquisa, a saber, um voltado para 

o texto e o outro voltado para o contexto (Swales e Askehave, 2009 [2011], pp. 239-240). Desse modo, 

o propósito comunicativo continua a ser um critério a priori, todavia, deixa de ser definitivo.  

Neste artigo, o conceito de propósito comunicativo faz-se basilar em pesquisa, visto que 

identificamos nos perfis de time de futebol dois propósitos comunicativos, são eles, atualizar os 

torcedores sobre notícias relacionadas ao time e assegurar o envolvimento dos torcedores nas ações 

do time. Nosso objetivo é identificar como forma e conteúdo se fundem para estruturar esse gênero 

com base nesses dois propósitos. Para isso, vimos a necessidade de trazer para a nossa 

fundamentação teórica os trabalhos de Miller (2012 [1984]) e Alexandre (2012). 

Como apontamos no início da nossa fundamentação teórica, há convergências entre as 

tradições linguística e sociorretórica. Dentro da sociorretórica, adotamos o conceito de gênero como 

ação social proposto por Miller (2012 [1984]). Para a autora, o gênero é a fusão de três elementos, a 

saber, forma, conteúdo e situação. Esses três elementos funcionam como uma resposta a uma 

situação retórica prototípica, que não deve ser vista como concreta nem abstrata, mas como uma 

definição pautada em práticas recorrentes de uso da língua. Com base nisso, o gênero é uma forma de 

agir socialmente, visto que numa sociedade cada vez mais moderna como a nossa, boa parte das 

ações são realizadas por meio de gêneros. Os perfis do Twitter são um exemplo. 

Quando optamos por trabalhar com o perfil de time de futebol no Twitter nos deparamos com 

uma dificuldade, qual seja, o de identificar o gênero nessa rede virtual. Seria o Twitter o gênero, o 

perfil ou as postagens do perfil? Alexandre (2012) defende que o perfil do Twitter é um gênero 

retórico. Para ela, o Twitter em si é um conjunto de affordances que restringe e possibilita a criação de 

gêneros virtuais e as postagens sozinhas não constituem uma ação retórica comparável. Tomemos 

como exemplo as postagens promocionais. A ação retórica não está na postagem em si, mas no perfil 

que a publicou, tanto é que a promoção ocorre de diferentes maneiras. No perfil pessoal, por 
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exemplo, promove-se a imagem do usuário do perfil, já no perfil de time de futebol, promove-se a 

venda de produtos relacionados ao time. São ações retóricas diferentes que só serão percebidas se 

relacionarmos a postagem com o perfil que a produziu. Contudo, vale ressaltar, o perfil é um conjunto 

de elementos imbricados, advindo daí a sua força, não sendo possível, desse modo, desvinculá-los. 

No próximo tópico, falaremos sobre o Twitter. Consideramos esse capítulo oportuno, visto 

que, nele, nos deteremos na criação da rede social e na sua evolução. Como bem defende Alexandre 

(2012), os primeiros anos do Twitter são responsáveis pela confusão entre meio e gênero, isso porque, 

em seus primeiros anos, a rede social tinha um propósito comunicativo bastante específico, a saber, 

comunicar as ações do usuário do perfil para os seus seguidores, contudo, a medida que esta rede 

social se popularizava, os usuários passaram a perceber novas possibilidades de uso, como vender 

produtos, informar sobre fatos que aconteciam no mundo, entreter por meio de piadas etc. 

 

3. O twitter 

Criada no ano de 2006 por Jack Dorsey, a rede social Twitter tinha como objetivo primordial 

estabelecer a comunicação em tempo real entre funcionários de uma mesma empresa, a Obvius Corp, 

sem que estes precisassem se locomover para tanto. Isto representou uma economia de tempo e 

custo para a empresa. Infelizmente não nos foi possível resgatar o exato momento em que o Twttr 

(primeiro nome da rede) deixou de fazer parte de um grupo seleto de pessoas, os funcionários da 

Obvius, e se tornou uma rede social mundialmente conhecida. 

 O Twitter apresenta desde a sua criação traços bastante peculiares. Um de seus primeiros 

traços está relacionado às postagens, os tweets. Pensado primeiramente para o uso em aparelhos 

celulares, os tweets tem como característica principal o número limitado de caracteres, 160, sendo 

140 caracteres destinados para a produção de texto e 20 caracteres para o endereço do usuário 

(@nickname). Dorsey se baseou na produção de mensagens em aparelhos celulares. Tal limite de 

caracteres ainda permanece, visto que qualquer usuário da rede social pode acessá-la nesse aparelho. 

Outro elemento bastante característico do Twitter são as perguntas “What are you doing?” 

(“O que você está fazendo?”), posteriormente substituída pela pergunta “What is happening?” (“O 

que está acontecendo?”). Tais perguntas incitam o usuário a produzir tweets. Chama atenção a 

mudança de foco: antes o usuário era incitado a produzir postagens em que dizia o que estava 

fazendo no momento, já no segundo momento o usuário passou a ser incentivado a produzir 

postagens em que ele dizia o que estava acontecendo no momento, ou seja, a postagens tanto estão 

relacionadas ao usuário quanto o meio em que este está imerso. 

Jack Dorsey, ao falar em entrevista sobre as mudanças pelas quais passou o Twitter desde a 

sua criação, disse: “definimos um mero 1 por cento do que o Twitter é hoje. O 99 por cento  restante  
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tem sido, e continuará a ser, criado por milhões de pessoas que fazem deste o seu próprio 

meio, tweet por tweet” (ALEXANDRE, 2012, p. 62). Consideramos esta informação bastante valiosa, 

pois evidencia o papel dos usuários do gênero, do meio e da exigência. E, de fato, foram estes três 

elementos inter-relacionados que levaram a grandes mudanças na rede. 

Uma dessas mudanças foi pontuada logo acima (a pergunta que fica na caixa de produção dos 

tweets). Algumas das outras mudanças estão diretamente relacionadas às postagens, como: recurso 

automático encurtador de links, recurso opcional de compartilhamento de postagens de outros 

usuários (retweet), recurso opcional que faz com que a postagem de outro usuário torne-se um 

“favorito”, anexação de imagens e vídeos (atualmente é possível visualizá-los na rede social; antes os 

usuários podiam apenas postar hiperlinks nos tweets, no qual os outros usuários clicavam e eram 

direcionados para outras páginas como o Instagram, por exemplo) e, por último, o uso das chamadas 

hashtags (“tags”, “etiquetas” e “hash”, “símbolo #”), que levou ao surgimento dos trending topics (os 

assuntos mais comentados).  

Outra mudança que houve nesta rede social está diretamente relacionada ao perfil dos seus 

usuários. Antes, os perfis eram pessoais. No entanto, pouco a pouco, o perfil dos usuários do Twitter 

foi se modificando: começaram a aparecer perfis outros, como os fakes (ALEXANDRE, 2012), os perfis 

institucionais de ensino superior (CASTRO, 2012), perfis públicos (perfis de pessoas famosas), os perfis 

institucionais de clubes de futebol, que são o alvo de nossa pesquisa, entre outros. Assim como 

Alexandre (2012) e Castro (2012), consideramos que os perfis são gêneros e que o Twitter é, na 

verdade, um conjunto de affordances (MILLER, 2009 apud ALEXANDRE, 2012), ou em outras palavras, 

um conjunto de restrições e possibilidades para os seus usuários.  

Embora tenhamos enumerados nos parágrafos anteriores um número considerável de 

affordances dessa rede social, em nosso artigo limitamos nossa análise às imagens do perfil e da capa, 

bio e postagens. Restringimos nossa análise a estes elementos tendo em mente a extensão de páginas 

de um artigo científico, além disso, consideramos que essas affordances ilustram satisfatoriamente 

aquilo a que nos propomos em nossa pesquisa. 

 

4. Procedimentos metodológicos 

Nossa metodologia consiste no recorte das seguintes affordances: fotos do perfil e da capa, 

bio e postagens de cinco perfis institucionais de time de futebol no Twitter, são eles, a saber: 

Corinthians (@Corinthians), Flamengo (@Flamengo), Grêmio (@gremiooficial), Palmeiras 

(@SEPalmeiras) e São Paulo (@SãoPauloFC). Para o recorte, valemo-nos dos recursos printscreen e do 

Word para edição de imagens. 
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Em nosso trabalho, optamos por um estudo qualitativo. Justificamos nossa opção com base na 

extensão do artigo. Salientamos que sabemos da importância do estudo quantitativo na análise de 

gêneros. Todavia, como o nosso objetivo é relacionar gênero e retórica, em nosso artigo analisamos o 

conteúdo de cinco perfis de time de futebol. Com base nisso, um número maior de perfis aumentaria 

em muito o número de páginas, o que comprometeria, em nossa opinião, nossa proposta. 

Ao analisarmos o conteúdo dos perfis de time de futebol, fizemos uma análise interpretativa 

dos textos que compõem as imagens do perfil (não verbais) e da capa (não verbais e, em alguns casos, 

multimodais), da bio (verbais) e das postagens (verbais e multimodais). Ao cruzarmos os dados 

obtidos, identificamos recorrências no processo de composição desses textos. É o que veremos no 

tópico a seguir. 

 

5. Análise de dados e resultados obtidos 

1.1. Fotos do perfil e da capa 

 

 

Imagem 01: Corinthians 

 

Imagem 02: Flamengo 
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Imagem 03: Grêmio 

 

Imagem 04: Palmeiras 

 

Imagem 05: São Paulo 

 Ao analisarmos as fotos do perfil e da capa identificamos a recorrência tanto do brasão dos 

times na foto do perfil quanto da imagem das torcidas dos respectivos times na foto da capa, com 

exceção do Palmeiras (imagem 04). Dois fatos nos chamaram bastante a atenção, a saber: a frase que 

interpela a torcida no perfil do Flamengo (imagem 02) e a palavra “oficial” no perfil do Grêmio 

(imagem 03). 

 

1.2. Bio 
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Imagem 06: Corinthians, Flamengo e Grêmio 

 

Imagem 07: Palmeiras e São Paulo 

 Em nossa análise, identificamos a recorrência da palavra “oficial” na bio dos cinco perfis. Além 

desta palavra, percebemos que no título dos cinco perfis aparece o símbolo de autenticação do 

Twitter: . O uso da palavra “oficial” e do símbolo de autenticação servem de auxílio para os 

torcedores, visto que existe no Twitter mais de um perfil intitulado com o nome desses times. 

 

1.3. Postagens 

 

Imagem 08: Corinthians 

 

Imagem 09: Flamengo 
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Imagem 10: Grêmio 

 

Imagem 11: Palmeiras 

 

Imagem 12: São Paulo 

 

 Como podemos ver nas postagens acima (imagens 08 a 12), todos os perfis postam notícias 

relacionadas ao time: homenagem a um jogador (Corinthians), venda de ingressos para o jogo 

(Flamengo), bastidores da vitória do time (Grêmio), homenagem de dia dos namorados a sócios do 

time (Palmeiras), e histórico de partida do time (São Paulo). Além disso, os torcedores são 

interpelados a agir (Flamengo, Grêmio e São Paulo) ou são citados por suas ações (Corinthians e 

Palmeiras) nas postagens dos perfis.  
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6. Considerações finais 

Em nossa análise constatamos a recorrência de elementos tais como fotos do brasão do time, 

imagens da torcida, a palavra “oficial” e notícias relacionadas ao time e aos torcedores. Esses 

elementos aparecem nos perfis ocupando estrategicamente as affordances do perfil e da capa (fotos e 

imagens), da bio (palavra “oficial”) e das postagens (notícias relacionadas aos times e aos torcedores), 

exercendo papeis retóricos dentro desses espaços. Embora tenhamos encontrado recorrência no uso 

dessas affordances nos perfis de time de futebol, elas divergem em perfis diferentes. Isso acontece 

porque perfis diferentes atendem a propósitos diferentes (um estudo comparativo com os trabalhos 

de Alexandre [2012] e Castro [2012] ilustram de maneira produtiva a nossa afirmação. Esperamos com 

isso, corroborar com os estudos desses dois autores e defender o estatuto de gênero retórico ao perfil 

ao invés da rede social. 
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Resumo:  
Embasando-nos na Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas, proposta por CULIOLI (1990, 

1999a, 1999b), para quem a categoria de número resulta não apenas da operação de quantificação, 

mas também de operação de qualificação ou ainda de operações complexas, este trabalho busca 

refletir sobre os mecanismos enunciativos que possibilitam o uso da unidade algum, partindo da 

hipótese de que quando ligados a nomes densos e compactos a unidade algum atua sobre a qualidade 

e exige mecanismos enunciativos diferentes daqueles exigidos pelos nomes discretos, enquanto que o 

seu plural ao marcar a não unicidade, opera sobre a quantidade indeterminada das ocorrências em 

questão. Para tanto, propomos uma descrição da língua em seu funcionamento partindo de 

observações sobre enunciados extraídos de artigos de opinião do jornal O Dia e Meio Norte e do 

Portal Cidade Verde.  

 

Palavras-chave: Mecanismos enunciativos; Algum; Valores referenciais; Qualificação; Quantificação. 

 

 

1. Introdução 

Historicamente a unidade algum tem sido descrita como pertencente à classe dos pronomes 

indefinidos, uma subclasse dos pronomes definida a partir de sua relação com o nome (critério 

sintático); sua flexão (critério morfológico), mas o que particulariza esses elementos diferenciando-os 

dos demais pronomes é o seu caráter indeterminador (critério semântico). Assim, nessa perspectiva, 

quando esses elementos juntam-se ao nome atribuem-lhe indeterminação. 

Apoiando-nos na Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas proposta por Antoine 

Culioli, argumentamos que as unidades da língua resultam de operações de linguagem, processo do 

qual resultam as representações construídas pelo sujeito e organizadas em forma de enunciados. 

Nessa perspectiva construtivista, compreendemos que a relação forma e sentido é construída no e 

pelo enunciado e a referenciação é aqui entendida como um conjunto de localizações entre o 

enunciado e a sua situação de enunciação, isto é, o que nos interessa é a relação construída na 

mailto:Jodarc85@hotmail.com
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passagem de uma representação mental a uma representação linguística e não entre palavra e 

realidade, por isso, ao estudarmos as unidades linguísticas nossa pretensão é reconstruir os seus 

valores referenciais, isto é, o valor construído e marcado pela unidade no enunciado e a sua 

participação na significação deste.  

Conforme essas convicções oriundas desse suporte teórico-metodológico nos propomos 

investigar as operações e mecanismos de construção enunciativa subjacentes ao uso da marca algum 

junto a nomes densos e compactos a fim de compreendermos seu papel no processo de construção 

da significação nos enunciados e seus mecanismos enunciativos. Para tanto, partimos da hipótese de 

que os elementos, gramaticalmente classificados como pronomes indefinidos, ao operarem na 

determinação dos nomes, constroem graus diferentes de especificidades de seus valores.  

 

2. Determinação nominal 

Distanciando de classificações morfológicas, Culioli enxerga que a existência da categoria de 

determinação não está vinculada a existência de elementos gramaticais que se posicionam à direita do 

nome e por isso recebem o título de determinantes, mas sim a uma cadeia de operações que 

permitem a instanciação da noção na forma de ocorrência que como as demais, deixam suas marcas. 

Para ele, a partir de observações, faz-se necessário construir uma categoria gramatical 

(representação metalinguística explícita) sem se limitar a utilização de termos como determinantes 

empregados para um elemento próprio da língua, como por exemplo, o artigo ou operador lógico 

(iota ou épsilon), pois há línguas que não apresentam em seu sistema a classe dos artigos que atuam 

como determinantes, mas ainda assim apresentam a categoria de determinação.  

Culioli problematiza o uso da expressão ‘determinação’ para se referir as unidades que 

acompanham os nomes, segundo ele, o termo 

geralmente é empregado, sem se preocupar em especificar a acepção das palavras 
como definido (artigo definido, artigo indefinido, pronome indefinido) e 
determinantes (artigos, possessivos), como se o significado de cada termo fosse 
apreendido intuitivamente. (CULIOLI, 1999b, p. 37) 
 

Isso, segundo ele, resulta de três hábitos praticados na linguística: (I) a abordagem 

morfológica, partindo-se da relação entre significante e significado. Sob esse ângulo, os determinantes 

não existem, porque só apresentam forma e o estudo do seu valor é considerado apenas sob 

problemas clássicos de incidência (o artigo incide sobre o grupo nominal) e de quantificação (genérico 

ou especifico); (II) habituou-se trabalhar sobre as línguas de forma isolada. Assim, os determinantes 

pertencem a uma classe sintática que será, à grosso modo, essa dos artigos e (III) basicamente se 

procede por classificações superficiais, as quais se liga um significado.  



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

154 

Diante dessa insatisfação, Culioli defende que a única forma que permite rigor e generalização 

deve se fundar sobre uma mudança de ponto de vista, ou seja, considerar que a determinação é um 

conjunto de operações elementares, cujas marcas podem ou não estarem visíveis na realização 

superficial das línguas. Para isso, faz-se necessário, partir de observações empíricas da categoria de 

número em linguística (observações sobre diferentes línguas, sobre a aquisição dessa categoria por 

crianças) e construir uma representação das operações de determinação. Essa categoria é fundada 

sobre um jogo de correspondências entre de um lado um conjunto de marcas morfo-sintáticas e, de 

outro lado, um sistema de operações e um sistema classificatório.  

Sobre o sistema de operações, Culioli afirma que basicamente a categoria de número resulta 

das seguintes operações: (I) Operações sobre a quantidade (extensão): Essas operações estão 

diretamente relacionadas à natureza do nome (contáveis / não-contáveis). Isto é, a natureza do nome 

que sofrerá tal operação interfere nas formas linguísticas que poderão marcar tal operação. Os nomes 

considerados enumeráveis aceitam a quantificação marcada através de numerais, artigos e 

pronomes113 enquanto que os não- enumeráveis expressam a quantificação através de classificadores 

(2 litros, um pedaço de, etc.) ou operadores diferenciais (um pouco de, bastante). Vejamos os 

exemplos: 

(01) Vários jogadores permaneceram na seleção.  

(02) Infelizmente, o homem gasta bastante água.  

O pronome indefinido vários quantifica um número indeterminado de jogadores e bastante 

marca uma quantidade indeterminada do mesmo objeto, no caso água. Essa diferença de emprego 

está relacionada a natureza do nome que constitui o núcleo do sintagma. Em 01, jogador é um nome 

enumerável sendo possível referir-se a um jogador ou a mais de um.  Já em 02, o nome água é não-

enumerável, sendo possível apenas quantificá-lo por meio de um classificador ou operador diferencial, 

por isso, nesse caso, o indefinido atua na quantificação do objeto, intensificando-o. Nesse caso, não 

poderíamos substituir bastante por vários, como em ‘*O homem gasta várias águas’.   

Relacionando problemas complexos entre compreensão e número, Culioli (1990) explica que a 

categoria de número pode resultar de operações que evidenciam a qualidade, e não exclusivamente a 

quantidade. Se considerarmos, por exemplo, o nome manteiga, a sua pluralização (manteigas) não 

significa várias quantidades de manteiga, uma grande quantidade de manteiga, mas sim várias 

qualidades (tipos) de manteiga. O mesmo acontece com as operações de totalização, como em “Todo 

menino gosta de jogar bola”, em que exploramos a propriedade <jogar bola> sendo atribuída a classe 

de meninos. E ainda, as operações ligadas, que em enunciados como “Eu amo ler certos romances”, o 

pronome certos marca uma dupla operação, além de uma quantidade, uma operação de qualidade, 

                                                             
113 Exploramos as ideias de Culioli, considerando a língua a ser analisada aqui, ou seja, a língua portuguesa. 
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pois entre os romances, há romances X que apresentam propriedades particulares que os diferenciam 

dos demais romances. E, as operações de referência ao genérico (à classe) como nos exemplos: 

“Qualquer /Todo /O /Os /Um canário tem pés colados”.  

O teórico acrescenta que diante da diversidade das línguas em marcarem essa categoria, é 

preciso que se pense em um sistema classificatório que considere as operações e não apenas a 

oposição singular/plural. Dessa forma, ele propõe que uma classificação leve em conta: propriedades 

dos nomes (contínuos/descontínuos); quantidade/qualidade; totalidade; relação entre o genérico e a 

quantidade; relação entre quantidade e propriedade; reagrupamentos nominais (pares, coleções, 

conjuntos apreendidos globalmente, coleções onde se pode individualizar os elementos).    

As discussões supracitadas visam esclarecer que a categoria de número não está limitada à 

ideia de singular/plural, sendo o plural vinculado, necessariamente, à existência de “mais de um”, mas 

que essa categoria está relacionada a outros valores além de uma quantificação no sentido lógico do 

termo. Além disso, visamos também o propósito de demonstrar que na língua portuguesa tal 

categoria pode ser marcada por elementos que gramaticamente pertencem a classes morfológicas 

diversas, como os numerais, artigos e pronomes.  

Reafirmamos, então, que determinação nominal é um “fenômeno de linguagem responsável 

por um conjunto de operações que viabilizam a presença das marcas que antecedem os nomes. [...] 

Ela constitui um conjunto de operações elementares aplicadas sobre a intenção e extensão da noção” 

(LIMA, 2000: 70). Os determinantes ligam-se a ocorrências atribuindo-lhes graus de especificidade 

qualitativa e quantitativa.  

 

3. Algum: determinando nomes, marcando operações 

Como afirma Lima (1997), o emprego dos determinantes junto a nomes discretos e não 

discretos (contáveis e não contáveis) não resulta de uma escolha aleatória. Como podemos ver se 

compararmos os enunciados: 

(1) Traga-me alguma garrafa para eu colocar o mel. 

(2) Traga-me alguma bebida.  

(3) ?Traga-me alguma água.  

Observamos que os grupos nominais formados pelo determinante algum + nome garrafa em 

(1), bebida em (2) e água em (3) apresentam limites de aceitabilidade devido as propriedades do 

nome. Temos em garrafa a presença da propriedade /discreto/ permitindo que as ocorrências da 

noção /garrafa/ sejam individualizadas. Assim, podemos pensar em construções como: Traga-me duas 

garrafas para eu colocar o mel; Traga-me algumas garrafas para eu colocar o mel. Seja através de 

numeral, seja através de um indefinido, temos ocorrências individualizadas da noção /garrafa/.  
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Diferentemente de garrafa, os nomes bebida e água apresentam a propriedade /denso/, eles 

não aceitam individualização de suas ocorrências, sendo possível apenas a sua quantificação que será 

marcada por um classificador, por exemplo, copo ou litro. Estes sim são discretos e possibilitam uma 

enumeração como 2 xícaras, 2 litros . Porém, mesmo compartilhando o mesmo traço, eles não 

apresentam as mesmas condições de uso, o primeiro aceita o determinante algum enquanto que o 

nome água não aceita tal acompanhante.  

Neste caso, a aceitabilidade de algum junto ao nome bebida resulta da semanticidade desse 

nome, pois a expressão “bebida” compreende uma variedade de bebidas o que lhe permite uma 

discretização que não ocorre sobre o nome, mas sobre um tipo de bebida sobre o qual ocorrerá a 

extração. Essa diversidade, possibilita inclusive, a presença de um especificador nessa construção 

como Traga-me alguma bebida alcoólica.  

Como água não apresenta uma variedade, isto é, não temos tipos diferentes de água, o nome 

água não aceita o determinante algum, mesmo que consideremos a existência de água com gás e 

água sem gás, ainda assim não é possível a construção  nem mesmo com a presença de um 

especificador como *Traga-me alguma água com gás. Para marcar um valor quantitativo, observa-se 

a aceitabilidade do determinante um em substituição a algum, podemos ter: Traga-me uma(s) 

água(s); Traga-me uma(s) água(s) com gás. 

Conforme essas diferenças provocadas pela semanticidade dos nomes, ressaltamos uma 

particularidade do determinante algum junto a nomes discretos e não discretos. No caso dos nomes 

discretos e dos nomes passíveis de discretização, como é o caso de bebida, o determinante indica uma 

individualização do objeto ou do tipo do objeto, permitindo seu uso no singular e no plural. Já com os 

nomes que não permitem discretização, ou seja, que não permitem enumeração, como é o caso de 

água, esse determinante opera não como um quantificador, mas como um classificador que quantifica 

uma “porção” do mesmo objeto. Neste caso, o determinante é usado sempre no singular. Vejamos o 

exemplo:  

(4) Hoje bebi alguma água. (Google) 

Neste caso, alguma marca um valor referencial de um classificador, ou seja, indica uma 

pequena quantidade de água ingerida pelo enunciador durante o dia. Podemos confirmar essa 

observação a partir da explicação que o próprio enunciador faz sobre a afirmação acima: “O calor 

anda aí, ainda não em grande, mas a humidade já basta para me sentir menos bem. Vai daí, hoje 

cheguei à formação e bebi meio litro de água”. Assim, o valor construído em alguma é semelhante ao 

da glosa Hoje eu bebi um pouco de água, opondo-se a uma construção do tipo Hoje eu bebi 

tanta/bastante/muita água, onde os determinantes tanta, bastante ou muita marcam uma 

quantidade de ingestão de água superior ao esperado pelo enunciador. Com esse valor, isto  é, de 

quantificação sobre o mesmo objeto, é difícil imaginarmos essa construção no plural, como ?Bebi 
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algumas águas que passa a implicar sobre um classificador implícito (garrafa, por exemplo) 

construindo um valor de quantificação. 

Assim, a escolha por uma ou outra unidade do conjunto de quantificadores indefinidos não 

resulta apenas da escolha do enunciador frente à sua vontade de referenciar às coisas do mundo, 

como afirma Castilho (2002), mas também do ambiente sintático e semântico onde ela ocorrerá. 

Assim, o uso das unidades linguísticas ocorre em concomitância com as regularidades da língua, pois 

como já explicamos, embora a linguagem seja a capacidade do sujeito de (re)produzir textos, essa 

atividade é gerenciada pela língua que coordena e organiza os agenciamentos e configurações das 

formas.  

Portanto, compreendemos que o determinante resulta de operações de determinação 

nominal que ocorre em sintonia com a semanticidade do nome e com outras operações que entram 

em jogo na constituição do enunciado. Esse conjunto de operações nos conduz a diferentes usos e 

valores referenciais marcados pelo mesmo determinante como mostraremos a seguir.  

Agora, se pluralizarmos esses nomes, teremos além do valor diferente daquele construído no 

singular, a aceitabilidade do determinante alguns junto ao nome água. Vejamos: 

(1a) Traga-me algumas garrafas para eu colocar mel.  

(2a) Traga-me algumas bebidas.  

(3a) Traga-me algumas águas.  

A pluralização, neste caso, permite um valor quantitativo, ou seja, alguns resulta de uma 

operação de determinação quantitativa que tem como valor preponderante o valor de quantificação 

(QNT) tanto em nomes discretos como não discretos, como podemos ver em (3a) que diferentemente 

do enunciado (3) (Tragam-me alguma água), tem a sua aceitabilidade garantida. Porém, essa 

aceitabilidade está condicionada à implicação de um classificador que opera sobre a quantificação de 

água, como podemos ver através da glosa: Traga-me algumas garrafas / copos de água (mineral). 

Comparando os enunciados (2) e (2a), embora em (2a) algumas bebidas seja formalmente o 

plural de alguma bebida em (2), não nos parece corresponder a uma pluralização da mesma forma 

que ocorre em (1) (Traga-me alguma garrafa para eu colocar mel) e (1a) (traga-me algumas garrafas 

para eu colocar mel) possíveis de serem enunciáveis em um mesmo contexto. Entre (2) e (2a) nos 

parece haver uma diferença contextual, ou melhor, tratam de sentenças enunciáveis em contextos 

diferentes. Em 2 (Traga-me alguma bebida), evoca um contexto onde o enunciador queira ser servido 

de uma bebida ou interpela a um co-enunciador com uma pergunta do tipo: Alguma bebida, senhor? 

O termo bebida junto ao pronome alguma no singular nos permite percorrer um domínio nocional de 

bebida, onde podemos encontrar água, suco, cerveja, vinho e etc., isto é, algo que sirva para beber, de 

onde será extraído apenas uma (suco, cerveja ou água, por exemplo) resultando em uma escolha, 

diferentemente de uma sequencia como: Traga-me minha bebida, que apresenta uma especificidade 
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definitiva marcada pelo determinante minha, portanto, o enunciador se refere a uma bebida X, de 

conhecimento do co-enunciador.  

Dessa forma, o valor preponderante de qualificação em alguma bebida impossibilita pensar no 

plural dessa construção mesmo que se considere a existência de mais de um (co)enunciador. Neste 

caso, poderíamos ter construções como Traga-nos alguma bebida ou Alguma bebida, senhores?. A 

permanência do singular em alguma bebida se deve a pretensão do enunciador em extrair algo 

“bebível”. O marcador atua sobre a noção /bebida/ cujas propriedades são /ser líquido/, /servir para 

beber/.  

Porém, sua pluralização é perfeitamente aceitável ao evocar um contexto de organização de 

uma festa, em que A diz a B: Traga-me algumas bebidas. Neste caso, ao percorrer o domínio de 

bebida, podem ser extraídas diferentes bebidas, como por exemplo, alguns refrigerantes, algumas 

cervejas, algumas bebidas quentes, escolhas que serão feitas conforme a preferência dos 

organizadores e do estilo da festa.  

Conforme essa diferença entre nomes discretos e não discretos (densos e compactos) 

demonstraremos, neste espaço, o funcionamento desse determinante junto a nomes não discretos 

sem, contudo, nos limitarmos a um trabalho de reconhecimento para uma posterior classificação, mas 

com o compromisso de mostrar como as marcas e seus valores são construídos a partir da 

(des)construção dos enunciados, ou seja, de manipulações.  

 

3.1 Algum junto a nomes compactos 

O determinante algum, considerado aqui como um operador de extração, quando junta-se a 

nomes discretos atua sobre o domínio nocional das ocorrências discretizando-as, ou melhor, 

individualizando-as. Assim, em um enunciado como: 

(05) Eu vi algumas cadeiras quebradas na sala. 

A unidade algumas extrai do domínio nocional de cadeira, ocorrências individualizadas da 

noção /cadeira/. Nessa construção podemos imaginar uma cadeira X, uma cadeira Y, uma cadeira Z 

que representam o estado de ‘cadeiras quebradas’ e formam um conjunto não delimitado 

quantitativamente. Essa distribuição só é possível devido ao traço /discreto/ da noção /cadeira/. 

Já os nomes compactos, comportam-se de maneira contrária. Esses nomes não aceitam 

quantificação, portanto, suas ocorrências não são individuáveis. Tomemos o exemplo: 

(06) *Eu vi algumas tristezas em seu olhar. 

Ao contrário de “cadeira” que aceita uma quantificação não delimitada marcada por alguns, o 

domínio nocional de tristeza não aceita uma operação de extração por meio do pronome indefinido. 

Neste caso, não é possível pensarmos em tristeza X, Y ou Z, sendo ela tomada em um compacto 

indivisível.  
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No entanto, como já ressaltara Lima (1997), não é possível afirmarmos que os nomes 

compactos não aceitam qualquer quantificação, é preciso considerar, conforme a autora, que os 

nomes apresentam propriedades sintático-semânticas distintas que podem permitir uma 

quantificação. Comparemos o comportamento dos nomes dor e tristeza nos seguintes enunciados: 

(07) Estou sentindo algumas dores no corpo. 

(08) ?Estou sentindo algumas tristezas. 

Os nomes dor e tristeza embora compartilhe o traço /compacto/apresentam propriedades 

semânticas diferentes. Esses traços permitem que em (07), dor possa receber uma quantificação e 

que em (08), tristeza não possa. Porém, essa (im)possibilidade não resulta apenas das propriedades 

do nome, devemos considerar a sintonia com operações de tempo e aspecto.  

Em (08), a locução verbal ‘estou sentido’ marca um valor temporal que mesmo que perpasse 

o momento da enunciação, há uma concomitância, ou seja, o sujeito sente tristeza no momento em 

que enuncia. Agora, considerando uma sequencia em que o tempo do enunciado é diferente do 

tempo da enunciação é possível a construção ‘algumas tristezas’: 

(08a) Durante minha infância, eu senti algumas tristezas.  

(08b) Senti algumas tristezas no meu relacionamento com José. 

Neste caso, algumas tristezas representa momentos tristes, fatos que ocasionaram tristeza e 

não o sentimento tristeza como ocorre em Hoje senti tristeza.  

No caso dos nomes compactos, que não permitem quantificação, a presença dessa unidade só 

é permitida quando este apresenta uma variedade podendo implicar “tipos”. Dessa forma, algumas 

dores é aceitável, pois é possível pensarmos em tipos diferentes de dores enquanto que em Senti 

algumas tristezas o aspecto pontual do verbo impede que pensemos em uma variedade de tristeza 

implicando na não ocorrência da construção. Assim, em algumas dores, algumas resulta da operação 

de determinação quantitativa que tem como valor preponderante o valor de quantificação (QNT), 

porém a extração ocorre não sobre dor, mas sobre o tipo de dor sentida.  

Portanto, retomamos a observação feita por Lima sobre os nomes compactos. Embora esses 

nomes não permitam quantificação sobre o domínio nocional, esse valor pode ocorrer devido a 

propriedades semânticas dos nomes juntamente com outras operações envolvidas no processo de 

construção do enunciado.  

Observemos o comportamento do determinante algum junto aos nomes compactos pobreza 

e miséria: 

(09)  Bento XVI encorajou os jovens a abandonar algumas pobrezas que os assolam, 

começando pela falta de amor. (Google) 
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(10) ?Sofremos as consequências de algumas misérias praticadas pelo governo114.  

Os nomes pobreza e miséria parecem ter traços semânticos diferentes. No primeiro, há a 

ocorrência de algum devido a possibilidade de tipificação de pobreza, assim temos tipos diferentes de 

pobreza, como essa marcada pelo enunciador: falta de amor, não se restringindo a falta de dinheiro. 

Já o nome miséria, não fora encontrado tipos de misérias resultando na não compatibilidade do 

determinante algum como podemos conferir no enunciado (10).  Podemos reforçar essa diferença 

com a ajuda dos enunciados: Aquela criança é carente por ser vítima de alguma pobreza/ ?Aquela 

criança é carente por ser vítima de alguma miséria.  

 

3.2 Algum junto a nomes densos 

Embora os nomes densos não aceitem enumeração, eles permitem uma quantificação que 

será marcada através de um classificador, este apresenta uma natureza discreta e, por isso, aceita o 

determinante algum como marca de uma quantificação indeterminada, como ocorre nos exemplos: 

  

(11) Mas se seu marido está com dificuldade para transformar o carvão em brasas... jogue 

algumas colheres de açúcar sobre qualquer brasa. (Google) 

(12) O sabor é amargo, mas logo você vai descobrir que o sacrifício de beber algumas xícaras 

de chá verde todos os dias vale a pena. (Google) 

(13) Em Portugal há ainda o hábito de congelar algumas fatias de bolo para serem comidos no 

primeiro aniversário do primeiro filho. (Google) 

(14) Beber algumas xícaras de café por dia pode reduzir o risco de desenvolver câncer no 

intestino, revelou uma pesquisa. (Google) 

Nesses exemplos, o determinante algum marca uma operação de fragmentação sobre uma 

ocorrência X de cada noção. Assim, a operação quantitativa é marcada no enunciado por meio de um 

classificador, isto é, a quantidade indeterminada marcada pelo determinante algum é sobre o 

classificador e não sobre o nome.  

Devido a propriedade desses nomes, podemos observar que se considerarmos tais 

construções com a ausência do classificador, o determinante algum passa a construir um valor de 

qualificação podendo implicar em tipos diferenciados das noções instanciadas: 

(11a) Mas se seu marido está com dificuldade para transformar o carvão em brasas... jogue 

alguns açúcares sobre qualquer brasa.  

(12a) O sabor é amargo, mas logo você vai descobrir que o sacrifício de beber algumas chás 

todos os dias vale a pena.  

                                                             
114 Como não foi encontrada nenhuma ocorrência de “algumas misérias” nos sites aqui adotados para a pesquisa, 

resolvemos elaborar um exemplo a fim de mostrarmos o comportamento do determinante junto a esse nome.  
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(13a) Beber alguns cafés por dia pode reduzir o risco de desenvolver câncer no intestino, 

revelou uma pesquisa.  

Agora, o determinante algum não resulta de uma operação de quantificação que ocorre sobre 

o classificador e nem sobre suas ocorrências, mas de uma operação de qualificação, pois se reconhece 

a existência de tipos ou marcas de açúcar (granulado, refinado); chá (cidreira, erva doce, etc.) e de 

café (descafeinado, solúvel). Em decorrência dos nomes densos não permitirem uma individualização, 

o seu plural resulta de operações complexas, conforme Culioli, ou seja, sua pluralização resulta de 

operações de quantificação e de qualificação.  

Nos exemplos discutidos até aqui vimos que os casos de operações complexas são marcados 

pelo determinante junto ao nome denso sem que haja a presença do classificador, porém em alguns 

casos, o pronome indefinido como marcador de uma operação de quantificação pode marcar a 

presença implícita de um classificador: 

(15) Cientistas ingleses descobrem os motivos pelos quais as pessoas parecem mais bonitas 

depois de algumas cervejas. (Google) 

(16) Foram apreendidos alguns iorgutes com larvas de insetos e fora da validade. (Google) 

(17) Naquela noite tomamos apenas alguns refrigerantes.  

Nesses casos, embora não tenha a presença de classificadores, é possível reconstruir uma 

leitura quantitativa do determinante algum que resulta da extração sobre classificadores implícitos, 

resultando em um valor de quantificação sobre os nomes densos. Assim, é possível observarmos que a 

leitura quantitativa ou qualitativa nessas construções não se devem a presença ou a ausência do 

classificador, mas de toda a construção enunciativa.  

Porém, há nomes densos que devido a propriedades semânticas permitem uma a 

quantificação e qualificação marcada pelo determinante em análise, sendo a leitura distinguida pela 

presença ou ausência do classificador: 

(18) Na hora do lanche costumo tomar alguns sucos.  

(18a) Na hora do lanche costumo tomar alguns copos de suco.  

(19) Quando fui ao supermercado, aproveitei para comprar algumas carnes.  

(19a) Quando fui ao supermercado, aproveitei para comprar alguns quilos de carne. 

Com os nomes suco e carne somente a presença do classificador autoriza uma leitura 

quantitativa, pois no caso de sua ausência, a construção só é possível se pensarmos em tipos de carne, 

por exemplo, carne de sol, carne vermelha, frango ou sabores de suco, como por exemplo, suco de 

laranja, de abacaxi, etc.  

Diferenciando-se desses nomes densos que permitem a ocorrência de algum com valor 

quantitativo ou qualitativo devido, principalmente, a suas propriedades em si, há nomes que 

apresentam-se como densos por constar na língua um sistema próprio que permita sua quantificação 
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como é o caso dos nomes tempo e dinheiro. O primeiro é medido pelos classificadores dia, hora, 

minutos e segundos, enquanto que o segundo tem a sua quantificação marcada pelo valor da moeda, 

pelo valor das notas determinadas pelo sistema monetário.  

Nestes casos, o determinante algum junta-se a esses nomes comportando-se como um 

classificador diferencial: 

(20) Nós pretendemos conversar com o Governo do Estado sobre o prédio do centro de 

Convenções, cujas obras estão paralisadas a algum tempo. (CV) 

(21) O gerente do banco desconfiou das atitudes da idosa e chamou a polícia antes que Maria 

Teresa e Carlos Augusto pudessem sacar algum dinheiro. (CV)  

Em (20), o determinante algum, marca uma porção de tempo, opondo-se a ‘pouco tempo’. 

Considerando uma escala que se estende de pouco tempo a muito tempo, podemos considerar que o 

algum marca um nível intermediário, localizando-se entre esses extremos.  

Junto ao nome dinheiro, o algum também funciona como um classificador que se localiza 

entre pouco dinheiro e muito dinheiro.  

 

4. Considerações finais 

A análise desenvolvida sobre os mecanismos e operações que permitem a presença do algum 

no enunciado e o seu papel no processo de construção da significação permitiu-nos a comprovação de 

nossa hipótese inicial, ou seja, de que os elementos gramaticais classificados como pronomes 

indefinidos, operam na determinação dos nomes e assim constroem graus diferentes de 

especificidade de seus valores referenciais.   

Logo, o pronome indefinido algum configura-se um determinante nominal, não simplesmente 

por acompanhar o nome, mas por resultar de operações de determinação e por atribuir-lhe valores de 

quantificação ou qualificação. Essa unidade permite ao enunciador isolar, extrair uma determinada 

ocorrência abstrata associada à noção a qual se atribui referência, isto é, que se localiza em relação a 

situação de enunciação e constrói valores referenciais de quantificação ou qualificação.  

Considerando que as operações de determinação não se dão isoladamente, mas em 

concordância com as demais operações, discutimos os valores construídos e marcados pelo 

determinante levando em consideração as propriedades dos nomes, as operações de tempo, aspecto 

e modalidade.  

Quanto às propriedades dos nomes, observamos que os traços /discreto/, /denso/ e 

/compacto/ estabelecem condições diferentes para o uso e os valores desse determinante. Os nomes 

discretos por permitirem sua individualização, que pode ocorrer através de uma quantificação e 

enumeração não apresentam restrições quanto ao seu uso junto a algum. Contudo, embora esses 
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nomes permitam singularização e pluralização, observamos que o determinante no singular apresenta 

condições diferentes para o seu uso, pois ao marcar uma operação de determinação qualitativa, ou 

seja, resultante de uma operação de identificação e diferenciação, ele não marcará a unicidade da 

ocorrência, como presume o singular, mas o reconhecimento dessa ocorrência em relação a sua 

noção, atribuindo-lhe um valor predominantemente qualitativo. Desta forma, a ocorrência de algum 

no plural é aceitável em construções com modalidades assertivas e não assertiva, já no singular, só 

ocorre em modalidade não assertiva. 
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Aprendizagem de Línguas Estrangeiras: 

o pior erro que um brasileiro pode cometer 
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Resumo:  
Aprender uma língua estrangeira não é tarefa fácil para que ensina, muito menos para quem aprende, pois 

requer muito esforço, dedicação, organização e muito, mais muito estudo mesmo. O processo de aprendizagem 

de segundas línguas não ocorre da mesma forma que a primeira língua, pois esta ocorre em um ambiente 

favorável, ou seja, é a língua utilizada por todos ao seu redor. Já a segunda língua, muitas vezes, os alunos não 

tem contato direto com as pessoas nativas, assim há uma grande diferença em aprender e adquirir. Quando 

começamos a falar as primeiras palavras na língua materna, nós começamos a adquirir tal língua, já quando 

estamos falando as primeiras palavras na língua meta, estamos aprendendo a falar esta língua. Língua materna e 

língua estrangeira são dois termos completamente distintos, a exceção de poucas comunidades bilíngues no 

mundo, aprender uma Segunda Língua requer mais esforço que talento, pois noventa por cento será de puro 

trabalha fora da sala de aula, e o restante, os outros dez por cento será o próprio talento em aprender uma 

língua diferente da língua mãe. 

 

Palavras-chave: Aprender, Línguas, Esforço e Sucesso. 

 

 

1. Introdução 

Este artigo, Aprendizagem de línguas estrangeiras: o pior erro que um brasileiro pode 

cometer, vem abordar sobre os erros que um brasileiro pode cometer para não obter sucesso em 

aprender uma língua que não seja a sua, isto é, a língua materna. Trata da problemática central do 

ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, e da didática avaliada pela investigação em sala de 

aula. Aborda os modos de programar e os processos e discute a problemática especifica na 

aprendizagem de uma língua estrangeira, a leitura de textos complexos ou a escritura através do 

processo de composição, ao que acompanha o estudo de ensino na reflexão metalinguística y os 

recurso das TICs, sendo direcionado tanto para a preparação do professor em suas aulas de língua 2 

como ao alunos em exercício de potenciar seu desenvolvimento e habilidades no curso de língua 

estrangeira.  

Tanto o programa teórico quanto o prático foram elaborados com um objetivo comum, dotar aos 

alunos os conhecimentos e habilidades necessária para aprender uma língua estrangeira, quando se 

fala em aprendizagem, requer um material didático, um professor e uma instituição. A este objetivo 
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une-se também para uma formação de segunda língua, pois com esta L2 que constitui o campo de 

conhecimento, ou seja, um campo de estudo, e neste sentido não somente ensinar uma língua, mas 

construir conhecimento sobre o processo de aprender e ensinar.   

A problematização parte do princípio de que o processo natural de aprendizagem requer muito 

esforço, primeiro temos que escutar, depois falar, ler e por último escrever. Já sabemos que há muitas 

pessoas que conseguem escutar e falar uma língua estrangeira, mas serão incapazes de poder escrever 

uma palavra correta, é o casos dos jogadores de futebol, em um determinado período de suas vidas se 

vem obrigados a mudar de Pais e a conviver com a língua local, com a imersão direta eles conseguem 

expressar, mas não conseguem escrever.  

 

2. Referencial teórico 

Para Ferdinand de Saussure a escrita é diferenciada da fala, assim pode-se afirmar que são 

exatamente duas línguas:  

 
[... ] La palabra escrita tiende a suplantar en nuestro espíritu a la palabra hablada: eso 
es cierto para los sistemas de escritura, pero la tendencia es más fuerte en el 
primero. Para el chino, el ideograma y la palabra hablada son signos de la idea con 
igual legitimidad; para él, la escritura es una segunda lengua….” (p. 83) 

 
Os sons geralmente não são fieis a ortografia, por isso a grande maioria dos alunos aprendizes de 

uma língua estrangeira terão um grau de dificuldade de compreender a relação que há entre o que se 

fala e o que se escreve, causando assim muitas frustações nos primeiros dias de aprendizagem, já que o 

ensino neste caso será automatizado, com regras e fórmulas para se memorizar.  

Para a aprendizagem total em língua estrangeira, deve-se estudar as quatro habilidades: Escutar, 

Falar, Ler e Escrever, diante das estruturas comunicativas, os alunos irão passar por vários níveis, A1, 

A2, B1, B2, C1 e C2.  

Diante do conflito que há entre aprender y adquirir uma língua, é de total responsabilidade do 

professor tentar aproximar ao máximo possível o ambiente da aula para um ambiente natural de 

aprendizagem de língua estrangeira, isto é, total imersão, Segundo o Professor Almeida Filho, (2002): 

 
[... ] “Enseñar una lengua extranjera implica, pues, una visión condensada y muy a 
menudo contradictoria (imagen compuesta) de hombre, del lenguaje, de la 
formación del ser humano crecientemente humanizado, de enseñar y aprender otra 
lengua, visión esa moldurada por afectividades especificas del profesor con relación 
a la enseñanza, a los alumnos, a la lengua meta, a los materiales, a la profesión y a la 
cultura meta.”(FILHO, 2002, p. 15)    
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Conforme Almeida Filho,  o ensino de uma língua estrangeira envolve uma visão complexa e 

ampla, onde os fatores da linguagem, a formação do indivíduo como ser humano, o processo de 

ensinar e aprender um outro idioma e o próprio indivíduo em si, são levados em consideração, pelo 

professor, uma vez que há uma estreita relação dele com seu trabalho como docente, como o ensino, 

como os educandos, como os materiais e recursos utilizados por ele e principalmente com a língua e 

com a cultura a ser trabalhada.  

Aprender uma língua e adquirir outra, são processos totalmente diferentes, para Stephen 

Krashen (1982) em seu livro “Principles and Practice in Second Language Acquisition” (Principios e 

Pratica na aquisição de Segunda Lingua) , nos afirma que:  

 
[... ] The first way is language acquisition, a process similar, if not identical, to the way 
children develop ability in their first language. Language acquisition is a subconscious 
process; language acquirers are not usually aware of the fact that they are acquiring 
language, but are only aware of the fact that they are using the language for 
communication. The result of language acquisition, acquired competence, is also 
subconscious. We are generally not consciously aware of the rules of the languages 
we have acquired. Instead, we have a "feel" for correctness. Grammatical sentences 
"sound" right, or "feel" right, and errors feel wrong, even if we do not consciously 
know what rule was violated...”(p.10) 

 
Percebe-se que adquirir e aprender uma língua são linhas opostas, pois se no primeiro caso, a 

língua ocorre de forma espontânea com as crianças, no segundo caso requer um pouco mais de 

atenção às estruturas comunicativas. 

Temos alguns termos específicos para poder compreender melhor o processo de ensino e 

aprendizagem de uma língua estrangeira: L1 (língua mãe, língua materna, primeira língua), L2 (língua 

estrangeira, segunda língua), LM (língua meta, língua alvo) e Interlíngua (processo que percorre o aluno 

até chegar a língua L2 com erros e acertos), Fossilização (Erros fonéticos adquiridos e sem nenhuma 

correção em língua estrangeira).  

 

3. Procedimentos metodológicos 

A relação existente entre estas questões com o fim de esclarecer o campo e indicar 

orientações que permitam ao professor ensinar em função do tipo de competências estabelecidas 

como objetivos de aprendizagem dos alunos. Pois o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

seguem em uma escala que vai desde a língua mãe até chegar na língua que se quer aprender, ou 

seja, passa pela interlíngua, com erros e acertos até chegar no topo que será a língua meta, a língua 

desejada.  

O processo de aprendizagem é um pouco diferente do processo de aquisição da lingua 

materna, já que na primeira a criança adquire sem muito esforço, ao natural, isto é, ele vai adquirindo 
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as habilidades linguísticas da comunidade em que está inserido. Se os pais falam francês, 

naturalmente que ele, a criança, falará o mesmo idioma.   

 

Para poder aplicar uma didática de excelência é necessário levar em conta o processo de 

aprendizagem de uma L1 (língua materna) para L2 (língua que o aluno quer aprender) como nos 

afirma Medina (2002): 

 
[... ] La enseñanza se amplía en su significado y saber desde esta perspectiva, al 
desvelar los procesos cognitivos que aportan los docentes en las fases pré-activa, 
inter-activa y post-activa, momentos esenciales de la comunidad de la acción 
formativa y de explicitación de la toma de decisiones más representativas. La 
comprensión de la enseñanza cognitiva es posible al integrar las investigaciones en 
el pensamiento del profesorado, a través de la reflexión en la acción y del autoanális 
de la práctica, mediante el estudio minucioso de las tareas instructivo-
formativas…”(Antonio Medina, 2002) 

 

4. Análise de dados 

A proficiência em língua estrangeira não é resultado de acúmulo de informações e conhecimento 

a respeito de regras gramaticais. Leva-nos à conclusão de que línguas são difíceis de serem ensinadas, 

mas serão aprendidas se houver o ambiente apropriado, uma vez que o aprendizado de um idioma se 

dá pela assimilação subconsciente de seus elementos, isto é, com a pronúncia, o vocabulário e a 

gramática em contextos sociais.  Krashen (2014) aponta também para a conclusão de que o ensino de 

línguas eficaz não é aquele que depende de receitas didáticas em pacote, receitas já com manual 

definido,  de prática oral repetitiva, ou que busca apoio de equipamentos eletrônicos e tecnologia, mas 

sim aquele que explora a habilidade do instrutor em criar situações de comunicação autêntica, 

naturalmente voltadas aos interesses e necessidades de cada grupo e cada aluno, que funciona não 

necessariamente dentro de uma sala de aula, mas que valoriza o espaço fora da sala de aula, com 

pesquisa, simulações, que enfatiza o intercâmbio entre pessoas de diferentes culturas, e que dissocia as 

atividades de ensino e aprendizado do plano técnico e didático, colocando-as num plano pessoal e 

psicológico.  

 

5. Resultados obtidos 

O profesor ao aplicar uma metodología de ensino deve levar em conta que o aluno deverá fazer 

sempre o estudo do conteúdo antes do inicio as aulas, e durante a aula poder tirar todas as dúvidas 

possíveis, para poder em casa adquirir força nos conteúdos estudados, já que 90% da aprendizagem 

ocorre fora da sala de aula, espaço físico modificador e ampliador do conhecimento. A esta técnica 

chamarei de ADD, isto é: ANTES, DURANTE e DEPOIS. Já sabemos que na aprendizagem de linguas 

estdrangeiras, a maior parte do esforço é do aluno e a menor parte será o talento pessoal, quer dizer 
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que se o professor aplicar uma didática de excelência e metodologia adequadas, porém o aluno não 

participa, não estuda em casa, não tem nenhum esforço pessoal em aprender e nunca aplicar o que 

aprenderu, isto quer dizer que não há método de ensino por mais bom que seja e venha a superar 

conflitos linguísticos dos alunos. Vejamos as seguintes situações em três línguas: Espanhol, Inglês e 

Alemão.  

Español:Yo soy Cledinaldo Guerra. Yo soy Brasileño. Tengo 34 (treinta y cuatro años). Soy casado 

y tengo dos hijos.  

English: I am Cledinaldo Guera. I am Brasilian. I have 34 (thirty four ) year old. I am married and I 

have two kids.  

Deutsch: Ich Heiβe Cledinaldo Guerra. Ich komme aus Brasilien. Ich bin 34 (vierunddreiβig) Jahr 

Alt. Ich bin verheiratet und ich habe zwei kínder.  

David Bailey (2014) afirma que aprender uma língua estrangeira requer métodos e técnicas 

particulares, neste trecho abaixo fala como a música poder ajudar na entonação e pronunciação: 

 
[...] I would run for 45-60 minutes in the early afternoon in the French countryside 
listening to catchy French music. Music is a great way to learn the intonation of a 
language and train your facial muscles as you sing along...” David Bailey (2014) 

 
A grande maioria dos brasileiros ficam frustrados a primeira vez que escutam uma língua 

diferente da materna. Isto ocorre pois não conseguem compreender o que os falantes estão dizendo, 

isto é um processo natural, já que quando escutamos um nativo de língua estrangeira falar, nós somos 

consideramos surdos funcionais, isto é, escutamos a acústica das palavras, mas não conseguimos 

compreender a ideia do idioma.  

Quando nascemos, os primeiros meses é totalmente escutar o idioma de nossos pais e 

familiares, cerca de 18 meses escutando, as primeiras palavras são de afeto e necessidade. A criança 

não entende o idioma, mas tem capacidade para isto, por isso que uma das primeiras habilidades para 

a aprendizagem de línguas estrangeiras será a escuta, pois o aluno terá que reconhecer os sons 

primeiro para logo poder falar as primeiras palavras com convicção e entendimento. 

 

6. Considerações finais 

Não é o final deste artigo cientifico, pois este trabalho não tem fim, é preciso continuar e seguir 

em busca de novas tecnologias que nos informe e esclareça sobre métodos e metodologias de ensino e 

aprendizagem sobre língua estrangeira. Para aqueles que começam a descobrir os valores de uma 

língua estrangeira é natural o obstáculo, mas com muita dedicação e esforço próprio conseguirá 

transformar uma LM em L2, isto é, a língua meta ou língua que se está aprendendo, aos poucos vai se 

transformando em segunda língua.  
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O atual artigo justifica-se, pois há no Brasil um enorme número de brasileiros que tentam todos 

dos dias aprender uma língua estrangeira, e ao decorrer do curso, por erros cometidos e frustações 

com relação a métodos e metodologias acabam desistindo de seguir em frente com o propósito de 

aprender. É necessário relacionar o que se ensina com algo que os alunos possam utilizar na vida. Essa 

identificação provoca a necessidade de se comunicar algo. Ninguém precisa falar do que não gosta, não 

quer ou não entende.  Sua defesa vai contra o estudo da gramática pura de um idioma sem relação 

com o cotidiano da pessoa e tampouco com o ensino de expressões estrangeiras prontas e, muitas 

vezes, fora da realidade do aluno, assim a fluência em um segundo idioma se adquire com o passar do 

tempo, e que não existe fim no estudo de línguas estrangeiras, pois sempre estamos aprendendo algo.  
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Resumo:  

Este artigo focaliza pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal do Piauí 

(PPGEd/UFPI) intitulada: O professor de inglês e seu percurso formativo: saberes e desenvolvimento profissional 

cujo objetivo principal foi investigar o percurso formativo e profissional de sete professores de língua inglesa que 

atuam na cidade de Teresina–Pi, há mais de 20 anos, destacando-se nesta comunicação o eixo categorial de 

análise denominado  “percursos formativos: narrativas do caminho”, que focaliza as vertentes: experiência 

docente pré-universitária e a formação inicial como fase preliminar para o exercício da profissão do professor. 

Trata-se de pesquisa na modalidade qualitativa narrativa que tem como orientação metodológica o método 

autobiográfico / história de vida, segundo Souza (2006ab); Lima (2011); Bolívar (2002); Passeggi (2008), Chizzotti 

(2006), entre outros. Esta modalidade de pesquisa, segundos os teóricos mencionados, proporciona importantes 

contribuições para a formação de professores, conscientes de seus saberes e fazeres, assim como de suas 

próprias representações pelas experiências vividas. A análise de dados processou-se por intermédio da técnica 

de análise de conteúdo (BARDIN, 2011), por entender que esta oferece indicações práticas para demandar a 

leitura, interpretação e compreensão dos dados contidos nas narrativas autobiográficas dos professores 

colaboradores. A discussão empreendida no âmbito deste artigo permite apontar que os professores 

interlocutores sinalizam em suas narrativas que iniciaram suas práticas docentes especialmente em institutos de 

idiomas, após a realização de cursos de inglês, quando ainda eram estudantes do 2º Grau (hoje Ensino Médio) 

nas décadas de 70, 80, época em que havia uma grande carência de profissionais licenciados em Letras/Inglês no 

mercado de trabalho local.  

 

Palavras-chave: Formação de professores; Sala de aula; Narrativa autobiográfica. 

 

 

1. Introdução 

Concebemos que a aprendizagem da língua inglesa é fundamental no contexto atual em que o 

discurso dominante, globalizado, está disponível, majoritariamente, nessa língua. Portanto, conhecê-

la, dominá-la, representa não só um diferencial formativo, mas igualmente, um diferencial que abre 

espaços para acessar ao mundo do trabalho, posto que se trata do idioma oficial da economia e do 

turismo, assim como é crescente sua utilização em educação de alto nível. Essa formação é também 

empregada / exigida em grande escala nas tecnologias digitais. O acesso à língua inglesa não é 
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somente uma questão educacional, mas uma questão cultural, haja vista que seu estudo amplia a 

visão de mundo de quem aprende, ao oferecer oportunidades sociais como melhoria no emprego, 

intercâmbios culturais e interações tecnológicas.  

O domínio dessa língua é representativo, seu papel é considerável na difusão de 

conhecimento e de informação tanto dos centros para o subúrbio, como também de maneira inversa. 

Leffa (2003) considera que os avanços das novas tecnologias, principalmente com o advento da 

internet, os limites entre as comunidades passaram a ser ocupacionais em vez de geográficos e o que 

diferenciava uma cultura da outra era exatamente a diversidade de línguas, que hoje, com o uso do 

computador, caminha para a homogeneização cultural e, consequentemente, para a exclusão 

daqueles, que não acompanharem essa evolução. Falar inglês na atual conjuntura, é fazer parte do 

mundo globalizado, inclui-se entre as exigências de construção de novos saberes (competências, 

habilidades, conhecimentos), tendo em vista a dinamicidade e a imprevisibilidade do mundo atual. 

               O professor de língua inglesa, portanto, carece de uma formação que lhe dê conhecimento, 

competência, habilidade para desempenhar seu ofício, posto que o papel da aprendizagem dessa 

língua é fundamental no contexto da nova ordem mundial em que o discurso dominante, globalizado, 

encontra-se, em sua maioria, em inglês.  

               Dessa forma, tem sido crescente a necessidade e o interesse pela aprendizagem da língua 

inglesa para fins acadêmicos, profissionais ou para entretenimento. Essa busca por uma segunda 

língua se inicia cada vez mais cedo. Pais, preocupados com o futuro dos seus filhos, procuram centros 

de línguas ou escolas bilíngues como forma de ampliar a plataforma formativa de seus filhos, para que 

melhor se preparem para o acesso e competitividade no mundo do trabalho, isto é, na vida 

profissional. 

               Este artigo tem como objetivo focalizar pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado em 

Educação da Universidade Federal do Piauí (PPGEd/UFPI) intitulada: O professor de inglês e seu  

percurso formativo: saberes e desenvolvimento profissional cujo objetivo principal foi investigar o 

percurso formativo e profissional de sete professores de língua inglesa que atuam na educação básica 

e em um instituto de línguas na cidade de Teresina–Pi, há mais de 20 anos, destacando-se nesta 

comunicação o eixo categorial de análise denominado de “percursos formativos: narrativas do 

caminho”, que focaliza as vertentes: experiência docente pré-universitária e a formação inicial como 

fase preliminar para o exercício da profissão do professor.           

 

2. Aporte teórico 

 Parafraseando Freire (1991), dizemos que ninguém se torna professor dentro de pouco tempo 

e sem estudos preparatórios para tanto, ou seja, num determinado dia e numa determinada hora. 
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Assim, o processo formativo se faz e se consolida durante o percurso profissional docente, de modo 

que a formação inicial (graduação) ainda não reúne condições de apresentar produtos acabados 

representando apenas o primeiro momento de um longo, complexo e diferenciado processo de 

desenvolvimento profissional como refere Lima (2011).  

               No entanto, esta etapa inicial da formação tem um papel expressivo na vida do futuro 

professor, não somente por buscar habilitá-lo para atuar no mercado de trabalho, fornecendo as 

bases para construir um conhecimento pedagógico especializado, mas principalmente por 

comprometer-se a formar professores empenhados com o ensino e com a aprendizagem dos alunos.  

 A partir da promulgação da LDB 9.394/96, o professor de língua estrangeira dos níveis 

fundamental e médio fica obrigado a possuir o título de licenciado na língua que quer ensinar. Esta 

formação superior tem sido realizada nos cursos de Letras, com habilitação dupla, Português-Inglês ou 

com habilitação única, Letras-Inglês, nas universidades e faculdades do país. (BRASIL, 1996). Título 

esse, que teoricamente provê ao professor as habilidades necessárias à prática docente.  Formar, 

neste estágio inicial, para Fusari (1988, p. 45) é um termo que tem sido usado no sentido de habilitar, 

ou como refere o autor: corresponde ao processo de formação profissional, pelo sistema formal de 

ensino, em que ao final o sujeito da formação é reconhecido oficialmente habilitado para o exercício 

docente nessa área. 

               No entanto, a literatura neste âmbito segundo autores como Celani (2003), Abrahão (1992) e 

Paiva (2003, 2005) registra lacunas na formação desses profissionais. Para Paiva (2003) apenas uma 

pequena porcentagem dos professores de inglês possui o perfil ideal e adequado às necessidades da 

sociedade. Na sua opinião, os outros são de dois tipos: os que tem fluência oral,  sem nenhuma 

formação pedagógica, que são geralmente encontrados em escolas de idiomas e os egressos dos 

cursos de Letras que não tiveram oportunidades de aprender o idioma e têm formação pedagógica 

precária, que são encontrados nas escolas públicas. 

Talvez essa lacuna na formação dos professores de língua inglesa justifique a prática da 

docência pré-universitária, especialmente nas escolas de línguas que geralmente contratam seus 

professores pelo domínio (especialmente oral) do idioma, não exigindo, portanto, formação superior 

na área que supostamente lhes proveria os conhecimentos didático-pedagógicos necessários à prática 

docente. Gimenez (2005) discute que esses professores que são vistos como falantes da língua que 

ensina, em muitos casos, têm formação restrita a essa competência, não apresentando, portanto, um 

perfil do profissional que lhe garanta o status de uma profissão. 

 

3. Aporte metodológico 
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 A fundamentação metodológica do estudo que decorre esta comunicação, pauta-se na 

pesquisa qualitativa narrativa que tem como orientação o método autobiográfico ou história de vida 

fundamentado em Bolívar, 2002; Souza, 2006ab; Chizzotti, 2006; Lima, 2011; Passeggi, 2008, entre 

outros. A opção pelas histórias de vida deu-se por acreditar que, para conhecer o percurso profissional 

docente, vivências pessoais e profissionais, é preciso saber sobre a vida do professor e perceber sua 

trajetória. Essa abordagem tem como foco principal a vida e o desenvolvimento pessoal dos 

professores, suas carreiras e percursos profissionais, suas memórias, suas experiências e suas 

identidades docentes (LIMA, 2011). 

A abordagem autobiográfica ou história de vida, de acordo com Chizzotti (2006) agrega uma 

variedade de modalidades de pesquisa e trata de um relato retrospectivo da experiência pessoal de 

um indivíduo, oral ou escrito, relativo a fatos e acontecimentos que foram significativos e constitutivos 

de sua experiência vivida, e que pode apresentar significados importantes, dependendo dos objetivos 

e pressupostos teóricos adotados pelo pesquisador. 

               Os dados foram produzidos por meio do memorial de formação na perspectiva de 

compreendermos como os partícipes do estudo revelam sua tomada de consciência sobre sua 

formação, seus saberes e seus fazeres docentes construídos no decorrer de sua trajetória de vida, 

tanto pessoal quanto profissional.  

               Para proceder ao exercício analítico dos dados narrativos advindos dos memoriais, optamos 

pela técnica de análise de conteúdo fundamentado em Bardin (2011), por entender que esta oferece 

indicações práticas para demandar a leitura, interpretação e compreensão dos dados contidos nas 

narrativas autobiográficas dos professores interlocutores, em busca de compreensão de nosso objeto 

de estudo que é o percurso formativo dos professores investigados. 

               A propósito, foram sujeitos do estudo 07 professores de língua inglesa cujas identidades 

foram preservadas utilizando-se codinomes de professores fictícios e reais retirados de filmes cujo 

cenário é a escola: Professora Louanne, do filme Mentes Perigosas; Professora Katharine, do filme O 

sorriso da Mona Lisa; Professora Gruwell, do filme Escritores da Liberdade; Professora Anne Sulivan, 

do filme O milagre de Anne Sulivan; Professor William, do filme Clube do Imperador;  Professor John 

Keating, do filme Sociedade dos Poetas Mortos, e Professor Ron Clark, do filme O triunfo. 

 

4. Resultados e discussões 

 Nesta seção, conforme anunciado, trazemos um recorte representativo de um dos eixos 

categoriais de análise, denominado: “Percursos formativos: narrativas do caminho”. A partir das 

narrativas dos professores interlocutores, foi possível elaborar o percurso formativo de cada um 

desde a entrada na carreira, ainda estudantes de Ensino Médio, perpassando pela formação inicial. 
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Por meio dos memoriais de formação os professores tiveram a oportunidade de fazer uma viagem 

memorialística pela sua trajetória pessoal e profissional, onde narram sobre suas experiências pré-

universitárias a partir de conhecimentos adquiridos em escolas de línguas ou em intercâmbio, sobre a 

formação inicial e as contribuições desta para sua prática docente. 

4.1 Práticas docentes pré-universitárias e formação inicial       

As declarações dos professores-colaboradores são reveladoras de que as ações docentes, 

práticas e as formativas, em grande medida emergem de suas histórias de vida antes mesmo de 

ingressarem na docência, profissionalmente considerando e que, por longo tempo, todos esses 

professores se apoiaram em seus conhecimentos prévios, em suas crenças sobre ensino, 

aprendizagem e profissão para demandarem os fazeres e saberes de sua prática docente em língua 

inglesa, quase, ainda, na adolescência. Após cursarem a formação inicial, deram mostras de que 

mudaram substancialmente seu modo particular de conceber os processos de ensino e de 

aprendizagem, de ser professor, por meio do suporte da fundamentação teórica que lhes fazia falta. 

               Os caminhos iniciais docentes, segundo as narrativas foram se edificando por meio de 

percursos de estudos e de prática docentes que guardam entre si bastantes similaridades, a exemplo 

de performances pessoais como demonstrar competências no trato com a língua estrangeira; fluência 

oral e escrita, notadamente no decorrer de cursos livres em escolas / institutos particulares; domínio 

de língua estrangeira adquirido em intercâmbio internacional, entre outros, como atestam os excertos 

narrativos a seguir: 

Comecei a estudar inglês em um instituto de línguas para suprir minha deficiência 

do conhecimento do idioma, me identifiquei e logo comecei a trabalhar como 

professor em 1993. (Prof. Ron Clark) 

Comecei a trabalhar como professora de inglês em 1997 depois de fazer um curso 

em um instituto de idiomas.   (Profa. Anne Sulivan)  

Iniciei a carreira de professora em 1981 com apenas 18 anos e o 2º grau completo 

após fazer um curso de inglês em uma escola de línguas. (Profa. Louanne) 

Comecei a trabalhar como professora de inglês aos 18 anos em uma escola de 

línguas.  (Profa. Katharine) 

Passei um ano nos Estados Unidos em um programa de Intercâmbio. Voltei ao Brasil, 

com 16 anos e logo fui convidado para ministrar aulas de inglês em uma escola de 

línguas. Aos 16 anos eu já era um professor. (Prof. John Keating) 

Comecei a trabalhar como professora de inglês em uma escola de línguas em 1986 

após ter feito um curso em uma escola particular, que me ajudou muito.  (Profa. 

Gruwell) 

Iniciei a carreira docente em 1978 em uma escola particular na cidade de Teresina 

com turmas da antiga 4ª série primária. Ainda não havia concluído o 2º grau (hoje 

Ensino Médio). Tinha feito um curso em uma escola de línguas e naquela época por 
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falta de professores formados, podíamos dar aulas de inglês em escolas públicas e 

privadas.  (Prof. William) 

       A análise do conteúdo dos excertos narrativos nos levam a constatar que o professor de 

língua estrangeira, especialmente o professor de língua inglesa, historicamente, no cenário escolar 

piauiense das décadas de 70/80, inicia sua prática docente antes de estar legalmente habilitado para 

tal, como indicam os depoimentos dos professores.  

    Isso se deve ao fato de que nessa época não havia professores formados em Letras-Inglês no 

mercado, o que só veio a acontecer em 1985, quando foi formada a primeira turma com apenas 4 

alunos. Considerando a falta de professores formados em Letras-Inglês e baseado nos pareceres 217 e 

300 da Lei 4.024/61, que autorizava pessoas não portadoras de Curso Superior a lecionarem Línguas 

no primeiro e segundo graus, foi firmado um convênio sem fins lucrativos em 1970 entre a Secretaria 

Estadual de Educação (SEED) e um Instituto de Idiomas local, que era responsável pelo treinamento e 

acompanhamento desses professores (AGUIAR, 2002). 

               Essa lacuna na formação de professores de línguas estrangeiras, em especial de língua inglesa 

talvez possa explicar o porquê de pessoas não habilitadas para a docência dessa língua possam ser 

professores bastando para isso ter algum conhecimento adquirido em cursos livres ou em 

intercâmbios, principalmente em Institutos de Línguas, onde não importa a formação, mas o 

conhecimento da língua em si, como é o caso dos estrangeiros.  

    As narrativas de todos os interlocutores revelam sinalizações de uma experiência docente 

antes da formação inicial (graduação). Em geral, após concluírem curso de inglês em escolas de 

línguas, como relata o professor Ron Clark em seu depoimento: “Comecei a estudar inglês em um 

instituto de línguas para suprir minha deficiência do conhecimento do idioma, me identifiquei e logo 

comecei a trabalhar como professor em 1993”. Este fenômeno se mostrou similar com os demais 

professores, conforme iam tecendo suas narrativas: “Comecei a trabalhar como professora de inglês 

em 1997 depois de fazer um curso em um instituto de idiomas”. (Profa. Anne Sulivan); “Iniciei a 

carreira de professora [...] com apenas 18 anos [...] após fazer um curso de inglês em uma escola de 

línguas” (Profa. Louanne); “Comecei a trabalhar como professora de inglês aos 18 anos em uma escola 

de línguas” (Profa. Katharine); “Comecei a trabalhar como professora de inglês em uma escola de 

línguas em 1986 após ter feito um curso em uma escola particular [...]” (Profa. Gruwell); “Iniciei a 

carreira docente em 1978 [...]. Ainda não havia concluído o 2º grau [...]. Tinha feito um curso em uma 

escola de línguas [...]” (Prof. William); “[...] aos 16 anos já era um professor [...]” (Prof. John Keating).  

    Como revelam os dados, diferentemente dos demais interlocutores, o professor John Keating 

registra que sua primeira experiência docente ocorreu depois de um intercâmbio de um ano nos 

Estados Unidos: “Voltei ao Brasil, com 16 anos e logo fui convidado para ministrar aulas de inglês em 

uma escola de línguas”.  
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    Conforme evidenciam os relatos dos professores interlocutores, neste bloco de narrativas, foi 

possível identificar um fenômeno similar a quase todos: o início da docência antes de estarem 

legalmente habilitados e dispondo apenas de conhecimento adquirido em escolas de línguas ou em 

intercâmbio em países de língua inglesa, o que compreende a competência implícita, que, segundo 

Almeida Filho (2007), é construída de intuições, crenças e experiências pregressas do professor. Na 

falta de outras competências, esta orienta e conduz as ações ou decisões do professor na operação de 

ensinar língua estrangeira. Entre os pré-requisitos para ser professor, a mencionada competência 

implícita naquele momento, já se incluía na história e na vida dos professores interlocutores. 

                Os relatos dos professores-colaboradores da pesquisa revelam que sua entrada na 

universidade se deu após vários anos de docência. A maioria reconhece a importância da formação 

inicial enquanto espaço de preparação para a docência, assegurando o embasamento teórico-prático, 

que colabora na transformação do professor como um agente de mudança. De igual modo, esse grupo 

aponta para uma contribuição expressiva da formação inicial no seu processo de desenvolvimento 

profissional, no entanto, alguns têm um posicionamento crítico negativo e outros contraditórios, em 

relação à essa etapa da formação.  

 
Somente depois de 18 anos após ter começado a carreira docente, foi que senti a 

real necessidade de me graduar em Letras/Inglês. Essa formação me trouxe 

enriquecimento didático devido às inúmeras aulas práticas e teóricas desenvolvidas 

na universidade. (Prof. Ron Clark) 

A minha formação inicial foi a base de tudo, foi por onde comecei a entender muita 

coisa do processo ensino-aprendizagem de forma mais científica. Antes tudo era 

muito intuitivo e essa base teórica fazia muita falta. (Profa. Anne Sulivan)  

Somente depois de dez anos ensinado, a princípio em uma escola de línguas para 

crianças e depois em escolas regulares de Ensino Fundamental e Médio é que 

ingressei na Universidade.  Essa graduação ajudou-me bastante na prática docente 

pois a teoria era enfatizada na prática de sala de aula. (Profa. Louanne) 

Minha formação inicial (graduação) foi tardia. Primeiro comecei a trabalhar e 

somente depois de dez anos ensinando inglês é que conclui a graduação em 

Letras/Inglês pela UESPI. Na universidade fiquei decepcionada com alguns 

professores, no entanto, o que mais se sobressai em minhas lembranças são os bons 

professores que tinha excelente nível de proficiência e didática e incentivavam 

sempre. (Profa. Katharine) 

Aos 16 eu já era um professor e aos 18 ingressei na universidade Federal do Piauí 

para estudar Letras com habilitação em Português e Inglês. A minha graduação foi 

de grande valia e só veio a somar, pois pude conjugar a teoria aprendida na sala de 

aula com a experiência vivenciada em anos de prática. (Prof. John Keating) 

Só me formei em Letras/Inglês pela UFPI em 1994 depois de vários anos de 

docência. Na universidade tive ótimos professores, mas pouco do que aprendi pude 

utilizar na prática. (Profa. Gruwell) 
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Somente fiz um curso superior aos 50 anos depois de ensinar sem a devida 

habilitação por mais de 30. Meu curso superior me trouxe contribuições 

importantes mas foi preciso ir em busca de mais conhecimento por meio de 

pesquisas e estudos individuais. (Prof. William) 

O professor Ron Clark, por exemplo, relata que somente depois de 18 anos ensinando inglês é 

que sentiu a necessidade de entrar na faculdade para obter o tão sonhado diploma de Licenciatura em 

Letras/Inglês. Para ele, o curso superior contribuiu para ampliar sua visão com relação à teoria e à 

prática. Na sua opinião, a formação inicial lhe trouxe enriquecimento didático devido às inúmeras 

aulas práticas e teóricas desenvolvidas na sala de aula. Entendimento que encontra ressonância em 

Tardif (2006) ao referir que o trabalho dos professores de profissão seja como um espaço prático e 

específico de produção, de transformação e de mobilização de saberes e, portanto, de teorias, de 

conhecimentos e saberes-fazeres específicos ao ofício de professor.  

A professora Anne Sulivan comenta que sua formação inicial foi a base de tudo, onde 

começou a entender muita coisa do processo ensino-aprendizagem de forma mais científica. Relata 

que “antes da graduação tudo era muito intuitivo e a base teórica fazia muita falta”.  

                A narrativa da professora Anne Sulivan permite compreender que os saberes pré-

universitários sobre os processos de ensino e de aprendizagem que os futuros professores levam 

quando adentram os cursos superiores, são experiências pregressas que se conjugam para fortalecer a 

formação inicial. São essas crenças e intuições sobre o ato de ensinar que orientam e conduzem a 

ação pedagógica desses professores, e que Almeida Filho (2007) chama de competência implícita, ou 

seja, aquele conhecimento superficial que todo professor possui sobre as teorias dos processos de 

ensino e de aprendizagem. É bem verdade que somente essas crenças  que o professor adquiriu em 

sua trajetória de vida como aluno, não são suficientes. Faz-se necessário que além desse 

conhecimento o professor também tenha o domínio do conhecimento teórico e da ação pedagógica a 

fim de propiciar a aprendizagem da língua-alvo aos seus alunos tanto na sala de aula quanto no seu 

dia a dia.  

De maneira semelhante, a professora Louanne relata sobre a importância da graduação para 

sua prática docente: “Essa graduação ajudou-me bastante na prática docente pois a teoria era 

enfatizada na prática de sala de aula”. 

A professora Louanne enfatiza em seu relato a importância de articular teoria e  prática, haja 

vista que uma não pode prescindir da outra. Deixa emergir o entendimento que tinha o domínio do 

conteúdo e da prática, mas não tinha a teoria para dar sustentação ao que dizia. Na verdade, uma ou 

outra teoria a professora detinha, embora não tivesse clara consciência desse detalhe, o que nos faz 

entender que somente dominar o conteúdo não basta no exercício da docência, o bom professor se 

faz, sobremaneira pela garantia de uma formação de qualidade. Desta forma, a profissão docente, 

carece de uma formação superior, que não só autorize, mas de modo igual dê sustentação à execução 
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de suas tarefas e os conhecimentos necessários a sua realização, como opinam Tardif e Lessard 

(2008). 

O depoimento da professora Katharine deixa transparecer seu arrependimento por não ter 

feito uma graduação mais cedo: “Minha formação inicial (graduação) foi tardia. Primeiro comecei a 

trabalhar aos 18 anos como professora de inglês em uma escola de línguas e somente depois de dez 

anos ensinando inglês é que conclui a graduação em Letras/Inglês pela UESPI”. Apesar de ter ficado 

decepcionada com alguns professores, sobressaem em suas lembranças os bons professores que, 

segundo ela, “[...] tinham excelente nível de proficiência e didática e incentivavam sempre”.  

Na sua narrativa o professor John Keating revela que sua graduação foi de grande valia, pois 

pôde conjugar a teoria aprendida em sala de aula com a experiência vivenciada na prática pregressa, 

nesse sentido afirma: “A minha graduação foi de grande valia e só veio a somar, pois pude conjugar a 

teoria aprendida na sala de aula com a experiência vivenciada em anos de prática”. 

O relato do professor John Keating retoma a questão da dicotomia teoria/prática, como se 

toda prática não tivesse uma teoria subjacente, como já enfatizado. Teoria e prática se articulam na 

prática docente. Representam os dois lados de um mesmo objeto no processo de construção do 

conhecimento. Dissociar estas duas realidades simultâneas, como nos afirma Ghedin (2005) é ousar 

apartar o inapartável, como é o caso da teoria e da prática. 

A professora Gruwell comenta sobre sua formação inicial e a pouca contribuição do que 

aprendeu na universidade para sua prática de sala de aula: “[...] tive ótimos professores, mas pouco 

do que aprendi pude utilizar na prática”. 

O entendimento da professora Gruwell converge com a afirmação de Leffa (2001), de que há 

um distanciamento histórico entre teoria e prática nos cursos de Letras e que causa sérias deficiências 

na formação do professor, sobretudo.  

Para o professor William o sonho de fazer uma faculdade e se tornar professor habilitado só 

se realizou aos 50 anos de idade: “Somente fiz um curso superior aos 50 anos depois de ensinar por 

mais de 30”. Ele também cita a pouca contribuição da sua formação inicial no seu processo de 

aprendizagem, o que, o impulsionou a buscar conhecimento na autoformação: “Meu curso superior 

me trouxe contribuições importantes mas foi preciso ir em busca de mais conhecimento por meio de 

pesquisas e estudos individuais”.  

O conjunto de depoimentos atesta que os conhecimentos adquiridos na graduação, foram 

importantes e serviram de base para uma prática docente mais consciente e mais fundamentada, não 

obstante as lacunas que ficaram da graduação. É consensual, pois, entre os professores-interlocutores 

a percepção de que essas lacunas precisam ser preenchidas, haja vista que ensinar uma língua 

estrangeira, e inclusive língua materna, enquanto um processo dinâmico, demanda do professor uma 

mente aberta às inovações, conceitos e mudanças que ocorrem na educação e no mundo. 
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5. Considerações finais 

Os dados narrativos, entre outras compreensões, revelam que: a) o grupo de professores 

apresenta uma larga experiência na docência de língua inglesa, sendo que boa parte dessa experiência 

foi adquirida antes da formação superior; b) reconhecem que a formação inicial embasou e fortaleceu 

sua prática, sendo uma das instâncias responsáveis pela produção de saberes inerentes ao ato de 

ensinar; c) demonstram que o percurso formativo dos professores colaboradores iniciou-se com as 

experiências pré-universitárias após cursos em escolas de línguas ou por meio de intercâmbio com 

países de língua inglesa, munidos apenas daquilo que chamamos de competência implícita, ou seja, 

das concepções, crenças e experiências pregressas que o professor teve durante a vida como aluno.  

São reveladoras as declarações e exemplificações de que as ações docentes, práticas e as 

formativas, em grande medida emergem de suas histórias de vida antes mesmo de ingressarem na 

docência, profissionalmente considerando e que, por longo tempo, todos esses professores se 

apoiaram em seus conhecimentos prévios, em suas crenças sobre ensino, aprendizagem e profissão 

para demandarem os fazeres e saberes de sua prática docente em língua inglesa, o que implica dizer 

que mesmo após cursarem formação inicial, não deram mostras de que mudaram substancialmente 

seu modo particular de conceber o ensino e de ser professor, em razão especial pela longa experiência 

no trato e na vivência com a língua inglesa. Começaram a ser professores, especialmente em institutos 

de línguas, quase, ainda, na adolescência, munidos apenas dos saberes pré-universitários, adquiridos 

como alunos. 

              As experiências vivenciadas nessa caminhada foram de fundamental importância tanto para o 

pesquisador quanto para os pesquisados que tiveram a oportunidade de refletir sobre seus percursos 

formativos e perceberam a necessidade e a importância de uma formação permanente, da construção 

e da mobilização de saberes docentes e de uma prática crítico-reflexiva, possibilitando reavivar 

aspectos relativos ao desenvolvimento pessoal e profissional de todos os envolvidos no estudo.  
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Resumo:  

Letramento caracteriza-se como práticas sociais da escrita que uma comunidade de fala 

realiza em diversas situações de comunicação. Os usos que um grupo social faz da escrita está 

relacionada a questões históricas e culturais. Cada sociedade reflete na escrita os seus valores 

e suas relações sociais. Assim sendo, torna-se pertinente discutir a relação letramento e 

ensino de língua materna neste trabalho. Essa discussão ocorre a partir de uma pesquisa 

realizada em um bairro da cidade de Teresina-PI e em uma escola que atende aos membros 

desse bairro. O objetivo dessa pesquisa é compreender os significados dos usos que o grupo 

pesquisado faz da escrita, fazendo um paralelo desses usos com o modo da escola trabalhar 

as práticas e os eventos de letramento na sala de aula. Por isso, esse trabalho desenvolve 

uma discussão sobre letramento e ensino de Língua Portuguesa. A questão desenvolvida 

nesse artigo fundamenta-se nos teóricos a seguir: Marcuschi (2002), Bazerman (2006), Rojo 

(2004), Bortoni-Ricardo (2005), Antunes (2003), Kleiman (2012), que auxiliaram a nortear as 

análises realizadas, possibilitando uma associação entre a teoria e a prática. A partir dessa 

pesquisa e análise, fica notória a relação, ainda retrógrada, que a escola mantém com as 

práticas de letramento durante o ensino de Língua Portuguesa. 
 

Palavras-chave: Letramento. Escola. Comunidade. 

 

 

1. Introdução 

As pesquisas e discussões realizadas atualmente sobre o ensino de Língua Portuguesa não têm 

como único objetivo diminuir as taxas de analfabetismo do país. Fala-se em um ensino de língua 

materna capaz de alfabetizar e, acima de tudo, letrar o aluno para a vida. Isso porque, a noção de 

letramento tem sofrido mudanças ao longo dos anos. O termo letramento não pode ser visto apenas 

como práticas e eventos de escrita. Os sujeitos incorporam e tomam posse das práticas de leitura e 

escrita. Além disso, necessitam adequar essas práticas a cada situação de comunicação, a gêneros 

textuais diversos e aos usos das novas tecnologias.  

A pluralidade linguística que envolve o mundo atual exige do professor de Língua Portuguesa o 

desenvolvimento de um ensino plural, que desenvolva no aluno as habilidades de reflexão e de crítica, 
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a partir do meio em que vive. Quando se fala em um ensino de língua materna centrado na 

necessidade de desenvolver no aluno a capacidade de lidar com as diversas situações cotidianas que 

exigem habilidades relacionadas à escrita, fala-se em um ensino que tem a língua como heterogênea e 

em professores propagadores em sala de aula da diversidade linguística, cultural e social. 

Na aula de Língua Portuguesa, é necessária que a pluralidade linguística e social se reflita no 

ensino voltado para multiletramentos com o desenvolvimento de práticas que reflitam o hibridismo 

cultural e social de nossa sociedade. O letramento precisa ser visto a partir da multiplicidade de meios 

e de situações nas quais práticas de leitura e de escrita são realizadas.   

 Este artigo discute a relação letramento e ensino de Língua Portuguesa a partir de uma 

pesquisa realizada em um bairro da cidade de Teresina-PI e em uma escola que atende aos membros 

desse bairro. O objetivo dessa pesquisa é compreender os significados dos usos que o grupo 

pesquisado faz da escrita, fazendo um paralelo desses usos com o modo da escola trabalhar as 

práticas e os eventos de letramento na sala de aula.  

A questão desenvolvida nesse artigo fundamenta-se nos teóricos a seguir: Marcuschi (2002), 

Bazerman (2006), Rojo (2012), Bortoni-Ricardo (2005), Antunes (2003), Kleiman (2012) e outros não 

menos importantes, que auxiliaram a nortear as análises realizadas, possibilitando uma associação 

entre a teoria e a prática. Com os resultados aqui analisados, percebeu-se que a escola pesquisada 

desenvolve uma relação retrógrada ao se falar em práticas de letramento em sala de aula.    

 

2. Questões sobre ensino de língua materna 

As críticas que são construídas ao longo dos anos, em relação ao ensino de Língua Portuguesa, 

focam em alguns aspectos que tornam o ensino incapaz de formar alunos com habilidades linguísticas 

diversas, além de não promover a criticidade desses alunos. Dentre esses aspectos, destaca-se um 

ensino mecânico que ainda hoje trabalha com a visão de monolinguísmo e de passividade diante dos 

textos.  

Como afirma Bagno (2007), é apresentada em sala de aula, apenas uma parte do todo que 

compõe a língua materna. Essa parte limita-se aos aspectos estruturais e gramaticais da língua. Com 

isso, são desenvolvidas em sala de aula, atividades que propagam uma ideia limitada do que seja o 

estudo de uma língua.   

A aula de língua materna deve partir da ideia de pluralidade linguística, que reflete a 

heterogeneidade das relações e práticas sociais. Nesse sentido, entra em discussão o conceito de 

letramento, atualmente estudado com foco na multimodalidade textual.  Por isso, fala-se em 

multiletramentos, pois assim englobam-se as novas linguagens do mundo contemporâneo e suas 

tecnologias.  
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A pluralidade de vídeos, fotos, sons e textos que compõem o cenário diário, deve fazer parte 

do universo do ensino de Língua Portuguesa. Para Rojo (2012), os multiletramentos estão 

relacionados com a multiplicidade cultural das populações e com a multiplicidade semiótica 

relacionados com a variedade de textos com que as pessoas têm contato ultimamente.   

 

“trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente envolverá) o 

uso de novas tecnologias da comunicação e de informação (‘novos letramentos’), 

mas caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do 

alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagens por eles 

conhecidos, para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático - que 

envolva agência – de textos/discursos que ampliem o repertório cultural, na direção 

de outros letramentos” (ROJO, 2012, p. 8).  

 

A visão de Rojo (2012) sobre multiletramentos leva à reflexão sobre a necessidade que a 

escola tem de ultrapassar a ideia de ensino voltado apenas para o livro didático e outros meios 

tradicionais disponíveis na sala de aula. Dessa forma, é nítida a percepção de que só a escrita manual 

não é suficiente para que o aluno consiga sobreviver diante do hibridismo cultural e social em que se 

vive, principalmente quando se pensa em hipertextos. O hipertexto, segundo Xavier (2002, p. 171) “é 

uma forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, 

adiciona e acondiciona à sua superfície formas outras de textualidade”.  

Ao relacionar o ensino à ideia de multiletramentos, pensa-se em um aluno que interage e que 

opina sobre textos variados. Mas como afirma Rojo (2012), esse conhecimento e essa capacidade são 

desenvolvidos no aluno, a partir de aspectos linguísticos, culturais e sociais do mundo que o cerca. 

Pois os textos, nessa perspectiva de estudo, são interativos e híbridos.  O aluno torna-se o objeto de 

seu estudo, porque ao mesmo tempo em que aprende, interage e cria. 

Dentro dessa perspectiva de ensino, fala-se em multiletrar o aluno. Infelizmente, nem todos 

os profissionais que trabalham com o ensino de Língua portuguesa estão preparados para lidar, em 

sala de aula, com a multiplicidade cultural e semiótica, que faz parte da sociedade atual.  O letramento 

voltado apenas para as práticas de escrita formal, valorizadas pela escola, não satisfaz as necessidades 

de um mundo tecnológico.     

Precisa-se, enquanto professor, dar oportunidades ao aluno para trabalhar com mapas, 

infográficos, entre outros elementos visuais. O livro didático, quando apresentado como único 

elemento de aprendizagem, torna-se uma ferramenta de ensino obsoleta, já que o aluno não pode ser 

visto apenas como um receptor de conhecimento, mas como um receptor e produtor de 

conhecimento. Para que a escola consiga desenvolver a criticidade de seus alunos, fazer com que eles 

realizem leituras diárias dos meios que os cercam, é necessário entender as práticas de letramento da 
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sociedade atual como multiletramentos. Com isso, é impossível negar que os multiletramentos estão 

presentes na sala de aula. É papel da escola proporcionar ao aluno o contato com gêneros híbridos. 

Um texto, na sociedade atual não é apenas escrito. Ele interage com vídeos, fotos, gráficos, 

entre outros, que exigem do aluno uma visão de leitura e escrita ampla. Desse modo, ele será capaz 

de realizar leituras múltiplas. Segundo Rojo (2012) o texto escrito deixou de ser o meio principal em 

alguns gêneros. Os textos da sociedade atual são híbridos, por isso a escola deve letrar o aluno de 

modo que ele possa lidar com essa variedade. A ideia de multiletramentos relaciona-se com os 

diversos textos que um grupo social realiza e está imbricada com a cultura e com os valores do grupo. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

A pesquisa citada anteriormente foi desenvolvida no bairro Vermelha na cidade de Teresina, 

capital do estado do Piauí. No bairro, foram acompanhadas pelas pesquisadoras, situações sociais 

típicas da rotina das pessoas que vivem na região. Dentre elas, eventos religiosos, situações 

relacionadas ao comércio, que se caracterizam como a maior fonte de renda dos moradores do bairro, 

como também, participaram de eventos esportivos e situações de conversas entre os moradores. 

Presenciaram a rotina escolar de uma instituição de ensino pública que atende aos moradores do 

bairro. O nome da escola e dos seus membros é preservado nesse artigo por questões éticas, 

resguardando assim, a imagem dos envolvidos.  

 

1.1. O BAIRRO 

O bairro Vermelha é considerado um dos dois bairros mais antigos da cidade de Teresina. Está 

localizado na zona sul da capital e é conhecido como um dos mais religiosos, principalmente porque 

nele está localizada uma das principais igrejas católicas da cidade - a Igreja de Nossa Senhora de 

Lourdes.  

A história dessa região de Teresina está relacionada com a história de uma árvore conhecida 

como pé-de-pequi, que se tornou símbolo da localidade, que ficava localizado na Praça da Igreja de 

Nossa Senhora de Lourdes.  Foi nas proximidades da igreja e do pé-de-pequi que ocorreu o 

povoamento do bairro, pois nesse local era realizado um intenso comércio informal.   

O bairro vermelha é um dos mais populares da cidade de Teresina, localizado na zona sudeste 

da cidade. Inicialmente era chamado de Quinta, depois, devido à vermelhidão do solo, tornou-se 

Vermelha. Segundo o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), o bairro 

possui 5.659 domicílios, com uma população de 2465 homens e 3194 mulheres, com um total de 14, 

6% de pessoas entre 0 a 14 anos e 73, 4% por pessoas de 14 a mais de 65 anos de idade.  
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1.2. A ESCOLA 

A escola que proporcionou a realização dessa pesquisa possui tradição no bairro. Infelizmente, 

hoje, a instituição enfrenta diversos problemas, principalmente, de infraestrutura.   A unidade escolar 

foi fundada no ano de 1929, hoje com 84 anos de fundação, enfrenta vários obstáculos. Atualmente, a 

escola possui 843 alunos matriculados e distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite. Tem um total 

de 53 professores, sendo a maioria com nível superior.  

Um dado negativo em relação à escola é a alta taxa de evasão escolar, o que reflete a triste 

realidade do Piauí, que tem a terceira maior taxa de abondono escolar do país, chegando a 4,6% no 

ensino fundamental e 20,2% no ensino médio, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

1.3. COLETA DOS DADOS 

A pesquisa realizada fundamentou-se no método etnográfico, pois entendeu-se que, cada 

evento comunicativo deve ser analisado a partir de suas características internas.  Durante todo o 

período de realização da pesquisa, os dados foram coletados por meio de observação- participante. 

Ao participarem de diversificados eventos sociais dentro do bairro Vermelha, as pesquisadoras 

realizaram a gravação em áudio de cada evento, bem como, o registro em um diário de campo, que 

lhes permitiram assinalar os aspectos relacionados ao comportamento de cada participante e as 

relações sociais que esse grupo mantém durante os eventos observados. 

As gravações em áudio foram realizadas durante o contato que as pesquisadoras mantiveram 

com os membros do grupo pesquisado, em que foram registradas as conversas informais com o grupo 

e as entrevistas semiestruturadas realizadas com alguns indivíduos que participaram da pesquisa. 

A pesquisa teve início com as observações realizadas em sala de aula. Segundo Bortoni-

Ricardo (2008), o pesquisador “tem de começar com as negociações que permitirão a entrada do 

pesquisador no campo” (p. 57). Primeiramente ocorreu a apresentação das pesquisadoras à direção 

da escola e à professora da disciplina de Língua Portuguesa, o que  possibilitou a realização da 

pesquisa em  sala de aula.  

A professora que contribuiu com essa pesquisa trabalha há mais de dez anos na unidade 

escolar referida. Em nenhum momento, demonstrou algum desconforto com a presença das 

pesquisadoras, ao contrário, sempre foi muito gentil e atenciosa. Ela leciona tanto na rede pública 

como na rede particular.  

No bairro, as pesquisadoras contaram com o apoio do presidente da Associação de Moradores 

para que a pesquisa pudesse ser realizada. O presidente foi o responsável pela apresentação delas aos 

moradores e de mantê-las informadas sobre os principais acontecimentos do bairro Vermelha. 

Durante as frequentes visitas que foram realizadas no bairro, Foi possível investigar o 

comportamento dos seus moradores em relação aos significados sociais dos usos que realizam da 
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linguagem em situações diversas. Sempre considerando os valores culturais e sociais do grupo, pois 

como afirma Erickson (1988) “as unidades fundamentais de análise em etnografia são conjuntos de 

relações ao invés de entidades isoladas” (p.7).  

 

4. Análise dos dados 

A análise dos dados partiu de observações do cotidiano linguístico e social do grupo 

pesquisado. Os moradores do bairro Vermelha falam de modo espontâneo, dentro de um contexto 

formal ou informal, dependendo do papel social que assumem em tal situação. As conversas 

informais, dentro do grupo, caracterizam-se, principalmente, pela simultaneidade da fala dos sujeitos 

envolvidos na situação de comunicação. A referida pesquisa iniciou na escola, pois nessa instituição foi 

possível obter informações necessárias sobre o bairro e seus moradores. As críticas em relação ao 

ensino de Língua Portuguesa, fundamentam-se na necessidade de desenvolver um ensino que 

respeite o hibridismo social, linguístico e cultural de toda sociedade. 

Hoje, há a necessidade de um ensino que apresente aos alunos uma variedade de gêneros e 

textos plurais. Além disso, que permita ao aluno o contato com meios que ultrapassam o 

convencionalismo dos textos próprios de gêneros textuais escritos que ainda hoje são o foco principal 

da maior parte das escolas. Por isso, as discussões atuais sobre o ensino de língua devem partir dos 

estudos sobre multiletramentos. 

Logo nos primeiros dias de observação na escola, deparou-se com um ensino de Língua 

Portuguesa tradicional e ultrapassado, que não reflete os objetivos pretendidos nos estudos atuais. 

Essa situação pode ser considerada como responsável pelo desinteresse que grande parte dos alunos 

da instituição de ensino demonstrou em relação ao estudo da Língua Portuguesa, bem como às faltas 

recorrentes dos alunos. Alguns estavam presentes na escola, mas não entravam na sala de aula e 

ficavam no pátio da escola, outros utilizam o espaço dessa aula para realizarem atividades de outras 

disciplinas. Essas ocorrências eram motivos constantes de atritos entre a professora e os alunos.  

 

  EVENTO I 

  EVENTO: Aula de Língua Portuguesa 

  PARTICIPANTES: Professora, alunos e pesquisadoras 

  AMBIENTE: Sala de aula do oitavo ano 

  PROFESSORA: Número um 

  ALUNO: Presente 

  PROFESSORA: Dois. Está lá fora né? 

  PROFESSORA: Três. Quem é o três? Ele veio? 
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  ALUNO: Ele não veio. 

  PROFESSORA: Não tem mais quatro. Cinco. Vocês viram a Ana Kelly? 

  ALUNO: Ela tá lá fora, mas vai entrar. 

  PROFESSORA: Sete. Cadê a Maria Paula? 

  ALUNO: Tá fazendo um trabalho lá fora.  

  PROFESSORA: Eu não quero nem saber. Ela tá fazendo trabalho de que? 

  ALUNO: É pra feira de ciências. 

  PROFESSORA: Agora é português. Vocês querem é ficar passeando lá fora. Eu estou 

falando é para todos vocês, agora é hora de português! Quem for fazer trabalho de outra coisa na 

minha aula, leva falta. Estou só falando. 

  ALUNO: (Aluno com tom irônico) Tá bom, mas não se irrite. 

  ALUNO: RISOS... 

Esta foi a primeira aula observada na instituição.  A falta de interesse dos alunos em relação às 

aulas de Língua Portuguesa chamou a atenção das pesquisadoras, uma vez que o número de alunos 

que ficavam na sala de aula era sempre muito reduzido. Quando essa situação foi questionada com a 

professora, ela disse que a falta de compromisso dos alunos com o estudo era o maior motivo. 

Contudo, durante as observações que se seguiram, teve-se a oportunidade de formular uma 

opinião própria sobre essa situação. Como a maior parte das instituições de ensino do país, a unidade 

escolar investigada, ainda, está pautada em um ensino tradicional e que não reflete a realidade 

linguística dos alunos e do lugar onde vivem. Presenciaram-se aulas vinculadas apenas ao estudo da 

gramática normativa da Língua Portuguesa. As atividades trabalhadas em sala de aula não 

desenvolvem a capacidade crítica dos alunos, pois não trabalham gêneros e textos variados. Como se 

pode observar na descrição abaixo de uma das aulas. 

  EVENTO II 

  EVENTO: Aula de Língua Portuguesa 

  PARTICIPANTES: Professora, alunos e pesquisadoras 

  AMBIENTE: Sala de aula do oitavo ano 

  PROFESSORA: Vou copiar o exercício e vocês não ficam quietos. 

  EXERCÍCIO 

1) O QUE É VERBO? 

2) CIRCULE OS VERBOS DAS FRASES ABAIXO 

a) Choveu a noite toda na cidade de Curitiba. 

b) Ana está amando 

c) José saiu mais cedo hoje. 

CONJUGUE O VERBO AMAR NO PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO 
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Esse tipo de exercício não reflete a riqueza linguística da nossa língua. Apenas trabalha 

questões gramaticais de modo que leva o aluno a decorar regras gramaticais. Responder a essas 

questões implica em fazer cópias do livro didático.   Todas as aulas observadas seguiam esse 

cronograma de atividades. A professora escrevia o exercício no quadro, os alunos escreviam e 

respondiam no caderno. 

Em uma aula na qual foi solicitada aos alunos a produção de um texto sobre a opinião deles 

sobre a feira de ciência ocorrida na escola, o texto de um aluno resume a opinião dos mesmos sobre o 

abismo que há na relação escola/aluno. Aqui foi dado um nome fictício ao aluno.  

A feira de ciências foi muito legal. Mais uma coisa que algum professor falou que não ia ter 

uma apresentação do 9º ano. Mais nós alunos formemos um grupo. Eu, Rodrigo, Samara e 

outros foi legal porque os próprios alunos si dedicaram pra fazer a feira de ciências. 

A nossa sala era no fundo da escola, mais muitas pessoas olharo o nosso trabalho. 

Eu também observei muito outro trabalho, como dos meus colegas, cada um deu o dele para 

apresentar os seus trabalhos. 

Eu não dechei de ir em todas as salas. Aprendi muita coisa que eu não tinha visto e que eu já 

tinha visto. Cada sala foi muito diferente de cada uma das salas. Eu também fis muitas 

perguntas pra cada um dos alunos. 

João 9º ano 

 

Esse texto foi produzido por um aluno que desabafa sobre a imagem que a escola tem dos 

alunos. Segundo o autor, a escola duvida do potencial dos alunos. Assim como todas as outras 

produções realizadas pelos outros alunos, esse texto não foi analisado em sala de aula. A professora 

fez uma correção voltada apenas para os aspectos gramaticais, desconsiderando os aspectos 

extralinguísticos. 

A realidade dessa instituição de ensino, quando se fala na aula de Língua Portuguesa, é a 

realidade de várias escolas do país. Escola e professores apresentam certa dificuldade ao trabalhar as 

competências e capacidades dos alunos. Quando focados apenas no ensino tradicional, trabalhando 

nas nove séries do ensino fundamental, os mesmos gêneros textuais, deixam de lado os 

multiletramentos, perdendo assim, as inúmeras possibilidades de estimular as habilidades de escrita e 

de leitura com os alunos, e necessárias para trabalharem com gêneros híbridos. 

Em nenhum momento, presenciou-se um diálogo da escola com a cultura do bairro no qual 

está localizada.  Nessa região ocorrem vários eventos religiosos e culturais, que infelizmente não são 

valorizados durante o ensino. Com isso, a escola não se aproxima da realidade linguística e social dos 

alunos. 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

189 

No bairro, foi possível participar e registrar vários eventos sociais. O primeiro evento foi um 

jogo de futebol beneficente, cujo convite partiu do presidente da Associação dos moradores. Durante 

esse evento, o morador aqui identificado como João, foi apresentado às pesquisadoras. João tem 57 

anos de idade e mantém sozinho uma escolinha de futebol, que atende às crianças e aos adolescentes 

carentes do bairro.  Mesmo recebendo do seu trabalho como vigilante, apenas um salário mínimo, 

João consegue transformar a vida desses jovens, oferecendo o esporte como atividade de lazer e 

ocupação saudável nas horas vagas. Certamente por isso, ele é tão respeitado no bairro. E ele é 

consciente do significado que  tem para os membros do bairro. Diante disso, decidiu escrever a 

biografia de sua vida.  

João faz as anotações de todos os acontecimentos de sua vida. Em um simples caderno, ele 

registra toda a história de sua vida. E possui apenas o ensino primário, hoje denominado de Ensino 

Fundamental. Mesmo assim, ele demonstra possuir conhecimento necessário em relação à 

construção de um livro.  

  

Esta imagem é do caderno no qual João está escrevendo seu livro. Aqui observamos que o 

morador possui habilidades que lhe permitem relacionar, em um mesmo gênero, a escrita com 

imagens. Em cada folha do caderno há uma foto que conta a história do morador e uma narração 

escrita.  Como afirma Soares (2006), letramento “é o que as pessoas fazem com as habilidades de 

leitura e escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as 

necessidades, valores e práticas sociais” (p.72). João, com o seu simples livro, demonstra o 

conhecimento que possui em relação a textos que vão além da escrita formal. 

Outro morador que nos mostrou a riqueza e o domínio com que os membros desse bairro 

lidam diariamente com a escrita e com a leitura, a partir de gêneros e texto híbridos, é aqui 

identificado como Pedro. Pedro é um jornaleiro de 65 anos. É analfabeto, mas lida diariamente com a 
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escrita, já que trabalha com a venda de jornais e necessita diferenciar nas situações de venda, um 

jornal em relação ao outro. Nas vendas, Pedro diferencia uma empresa jornalística da outra sem 

dificuldade, pois criou estratégias para fazer a devida distinção.  Como podemos perceber em seu 

depoimento ao afirmar que “Eu trabÁIO vendeno jornal, mas eu não sei entender as letra. Sou 

analfabeto, mas sempre vendi o meu jornal.” 

 

  EVENTO III 

  EVENTO: Venda e compra de jornais 

  PARTICIPANTES: Vendedor de jornais, clientes e pesquisadoras 

  AMBIENTE: Mercado do bairro Vermelha 

  JORNALEIRO: Você quer é o jornal Meio Norte? O coloridim, né? 

  CLIENTE: É sim, o de sempre. 

 

1.4. MULTILETRAMENTOS NA SALA DE AULA   

Na unidade escolar, fruto dessa pesquisa, desenvolveram-se algumas atividades com o 

objetivo de trabalhar multiletramentos na aula de Língua Portuguesa. Com a autorização da 

professora de Língua Portuguesa e da direção da escola, durante três aulas, realizaram-se atividades 

com o objetivo de explorar textos híbridos e a multiplicidade semiótica presentes em gêneros textuais 

variados.  

A primeira aula limitou-se na discussão da linguagem das redes sociais com foco no Facebook, 

isso porque todos os alunos do nono ano possuem uma conta do Facebook. As discussões iniciais 

pautavam-se sobre as diferenças que a linguagem dos meios digitais tem relação a outros gêneros do 

meio escolar, como um conto, por exemplo. 

Criou-se, inicialmente, com os alunos um grupo no Facebook. Esse grupo era usado para que 

os membros falassem de temas variados. Das conversas que foram desenvolvidas no grupo, foram 

discutidas as diferenças e especificidades da linguagem virtual. Essa primeira aula ocorreu na sala de 

informática da escola, para que todos tivessem acesso à internet. A partir de um ‘print’ feito dessa 

conversa, desenvolveu-se uma discussão em sala de aula.  
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  EVENTO IV 

  EVENTO: Aula de Língua Portuguesa 

  PARTICIPANTES: Pesquisadoras, alunos e a professora de Língua Portuguesa. 

  AMBIENTE: Sala de informática da escola 

  PESQUISADORA: Quais aspectos da linguagem que nós utilizamos no grupo do 

Facebook, que vocês podem observar na imagem selecionada? 

  ALUNO: Letras abreviadas 

  PESQUISADORA: Muito bem! Entre vários outros aspectos, nós temos a abreviação de 

letras. Isso é possível na linguagem de meios digitais como as redes sociais. Qual é a letra que está 

abreviada? 

  ALUNOS: É o p 

  ALUNO: Professora, aí também ele junta duas palavras, o pra e o ir. 

  PROFESSORA: Isso mesmo! 

 Em outra aula, discutiu-se sobre os memes, elementos muito utilizados nas redes sociais, 

entre elas o Facebook.  
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           Nessa situação, discutiu-se com os alunos sobre a relação da imagem com o texto escrito.  Foi 

abordado o modo como a imagem e o texto ajudam a construir o humor pretendido pelo autor do 

meme.  

  EVENTO V 

  EVENTO: Aula de Língua Portuguesa 

  PARTICIPANTES: Pesquisadoras,  alunos e professora de Língua Portuguesa 

  AMBIENTE: Sala de informática da escola  

  PESQUISADORA: Que tipo de reação a leitura desse  meme provoca? 

  ALUNO: Riso. A gente acha graça logo na hora que lê. 

  PESQUISADORA: Exatamente. Provoca humor. Quais os elementos que são usados 

nesse meme que provocam o humor? 

  ALUNO: A palavra aumilhado. 

  PROFESSORA: O que mais? 

  ALUNO: O choro dele. 

  PESQUISADORA: São todos esses elementos que vocês falaram. A linguagem e os 

elementos que constroem a imagem. O autor do meme usa uma linguagem própria da região 

nordeste.  

Com essas imagens, textos e discussões, foi possível trabalhar textos híbridos com os alunos 

de forma leve, lúdica e interativa.  Questionamos a construção de gêneros como os memes, que são 

elementos que circulam diariamente nas redes sociais. Além disso, abordou-se a relação com outros 

elementos, como a imagem. Assim, partiu-se da ideia de que a escola precisa considerar a diversidade 

textual presente no mundo contemporâneo, e inseri-la na aula de Língua Portuguesa.  

 

5. Resultados obtidos 

A partir das análises realizadas na escola e no bairro Vermelha, percebe-se que a realidade 

linguística e social dos moradores não é refletida no ensino de língua materna. A escola está atrasada 

em relação ao desenvolvimento de um ensino que agregue o hibridismo cultural, social e linguístico 

presente no mundo atual.  

Limitar o ensino a exercícios e atividades de cópia não contribui para o desenvolvimento 

crítico dos alunos. O conceito de letramento deve ser difundido dentro da escola, hoje, a partir da 

ideia de múltiplos letramentos, pois essa instituição não pode fugir da realidade social e tecnológica. A 

escola precisa entender, como afirma Costa (2011) que “as manifestações de linguagem assumem 

formas variadas, cujo valor de cada uma é uma atribuição do grupo que as desenvolve” (p.14).    
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6. Considerações finais 

O termo multiletramentos tem ganhado destaque nos estudos sobre ensino de língua 

materna no país. Isto porque, não se deve ignorar as mudanças tecnológicas dos últimos anos e que 

de forma direta e indireta têm modificado a forma como se lê, como se produz e se interpreta os 

textos que circulam ao redor de toda a sociedade moderna. 

O hibridismo textual é a variedade semiótica presente em cada produção textual e demonstra 

mudança na forma das pessoas se relacionarem com a escrita. Antes se falava em letrar os alunos em 

relação às práticas de escrita; hoje, com as novas tecnologias, fala-se em multiletramentos, que são as 

habilidades que se desenvolvem para lidar com a linguagem dos meios digitais. 

Dessa forma, no ensino de Língua Portuguesa, o professor deve focar nas habilidades 

linguísticas que desenvolvam a capacidade dos alunos de leitura, produção e interpretação de textos, 

hoje classificados de hipertextos, uma vez que trabalham ao mesmo tempo - imagens, escrita, vídeos, 

entre outros meios. Utilizando essa nova modalidade textual, a escola promoverá o acesso igualitário 

à informação e proporcionará ao aluno a oportunidade de aprender sua língua materna de modo 

plural. O trabalho com os multiletramentos em sala de aula destrói mitos sobre uma sociedade 

monocultural que tem uma visão de língua homogênea. 
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Resumo:  
Este estudo sobre africanismos portugueses na lírica de Lenine tem por objeto conhecer-lhes a sócio-história 

bem como responder a seguinte questão: Há na composição lírica de Lenine a presença de vocábulos de origem 

africana que sofreram uma evolução semântica durante seu influxo para a língua portuguesa? A hipótese 

testada é a de que há na lírica de Lenine a presença de africanismos que sofreram transformação semântica. 

Selecionou-se cinco composições de Lenine (Samba e leveza, 2008; Candeeiro encantado, 2004; Lá e cá, 2006; 

Jack soul brasileiro, 1999 e Relampiando, 2004), presentes em álbuns distintos, para formar o corpus.       

 

Palavras-chave: africanismos; Lenine. 

 

 

1. Introdução 

O presente estudo versa sobre a descrição e análise de empréstimos africanos no português 

do nordeste brasileiro verificados na lírica de Lenine, tendo-se selecionado cinco de suas composições 

para este fim: “Samba e leveza, 2008; Candeeiro encantado, 2004; Lá e cá, 2006; Jack soul brasileiro, 

1999 e Relampiando, 2004”. Tem-se por tanto o objetivo de compreender a etimologia social desses 

africanismos, bem como responder a seguinte questão: Há na composição lírica de Lenine a presença 

de vocábulos de origem africana que sofreram uma evolução semântica durante seu influxo para a 

língua portuguesa? Para tal, investigou-se no vocabulário levantado o significado dos empréstimos 

africanos (PESSOA DE CASTRO, 2008) nas suas línguas de origem (quimbundo, ioruba, quicongo), bem 

como seu significado no português brasileiro. Feito isto se buscou contabilizar o percentual de 

africanismos do campo lexical presentes nessas cinco composições que (a) durante seu influxo para a 

língua portuguesa mantiveram, integral ou parcialmente, seu sentido inicial de partida das línguas 

africanas; (b) durante seu influxo para o português adquiriram um novo valor semântico.  
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A fundamentação teórica foi buscada na linguística histórica (FARACO, 2005; FREITAS, 2008), 

porquanto se fez, para entender as evoluções semânticas ocorridas nos vocábulos coletados, um 

escorço sócio-histórico do negro africano no Brasil (DIEGUES JR., 1976; FREYRE, 1954; MOURA, 1983). 

A hipótese testada é a de que há na lírica de Lenine a presença de vocábulos de origem africana que – 

tendo sofrido transformação de significado – caracterizam-se como pertencentes ao campo semântico 

afro-brasileiro.   

 

2. Fundamentos teóricos 

2.1 Um escorço sócio-histórico do negro africano nos estudos linguísticos  

Durante muito tempo se ignorou a influência negra na formação cultural e linguística do 

Brasil; isso se deu primariamente em virtude do fato de que o negro foi e ainda é visto meramente na 

condição de escravo, como explana Manuel Diegues Júnior,  

 

Essa situação de escravo, portanto, marca como traço fundamental e indispensável 

de ser assinalado a presença do negro africano no Brasil; a influência não foi do 

negro em si, mas do escravo e da escravidão, já observou Gilberto Freyre (DIEGUES 

JR., 1976, p. 99).            

                                                                            

Porquanto foi o negro apagado, por muito, na história da formação social, posto que tenha 

pesado mais a sua inserção no Brasil enquanto escravo. Porém, vale-se ressaltar que, apesar da 

condição de cativos, foram os africanos trazidos ao Brasil membros pertencentes às classes sociais 

elevadas. A este respeito, Gilberto Freyre comenta em sua clássica obra Casa Grande e Senzala que “A 

formação brasileira foi beneficiada pelo melhor da cultura negra da África, absorvendo elementos por 

assim dizer de elite” (FREYRE, 1954).  

Além da falta de interesse acima apontada, notam-se também outros agravantes às lacunas 

primariamente existentes nos estudos afro-brasileiros (sobretudo linguísticos) tais quais: a falta de 

conhecimento da origem daqueles povos africanos introduzidos no Brasil para o trabalho escravo, 

bem como a insuficiência documental no primeiro estagio das pesquisas (PESSOA DE CASTRO, 1990).  

Porém, apesar do descaso e das muitas lacunas, já se notava, em 1789, no primeiro dicionário 

monolíngue da língua portuguesa de Antônio Morais e Silva, a origem africana de alguns vocábulos; 

porém, é na obra A influência africana no português do Brasil de Renato Mendonça, da década de 

trinta, que o assunto ganha destaque, com o levantamento de 350 empréstimos africanos. Já no fim 

do século XX, Yeda Pessoa de Castro contabiliza em sua obra Falares africanos na Bahia 

aproximadamente cerca de 3.000 empréstimos. 
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2.2 Um olhar da sociolinguística do contado de línguas: da glotofagia aos africanismos portugueses  

O forte multilinguismo vivenciado nos dois primeiros séculos da colonização do Brasil 

possibilitou, através da proximidade social, uma grande influência lexical das línguas africanas 

(quimbundo, ioruba, nagô-ioruba, quicongo, umbundo, etc.) no português de tal forma que há hoje 

empréstimos africanos que, tendo sido submetidos a um profundo remanejamento tanto no plano 

formal, quanto no plano semântico, estão totalmente integrados à língua portuguesa (BONVINI, 

2008,). 

Contudo, sabe-se que este multilinguismo “desaparece” face às medidas tomadas pelo 

Marques de Pombal em que o Brasil passa a assumir uma politica glotofagica, onde o abrasileiramento 

do negro africano se dá mediante a imposição da língua portuguesa e do catolicismo. O escravo teve, 

então, que passar por um árduo processo de adaptação à nossa língua, sufocando assim grande parte 

da sua cultura para sobreviver.   

A língua, contudo, em sua realidade como fato social é heterogenia, isto porque as 

experiências históricas e os fatores socioculturais são ingredientes das variedades linguísticas; logo, 

mesmo face este posicionamento glotofagico, as línguas africanas não iriam simplesmente 

desaparecer, mas integrar elementos seus a estrutura do português, como efetivamente ocorreu, 

conforme a interação que os africanos tiveram com outros grupos linguisticamente distintos (FARACO, 

2005; PESSOA DE CASTRO,1990).  

 

2.3 A monossemia: a mudança é inerente e sistemática 

 Ao que se refere às transformações semânticas sofridas pelos africanismos portugueses 

adotou-se aqui o conceito de monossemia. 

No primeiro momento em que um vocábulo passa de uma língua para outra há tendência de 

que ela sofra uma manutenção do significado com o qual foi importado. Já foi apontado múltiplas 

vezes na literatura especializa que há uma tendência muito forte para que as formas sejam 

monossémicas, uma vez que os empréstimos designam uma realidade específica para a qual não 

existe correspondente vernáculo (FREITAS, 2008).  

 

3. Metodologia 

A escolha das composições de Lenine (Samba e leveza, 2008; Candeeiro encantado, 2004; Lá e 

cá, 2006; Jack soul brasileiro, 1999 e Relampiando, 2004) para coleta de dados se deu por o 

compositor ser nativo da região nordeste. A escolha da fundamentação teórica se deu pelo prestigio 

dos linguistas abordados, especialistas e pioneiros no estudo de africanismos portugueses, bem como 

na área de linguística histórica e de historiadores de renome nos estudos afro-brasileiros. 
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A coleta de dados então se deu mediante os seguintes critérios: (i) ter o vocábulo origem 

africana, segundo os autores selecionados; (ii) ter uma forma simples, composta ou derivada.  

Tendo-se verificado a origem africana do vocabulário levantado nessas cinco composições, 

buscou-se identificar o percentual dos empréstimos africanos que (a) durante seu influxo para a língua 

portuguesa mantiveram, integral ou parcialmente, seu sentido inicial de partida da língua africana; (b) 

durante seu influxo para o português adquiriram um novo valor semântico. Para tal montou-se um 

gráfico com estes percentuais bem como um glossário constando o valor semântico inicial de partida e 

o valor semântico aderido durante influxo desses empréstimos para o português.     

Na realização deste glossário, bem como na análise dos dados, consultaram-se os seguintes 

estudos lexicográficos: 

1. Brasilidades que vêm da África; 

2. Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana; 

3. Falares Africanos na Bahia. 

 

4. Samba, batuque e afoxé: africanismos portugueses na lírica de Lenine 

A análise das composições selecionadas permitiu-nos o levantamento de 17 empréstimos de 

origem africana conforme se tem a seguir.  

AFOXÉ – s.m. (< Yor. àfoše) 1. Praga, maldição. 2. Festa e/ou ritual público dito de caráter inferior. 3. 

Cortejo real, representativo de grupo de caçadores nobres nativos de África; cortejo carnavalesco da 

Bahia, no qual predomina o caráter africano no vestuário, nas canções e instrumentos musicais.       

AXÉ – s.m. (< Fon àsen, (na) atše/Yor. àše) 1. Todo objeto consagrado à divindade; alicerce encantado 

do terre(i)ro, localizado fora do barracão, em espaço aberto. São potes e jarras contendo a infusão de 

ervas consagradas à divindade, bem como o sangue dos animais sacrificados, situado junto a um 

monólito sob o qual estão enterrados objetos que asseguram a proteção do terre(i)ro. 2. Força divina; 

o objeto que sustem esta força entre os candomblés. 3. – expr. Saudação votiva afro-brasileira, 

equivalente à “força, energia, amém”.        

BANGUELA – s.f. (< Kik. (ki)bangala). 1. Ato ou efeito de escangalhar cachos de coco do engaço. 2. 

Fender, rachar. 3.-adj. 2gen. Desdentado; diz-se aquele que tem a parte anterior da arcada dentaria 

falha. Var. banguelo. 

BATUQUE – s.m. (híbrido {< Kik/Kimb. vutuki(la) + Port. bater}). 1. Diz-se de ruído e/ou som muito 

forte; ação de fazer ruído com batimentos rítmicos.   

CAÇULA – s. 2gen. (< Kik. kasuka/ Kimb. kasule/ Umb. okwasula). 1. O mais novo dos filhos e/ou dos 

irmãos. 2. – s. O ultimo a se manifestar no barco.Var. caçulê.    
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CUÍCA – s.f. (< Kik./Kimb./Umb. m-,o- pwita). 1. Instrumento musical de percussão; instrumento feito 

com pequeno barril, o qual possui em uma das bocas uma pele esticada que tendo ao centro uma 

pequena vara produz ruído ao entrar em atrito com a mão, fazendo vibrar a caixa acústica do 

instrumento, produzindo uma espécie de ronco.     

DENGO – s.m. (< Kik./Kimb. ndenge). 1. Pirraça, choradeira, manha. 2. Afeminação, trejeitos femininos; 

faceirice. 3. Var. mendenga, mendengue, dengue. 

EXU – s.m. (< Yor. èšù) 1. Divindade nagô-queto, mensageiro dos orixás e por isso dito mediador do 

humano e do divino, preside a fecundidade, as encruzilhadas e os caminhos tortuosos. 2. Espirito 

maligno; o diabo. 3. -expr. Fúria; ex.: “vira(r) Exu”, ser tomado de cólera, enfurecer-se. Outros nomes: 

Alaqueto, Anã, Aqueçã, Bará, Baranlá, Baru, Compadre,Elebara, Eroco, Homem-da-rua, Homem-das-

encruzilha(s), Jeguedê, Jiguidi, Jiramavambo, Lebá, Lonã, Mavambo, Mavumbu, Odara, Olodé, Tibiriri, 

Tiriri, Tiririlonã, Tranca-rua, Trancajira, Tromque(i)ra, Umbô, Xequetê.     

IEMANJÁ – s.f. (< Yor. Yemanjá)  1. Orixá do mar, filha de Olokun, esposa de Oxalá e mãe de Ogum e 

Oxóssi; equivalente a N. Sra. da Conceição, do Carmo e/ou das Candeias. Outros nomes: Açabá, Agué 

Xalugá, Coquê, Cuqueto, Iamim, Iemanjá-Açabá, Inaê, Janaína, Marbô, Ocujimum, Odê. 

MACULÊLÊ – s.m. (< Kik/Kimb. mankwa leele). 1. Dança guerreira do folclore baiano, típica de Santo 

Amaro, na região do Recôncavo; dança em cuja execução se utilizam bastões de mateira, os quais são 

golpeados uns nos outros.        

MAMOLENGO – s.m. (< Yor. ) 1. Boneco; fantoche utilizado pelos iorubas.  2. Dança afro-brasileira, 

onde os passos tradicionalmente são marcados pela percussão. 

MARACATU – s.m. (< ) 1. Folguedo afro-pernambucano; cortejo que canta e dança, ao som de 

pequena orquestra de percussão, toadas tradicionais. A música que acompanha esse cortejo.  

MUNGANGA – s.f. (< Kik. mungwanu/ Kimb. mangonya). 1. Variedade de abóbora; abób(o)ra-

moganga. 2. Deboche, esgar, fingimento.  Var. mogango, muganga, mugango, munganga.  

NENÉM115 – s. 2g. (< ) 1. Bebê. Var. nenê, nené.  

OLODUM – s.m. (< Yor. Olódùmarè) 1. Deus dos Deuses, Deus Maior. 2. Orixá supremo entre os 

iorubas que habita em Orum, o Infinito, criador do Mundo, pai de todos os orixás. 3. Grupo cultural 

fundado na comunidade do Pelourinho, Salvador, BA, em 25 de abril 1979. Var. Olórun, Olorum.     

RUMBA – s. (< ) Dança e música afro-cubana, sem vínculo religioso, que se toca acompanhada por 

percussão; as duas formas mais antigas de rumba são yambú, caracterizado por um ritmo mais lento, 

e guaguancó, de ritmo mais vivo.  

                                                             
115 Conforme Aragão (2011), essa repetição enfática de fonemas ou sílabas (tal qual em “neném”) caracteriza-se como uma 
influência das línguas africanas no português brasileiro. 
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SAMBA – s.f. (< Kik./Kimb. nsamba/semba/(ku)samba). 1. Título de mameto. 2. – s.m. Cerimonia 

pública de macumba.  3. Dança e música popular brasileira de compasso binário e ritmo sincopado. 

Var. semba.  

Os empréstimos africanos encontrados nas cinco composições de Lenine totalizam dezessete 

itens lexicais, dos quais se destacam uma forma hibrida (batuque) bem como um vocábulo designativo 

do campo semântico afro-cubano (rumba). Pode-se detectar ainda uma evolução semântica em 

alguns desses vocábulos. Na tabela que se segue, se dispôs os itens lexicais em dois grupos conforme 

sua preservação, total ou parcial, de sentido e sua mudança semântica total:        

 

Tabela 1 – Análise dos africanismos portugueses do campo lexical e seu valor semântico 

 

5. Considerações finais 

O presente estudo buscou averiguar em cinco composições de Lenine (Samba e leveza, 2008; 

Candeeiro encantado, 2004; Lá e cá, 2006; Jack soul brasileiro, 1999 e Relampiando, 2004) quais 

africanismos que (a) durante seu influxo para a língua portuguesa mantiveram, integral ou 

parcialmente, seu sentido inicial de partida das línguas africanas; (b) durante seu influxo para o 
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português adquiriram um novo valor semântico. Tendo-se testado a hipótese de que há na lírica de 

Lenine a presença de vocábulos de origem africana que – tendo sofrido transformação de significado – 

caracterizam-se como pertencentes ao campo semântico afro-brasileiro. Dos dezessete empréstimos 

africanos levantados, nove vocábulos aderiram um novo valor semântico durante seu influxo para o 

português falado no Brasil, correspondendo assim a 55.6% dos africanismos levantados; 

consequentemente, oito foram os itens lexicais com valor semântico inicial de partida das línguas 

africanas, integral ou parcialmente, preservado, correspondendo assim a 44,4%. Encontrou-se dentre 

os vocábulos levantados um hibrido bem como um termo pertencente ao campo semântico afro-

cubano.   
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Resumo:  
Tendo em vista ser a linguagem um fator inerente as relações humanas, e como tal, quando manipulada 

intencionalmente é capaz de mudar comportamentos, esse estudo se constitui em uma breve análise da 

discursividade midiática que vigora na construção de uma imagem feminina contemporânea através de 

manchetes online. Para a construção do trabalho, foram utilizados principalmente os conceitos de identidade, 

polifonia e corpo de acordo com os autores Woodward, Bakhtin, Giddens, Ducrot e outros.  

Palavras-chave: corpo; mídia; mulher. 

 

 

1. Introdução 

               A imagem feminina é muitas vezes relacionada a estereótipos, modelos comportamentais, 

padrões, deveres e outras maneiras de produção e manifestação do poder que circunscreve as formas 

de apresentação da mulher. Essas manifestações são resultantes de fatores de ordem histórica, social 

e/ou ideológica que cristalizam os velhos discursos e atravessam os “novos”.   

 A mídia exerce uma significativa influência na formação de opinião daqueles que absorvem 

sem refletir os discursos difundidos por ela. É preciso, então, investigar de que forma os discursos 

reproduzidos pela mídia difundem valores e ideologias que afetam diretamente o comportamento das 

pessoas, tendo em vista que tais discursos atuam como verdades e modelos a serem refletidos pela 

sociedade. Desse modo esse artigo tem por objetivo geral analisar manchetes online acerca da 

temática corpo feminino nos sites MSN, globo.com e ig.com publicadas no mês de maio de 2015. 

Além disso, buscou-se, também, identificar por meio da polifonia os implícitos presentes nas 

manchetes que, muitas vezes, revelam efeitos de identificação no público leitor.  

               Espera-se que esse estudo, que é motivado pela necessidade de refletir acerca da dinâmica 

atual que a sociedade se reveste em relação ao modelo de corpo que é aceito e difundido em 

detrimento de outras formas de apresentação deste, possa contribuir para a ampliação da discussão 

em torno dessa temática. 

 

2. Referencial teórico 

2.1 Linguagem e discurso: pontos pertinentes 
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            Através da linguagem o indivíduo não só transmite informações ou exterioriza seu pensamento 

como também participa de um processo de interação. Segundo Benveniste (1989, p.93), “a linguagem 

é para o homem um meio, na verdade, o único meio de atingir o outro.” Nesse processo, a enunciação 

é para o autor, colocar em funcionamento a língua através de um ato individual de utilização. É por 

meio da língua que os falantes produzem os enunciados, assim, a enunciação pode ser classificada 

como instância constitutiva do enunciado. A esse respeito, Verón (2004) observa que não convém 

separar o par enunciado/enunciação na perspectiva de que o enunciado está relacionado ao que é 

dito e a enunciação ao dizer e suas modalidades, os modos de dizer. Deve-se destacar que um mesmo 

conteúdo pode ser assumido por dispositivos de enunciação diferentes. Logo, a adesão ou rejeição, no 

caso, dos discursos midiáticos veiculados acerca do corpo, está relacionada não apenas ao que é 

propriamente dito, mas principalmente, as modalidades de dizer o conteúdo.     

             Segundo Pinto (1999, p.22) “os discursos são produtos culturais empíricos produzidos por 

eventos comunicacionais entendidos como textos”. Assim, o texto deve ser observado 

detalhadamente, pois é na sua superfície que são encontradas as pistas deixadas pelos processos 

sociais de produção de sentido. Ao analista irá interessar a contextualização situacional, institucional e 

sociocultural, na medida em que procura explicar os modos de dizer não limitando-se ao que o texto 

diz ou mostra.  Nesse sentido, todo texto quanto a sua enunciação é heterogêneo, pois se 

forma através das várias vozes que o permeiam. A partir da materialidade linguística do texto é 

possível observar a heterogeneidade que se revela em formas explicitas ou implícitas, simples ou 

complexas, ou seja, as pistas são fornecidas, cabendo ao analista identificá-las relacionando-as ao 

contexto. A interação das vozes é concretizada pelo dialogismo que só é concebido pela presença do 

outro. O que fica claro nas asserções de Bakhtin (apud BRAIT, 2005, p.194): 

Eu me projeto no outro que também se projeta em mim, nossa comunicação 

dialógica requer que meu reflexo se projete nele e o dele em mim, que afirmemos 

um para o outro, a existência de duas multiplicidades de “eu”, de duas 

multiplicidades de infinitos que convivem e dialogam em pé de igualdade. 

 

               Desse modo, todo texto se constrói por um debate com outros e o discurso se tece de 

maneira polifônica num jogo de vozes cruzadas, complementares e contraditórias. Sendo os discursos 

práticas sociais116, devemos levar em consideração, que eles são compostos por fatores sócio-

históricos. Logo, o analista de discurso busca compreender como os textos produzem sentido, assim, 

seu trabalho é complexo, pois “as manifestações do sentido parecem tão livres, fugidias, 

imprescindíveis quanto são concretos, definidos e descritíveis os aspectos da forma” (BENVENISTE, 

                                                             
116 PINTO, Milton José. Comunicação e discurso: introdução à análise de discurso. São Paulo: Hacker, 1999.  
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1989, p.221). Não há linearidade entre a produção de um discurso e seus efeitos, pois um discurso 

não apresenta apenas um efeito de sentido, mas efeitos possíveis.  

 

2.2 Sujeito e identidade: o corpo feminino midiático 

                A identidade é um fator preponderante nas relações sociais, pois os papéis sociais são 

impostos ao indivíduo desde o nascimento e assumido por ele na medida em que se comporta de 

acordo com a expectativa da sociedade. Ela se constitui numa totalidade de caráter múltiplo e 

contraditório, é um universo de personagens já existentes e de outros ainda possíveis. Devemos notar 

que o discurso midiático para exercer um poder de captação e persuasão procura levar o leitor a se 

identificar não apenas com a utilidade dos produtos que objetivam vender, mas com uma série de 

simbologias e valores socialmente especificados.       

  Para compreender a maneira como a imagem da mulher tem se difundido nos meios de 

comunicação de massa, é preciso recorrer a alguns conceitos para delinear o embasamento teórico. 

Considerada aqui como uma categoria de análise, um recurso teórico que vai subsidiar a compreensão 

de um dado fenômeno. Podemos entender a identidade como uma forma sócio-histórica de 

individualidade, mas não limitada ao conceito de autoconsciência ou de auto-imagem.  

 A identidade adquire sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais ela 

é representada. Assim, ela é relacional e marcada pela diferença, sendo a diferença sustentada pela 

exclusão. Segundo Woodward (2000), a diferença, é então, marcada por representações simbólicas 

que atribuem significado às relações sociais. Lembra que os indivíduos vivem sua subjetividade em um 

contexto social no qual linguagem e cultura dão significado à experiência que eles têm de si próprios e 

no qual adotam uma identidade:  

Os sujeitos são, assim, sujeitados ao discurso e devem, eles próprios, assumi-lo 

como indivíduos que, dessa forma, se posicionam a si próprios. As posições que 

assumimos e com as quais nos identificamos constituem nossas identidades 

(WOODWARD, 2000, p. 55).  

 

             É através do contexto social, da história que as identidades se configuram, na maioria das 

vezes, relacionadas a categorias biológicas e oposições binárias. Uma dicotomia muito conhecida é a 

de natureza e cultura, sendo que há uma distribuição desigual de poder, que reflete nas divisões 

sociais, especialmente a existente entre os homens e mulheres. Um dos termos é sempre mais 

valorizado que o outro. As mulheres são associadas à natureza (emoções) e o homem à cultura 

(racionalidade). Muitas vezes, essas divisões direcionam os discursos e moldam as práticas sociais. O 

que é traduzido pela perspectiva foucaultiana de que somos condenados a desempenhar tarefas e 

viver ou morrer em função dos “discursos”, que trazem consigo efeitos específicos de poder. 
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    Desse modo, os discursos e as práticas que operam sobre o corpo são produtores intencionais 

do sentido atribuído ao corpo. Logo, o sentido é concebido a partir dos modos de dizer e seduzir, 

sendo que a mídia reforça um ideal de beleza que se traduz em uma “necessidade” para os 

indivíduos, pois os demonstra sua carência de saúde e/ou beleza e consequentemente, faz com que 

sua discursividade seja “consumida” ao induzi-los ao consumismo, não só de produtos, mas também 

os serviços oferecidos em prol da estética. Esses conceitos acabam sendo internalizados e, tida 

como natural essa busca pelo o ideal que é propagado. Como podemos observar em Silva (2001, p. 

57): 

Cuidar do seu corpo tendo em vista a “melhor” aparência a ser projetada em 

público, vai se tornando gradativamente uma necessidade para os indivíduos. O 

estabelecimento de tal necessidade é acompanhado pelo crescimento de uma gama 

de conhecimentos relativos ao corpo nas áreas de estética, saúde e educação e de 

técnicas e objetos que lhes correspondem. Estrutura-se, dessa forma, um mercado 

de aparências representado por um sem-número de profissionais especializados. 

 

               É assim que os meios de comunicação de massa produzem seus discursos em torno da beleza, 

evocam várias vozes autorizadas, isto é, especialistas, para produzirem o efeito desejado sobre as 

pessoas, no caso, a adesão ao que dizem. Mas é preciso lembrar que embora haja uma pressão social 

em torno dessas questões relacionadas ao corpo, o indivíduo não é um ser passivo, que apenas 

absorve e reflete as informações mecanicamente, quando isso acontece, muitas vezes, já há uma 

inclinação pessoal para tal.            

 Há uma mobilização do corpo direcionada a atender as convenções erradicadas do cotidiano e 

nesse processo surge a problemática da identidade, de que forma ela se manifesta frente aos padrões 

impostos? A auto-identidade está relacionada ao individual, mas parece que existe uma tendência em 

homogeneizar os caracteres relacionados ao modo de apresentação do corpo. Assim, deve-se levar 

em conta de acordo com Giddens (2002, p. 95) que “o corpo não é só uma entidade física que 

‘possuímos’, é um sistema de ação, (...) e sua imersão prática nas interações da vida cotidiana é uma 

parte essencial da manutenção de um sentido coerente de auto-identidade”.      

 Portanto, nesse processo em que a identidade é fator interligado as representações sociais, o 

corpo se torna um modo de apresentação desta. O corpo feminino sempre esteve relacionado à 

beleza e sedução, mesmo que em sociedades de outrora isso fosse velado e tido até como sinônimo 

de perversidade, sendo que frente ao conservadorismo e machismo operantes, isso pode ser ilustrado 

fazendo-se referência ao mito de Adão e Eva, em que o homem é seduzido e arrastado para o pecado 

pela bela imagem feminina.   
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 Os discursos da contemporaneidade em torno do corpo feminino presentes na mídia abordam 

assuntos relacionados à saúde e estética, sendo esta destacada na maioria das vezes demonstrando 

implicitamente uma dinâmica de poder presente na remodelação dos corpos, ou seja, normas 

regulatórias que regem e produzem significados.  

 

2.3 Pressuposição e polifonia no discurso midiático 

                A mídia utiliza recursos linguísticos ao valorar acontecimentos sociais, sendo que a seleção de 

tais recursos viabilizam a defesa de certos pontos de vista conduzindo a julgamentos que levam a 

formação de opinião. A pressuposição exerce um papel específico na discursividade constituindo-se 

em um dos fatores constitutivos do sentido nos enunciados.  

 Ao longo da história da semântica moderna, o conceito de pressuposição vem sendo 

largamente tratado em pesquisas realizadas. Geralmente, é concebida como um processo que 

permite deduzir certos fatos não-explicitados a partir de outros fatos explícitos. São classificados, 

assim, como implícitos.    

 Oswald Ducrot é um teórico que trabalha a questão da pressuposição considerando que os 

pressupostos constituem-se em informações implícitas do conteúdo semântico dos enunciados. Para 

ele, pressupor não é o que se imagina que o interlocutor deveria saber ou dizer o que ele já sabe, é 

situar o diálogo na hipótese de que ele já soubesse. Parte da ideia de que as palavras possuem 

significados pré-estabelecidos pela língua pertencendo, portanto, ao componente linguístico. Desse 

modo, o pressuposto está ligado aos significados não literais, nos quais seus valores de verdade estão 

inscritos no léxico conforme Ducrot (1979, p.20): 

Para descrever este estatuto particular do pressuposto, seria possível dizer que ele é 

apresentado como uma evidência como um quadro incontestável no interior do qual a 

conversação deve necessariamente inscrever-se, ou seja, como um elemento do universo do 

discurso. Introduzindo uma idéia sobre forma de pressuposto, procedo como se meu 

interlocutor e eu não pudéssemos deixar de aceitar. 

  

               Assim, podemos notar que para Ducrot a noção de pressuposto está relacionada ao seu valor 

de verdade e pode ser extraído do léxico sem precisar recorrer ao contexto. Ele está necessariamente 

incluído no componente linguístico117. Procura demonstrar que a pressuposição tem relação com as 

construções sintáticas gerais, por tal razão vincula-o ao componente linguístico, no qual deveria ser 

descrito o valor semântico dessas construções. O que está literalmente dito denomina de posto e o 

que é inferido através deste seria o pressuposto.       

  

                                                             
117 Para elucidar a questão, Ducrot (ibid., p. 18) utiliza o seguinte exemplo: “Jacques continua fumando”. Enfatiza que este 
enunciado apresenta o pressuposto de que Jacques fumava antigamente 
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 O fenômeno da pressuposição pode ser examinado através da polifonia118.A atividade 

discursiva entrelaça o dito e o não-dito, portanto, o dizer nem sempre é explícito, pois é diferente de 

uma simples transmissão de informação, a responsabilidade daquele que fala está em jogo. Como já 

foi explicitado, pressuposição é forma de inferência, de implícito e se define na relação entre o dito e 

o não-dito: “Pressupor é dar um conteúdo à margem do discurso, pretendendo tirar do destinatário o 

direito de encadear a partir dele” (MAINGUENEAU, 1996, p. 98). Nesse sentido, o pressuposto é fator 

relevante na coerência textual, uma vez que implica a existência de um ser referente ou ainda uma 

orientação em relação a veracidade do enunciado:  

O pressuposto desempenha um papel essencial na construção da coerência textual. 

Para progredir um texto se baseia numa informação colocada que converte depois 

em pressuposto. Na ausência desta, teríamos apenas uma série de enunciados sem 

vínculos ou a repetição indefinida da mesma coisa. Os pressupostos são assim, pré-

construídos, construídos anteriormente ao enunciado.  

  

              Assim, a partir da reformulação de uma pressuposição é possível verificar uma reorientação da 

verdade dos enunciados, tendo em vista que enunciar uma asserção é apresentar seu enunciado 

como verdadeiro e garantir sua veracidade. De acordo com Maingueneau (2002), geralmente o 

indivíduo que fala e se manifesta com “eu” no enunciado, se responsabiliza por este. A noção de 

responsabilidade está associada a dois tipos de operação: sujeito enunciador, sendo fonte de 

referências enunciativas e sujeito enunciador responsável pelo ato de fala.    

 Uma das estratégias utilizadas para atribuir veracidade ao enunciado e ao mesmo tempo não 

se responsabilizar por ele é o discurso relatado. “O discurso relatado caracteriza-se, então, pelo 

encaixe de um dito num outro dito, pela manifestação da heterogeneidade do discurso” 

(CHARAUDEAU , 2008, p. 162). Desse modo, através dos meios de comunicação diversas vozes se 

entrecruzam ou se confundem conferindo-lhe o papel de reflexo das falas que circulam no espaço 

público. As escolhas efetuadas no que diz respeito as vozes utilizadas pelo discurso midiático 

produzem efeitos que influenciam sua credibilidade.       

 Quando o jornalista utiliza o discurso direto, ele não só se exime da responsabilidade, como 

também simula falas citadas, isto é, indica as próprias palavras do enunciador citado. De acordo com 

Charaudeau (2008) o modo de citação direta produz um efeito de objetivação da informação, sendo 

preciso levar em consideração o que é citado e como é citado. A esse respeito, Maingueneau (2002, p. 

141) observa o discurso direto não pode ser objetivo, pois “por mais que seja fiel, o discurso direto é 

sempre um fragmento de texto submetido ao enunciador do discurso citante, que dispõe de múltiplos 

meios para lhe dar um enfoque pessoal.”       

                                                             
118 Cf. Dominique Maingueneau, Novas tendências em Análise do Discurso, 1993. 
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 A escolha do discurso direto é realizada estrategicamente visando, além de mostrar 

objetividade, criar autenticidade, já que as palavras relatadas são aquelas realmente proferidas e, 

distanciar-se, mas mostrando sua adesão ou rejeição ao discurso citado. Diferentemente do discurso 

indireto, no qual o enunciador dispõe de várias maneiras de reproduzir as falas citadas, uma vez que 

não são as palavras exatas citadas, mas o conteúdo do pensamento, conforme Maingueneau (2002).

 Segundo Bakhtin (1997, p. 160), “ a enunciação de outrem pode ser apreendida como uma 

tomada de posição [...] por parte do falante, e nesse caso, através da construção indireta, transpõe-se 

de maneira analítica sua composição objetiva exata (o que disse o falante).” Nessa forma de relatar há 

alterações no enunciado de origem, utilizado em terceira pessoa integrado ao dito do locutor que 

relata.  A vozes presentes nos textos midiáticos são utilizadas de modo pensado, pretendendo atingir 

objetivos que remetem à credibilidade, seja através do discurso direto, indireto ou indireto livre. 

Assim, muitas informações são alcançadas por meio da inferência, que desempenha importante papel 

na construção do sentido. 

 

 2.4 A representatividade do título        

                O título pode ser caracterizado como uma técnica utilizada pelo jornalismo para apresentar o 

assunto tratado. Embora pareça ser uma técnica simples de redação, ele produz sentidos e diz 

antecipadamente o posicionamento que se estabeleceu na exposição da notícia.. Além disso, ele tem 

o poder de vender a notícia, esta torna-se mercadoria nesse sentido. Muitas vezes, atribui-se funções 

ao título de modo simplista destacando-se principalmente características como resumir a notícia, 

dando uma idéia geral dos fatos, destacar a importância, provocar interesse pela leitura e ser fiel ao 

texto. Conforme Bahia (1990, p.47):  

Assim, o título anuncia o fato, resume a notícia e embeleza a página, numa 

conjugação de técnica e arte que jornais, revistas, livros, livros e outros meios 

visuais procuram aprimorar utilizando recursos gráficos. Por esse motivo, precisa 

ser não só bem elaborado na redação como também visualmente íntegro, com 

caracteres apropriados.  

 

               Como podemos observar desempenha algumas funções que à primeira vista estão 

relacionados aos aspectos visuais, como a escolha da letra, os caracteres utilizados para marcação 

adequada, se ocupam ou não todo o espaço da linha, dentre outros aspectos Quanto ao modo de 

apresentação, Bahia (1990) afirma ainda que é aconselhável utilizar verbos de ação, evitar uso de 

artigos e repetição de palavras e ser essencialmente afirmativo, como se isso garantisse a tão desejada 

objetividade e imparcialidade ao transmitir a informação. Esses dados nos remetem a subjetividade 

própria da linguagem, sendo muito difícil separar informação de opinião. Dessa forma, o título já traz 
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em si uma opinião embutida, pois representa um discurso marcado, conforme Melo (1985), sendo 

normalmente elaborados depois do texto de modo enfático provocando um valor afetivo no 

enunciado. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

               O presente artigo se propõe a apresentar alguns aspectos teóricos relacionados à linguagem e 

ao discurso como pontos de partida para uma análise acerca da representação do feminino difundida 

pela mídia destacando o corpo como um elemento fortemente eleito como vitrine. Para tanto, foi 

realizada uma seleção de manchetes online que versam sobre a temática corpo feminino em sites 

nacionais: msn, ig.com e globo.com a fim de demonstrar o padrão exigido na contemporaneidade 

para o corpo feminino que é exaustivamente reforçado pela mídia. Todas as manchetes analisadas  

foram publicadas no mês de maio de 2015.       

 Assim, foi realizado inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre a temática para que 

posteriormente fosse realizada a análise dos dados. Logo os resultados desse estudo têm um caráter 

qualitativo e interpretativo.  

 

4. Análise dos dados 

4.1 Polifonia nos portais: silêncio e voz nas manchetes 

               Esse trabalho tem por objetivo analisar a imagem do corpo feminino difundida pela                                        

mídia, para tal, utilizamos como categoria principal de análise a polifonia, observando como                           

as vozes presentes em manchetes online forjam uma identidade feminina estritamente  relacionada à 

aparência física. É preciso, então, levar em conta conceitos relevantes para a análise e as vozes 

presentes nos textos. A manchete, de um certo modo, já introduz o assunto que irá ser tratado e,  

mais do que isso, revela, mesmo que sutilmente, o posicionamento do enunciador frente ao assunto 

que, na maioria das vezes, é polêmico e envolve juízos de valor.   

 A captação dos sentidos é feita a partir do entrelaçamento entre o dito e o não-dito, ou seja, 

entre as vozes e o silêncio, que pode ser compreendido como vozes caladas, mas que desempenha 

importante papel na constituição dos sentidos. Orlandi (1995) denomina de silêncio constitutivo 

aquilo que é necessário não dizer para poder dizer. Assim, o silêncio significa, faz-se ouvir e, a partir 

daí, constitui a rede de sentidos circulantes. Amorim (2004, p. 285) observa a relação entre linguagem 

e silêncio: “Mas não se deve pensar que o silêncio se opõe à linguagem, pois na verdade ele a supõe. 

Somente a partir da linguagem posso ouvi-lo ou nomeá-lo.” A análise que se segue tem como corpus 
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manchetes online sobre o corpo feminino publicadas em maio de 2015 nos portais MSN, globo.com e 

ig.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 No portal MSN em publicação refrente na seção entretenimento temos a seguinte manchete: 

“Gracyanne Barbosa posa com barriga sarada à mostra e manda recado otimista aos fãs: "Persevere e 

vencerá" O enunciador utiliza os termos “posa” e “sarada” deixando entender que a atitude de posar 

da personal trainer, nesse caso, para fotografar a si mesma foi motivada pela barriga “sarada”posta à 

mostra como um modelo de corpo desejado. A palavra “sarada” anteriormente era atribuído 

principalmente o sentido de “cura, saúde reestabelecida”,  com a utilização constante do termo para 

significar “corpo malhado”, os dicionários já agregaram também esse significado: “  Que esta 

exercitado pela ginástica, pela musculação ou pela prática esportiva” 119.    

    Bakhtin (1997) destacou que a enunciação de outro pode ser entendida como uma 

tomada de posição, aqui o enunciador utiliza o discurso direto e mostra sua adesão ao que é dito por  

Gracyanne Barbosa ao afirmar que ela “manda recado otimista aos fãs”, nesse momento há a 

utilização de um termo valorativo por parte do enunciador “otimista” que traz logo em seguida a voz 

da personal:  “persevere e vencerá”, que reforça um ideal de corpo no qual a aparência é fator 

primordial que se consegue com esforço e, consequentemente, se constitui em uma vitória. 

  Ainda no portal MSN temos outra manchete: “Nesta segunda-feira (8), a ex-BBB Adriana 

Sant'Anna exibiu seu corpão no Instagram só de biquíni”. Nessa manchete temos as expressões 

“exibiu” e “corpão”que também denotam um certo apego à estética do corpo tendo em vista que a 

utilização do verbo exibir traz embutido consigo, nesse caso, o sentido de “pôr à vista”, “mostrar”, 

“expor”. Podendo ser então, concebido também como um modelo de corpo que segue o padrão 

exigido na atualidade e que é reforçado pela mídia. Podemos ainda perceber que a expressão 

“corpão”, traz um aumentativo utilizado para valorizar o corpo ao qual o enunciador faz referência, 

pois essa palavra ganhou também, pela utilização  constante,  a denotação de corpo bonito. O 

                                                             
119  Informação consultada em http://www.dicionariodoaurelio.com/sarado. Acesso em 02 de agosto de 2015 

http://www.dicionariodoaurelio.com/sarado
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enunciador conclui com a frase com a expressão “só de biquíni”, o uso do advérbio “só” por parte do 

enunciador enfatiza o modo como  ex-bbb exibe seu corpo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vejamos agora uma manchete divulgada pelo site globo.com: “Com corpo escultural e look 

justinho, bailarina Fernanda D’Avila rebola muito em palco.” Temos como destaque a expressão 

“corpo escultural”,  o que mais uma vez nos direciona a perceber o corpo como uma virtine sendo a 

beleza estética um fator determinante. Assim, a palavra escultural se constitui em um adjetivo relativo 

a escultura. Digno de ser representado pela escultura.  De formas modelares. 120 Logo há uma 

valorização desse modelo de corpo que é apresentado pela mídia o que se percebe através da própria 

seleção lexical que é feita pelo enunciador. A referência feita a roupa da bailarina enfatiza a forma de 

apresentação do corpo “look justinho”, denotando uma espécie de “permissão” que se é adquirida 

pela manutenção do corpo tido como escultural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 No site ig.com encontramos a seguinte manchete: Gracyanne ou ex-BBB? Quem leva a 

melhor na barriga trincada? A manipulação de imagens conjugadas com os discursos se revela 

como um jogo estratégico utilizado pela mídia a fim de ganhar audiência. Nesse ínterim está o público 

que absorve essas informações, muitas vezes, sem refletir, fortalecendo e propagando um ideal 

midiático de corpo feminino. A manchete acima traz a possibilidade de se estabelecer uma disputa 

entre corpos, destacando uma parte destes: “barriga trincada”. Isso revela que a preocupação com a 

                                                             
120 Informação retirada do site  http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues. Acesso em 02 de agosto de 2015 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues
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estética do corpo se sobrepõe ao ideal de saúde física.       

  É interessante observarmos que o adjetivo “trincada” tem origem no verbo trincar que 

significa amarrar, ligar ou prender com trinca. Sobrepor (os cantos do tabuado no fundo das 

embarcações).121 Nesse sentido, fazendo uma analogia, a barriga “trincada” seria aquela que é 

definida por meio de exercícios físicos, que procura eliminar as gorduras e definir os músculos, desse 

modo, a utilização dessa expressão enfatiza a exibição de músculos, talvez, até mais do que uma 

expressão que anteriormente era mais utilizada nesse contexto: “barriga tanquinho”.     

  A utilização frequente de adjetivos valorativos sobre esse modelo de corpo apresentado pela 

mídia pressupõe a existência de outro modelo de corpo não valorizado, o que pode ser traduzido pela 

rejeição de formas que não se enquadram no padrão exigido, e como tal, não recebem todo esse 

destaque que a mídia oferece aqueles que seguem o que é determinado pelos discursos socialmente 

construídos e que reforçam um comércio de vários segmentos, cosmética, academia, cirurgia plástica, 

etc., na busca pela “perfeição” que fora estipulada. Desse modo, concordamos com Woodward 

(2000), quando afirma que os sujeitos são sujeitados aos discursos sendo a identidade um reflexo das 

posições que assumimos e com as quais nos identificamos.  

 

5. Resultados obtidos 

Foi possível verificar neste estudo que os três portais dos quais foram extraídas as 

manchetes online uma apresentação semelhante do corpo feminino instituído a partir de um 

padrão determinado socialmente. Nesse cenário torna-se dominante a preocupação com a 

estética ao passo que a busca pela saúde não ganha destaque. Os sites MSN, globo.com e 

ig.com trazem manchetes construídas por um enunciador que demonstra uma explícita 

valorização do corpo esteticamente trabalhado, com formas definidas, utilizando sempre de 

uma seleção lexical que comprova essa aprovação dessa forma de apresentação do corpo, 

tais como: corpo escultural, corpão, barriga trincada, barriga sarada, etc. Além disso, os três 

sites utilizam sempre imagens associadas às manchetes a fim de comprovar aquilo que está 

sendo dito nas manchetes. Para tanto, servem como modelo mulheres famosas retratadas no 

seu dia a dia no que diz respeito à relação delas com o cuidado estético com os seus corpos. 

Isso se reveste como uma forma de atingir uma identificação do público leitor que 

possivelmente também mantém ou objetiva manter uma rotina de cuidados com o corpo 

para atingir o modelo de corpo tão propagado pela mídia. 

                                                             
121 Existem outras significações para o verbo trincar, destacamos os significados que são mais próximos para a palavra 
analisada nesse contexto. 
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6. Considerações finais 

 Assim, a mídia se configura como uma forma de representação simbólica da diversidade do 

mundo real. Os sites de informação constroem um conteúdo reconhecido na recepção, produzindo 

um efeito de diversidade e multiplicidade do mundo social e cultural, porque refletem a dinâmica da 

vida ao se referirem regularmente ao que é visível e verificável no cotidiano das pessoas, o que causa 

familiaridade no contato com o leitor.  É possível verificar nos sites uma infinidade de assuntos e 

problemáticas que dizem respeito à dinâmica da vida cotidiana das pessoas. Logo, o público leitor se 

transforma em consumidor dos discursos do mundo dominante, dos poderes sociais instituídos como 

legítimos.             

 Por fim, esse estudo tratou brevemente sobre o modo de apresentação do corpo feminino na 

contemporaneidade tendo em vista que as discussões acerca dessa temática não se esgotam aqui, 

pois a sociedade vive em constante mudanças, o que nos impulsiona sempre um olhar cuidadoso e ao 

mesmo tempo crítico da realidade que nos cerca. 
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Resumo:  
Esta comunicação sobre variedades extraeuropeias da língua francesa, especificamente o francês popular 

africano, o francês norte-americano e o francês caribenho, busca responder à questão: o léxico das variedades 

diatópicas citadas da língua francesa se caracteriza pela expressividade, pela designação de referentes concretos 

e pelos empréstimos de línguas autóctones? A hipótese testada é de que línguas hegemônicas, em situações de 

contato intercomunitário, empregadas oralmente por falantes não-escolarizados ou pouco escolarizados, ou, 

ainda, em contextos menos formais de comunicação, apresentam vocabulário expressivo, concreto e rico em 

empréstimos. Fundamentam este estudo literatura especializada em Sociolinguística (WEINREICH, 1967), em 

Filologia Latina (BASSETO, 2001), e em Dialetologia da língua francesa (BASSOLÉ-QUEDRAOGO, 2004; ZANOAGA, 

2010; THIBAULT, 2011; CEQUIGLINI, 2008). 

 

Palavras-chave: Filologia; Sociolinguística; íngua francesa. 

 

 

1. Introdução 

O francês foi difundido pelo mundo por meio da colonização e se firmou em várias regiões da 

África, da Ásia, da Oceania e das Américas como uma língua hegemônica. Entretanto, ao ser 

implantado em regiões extraeuropeias, o francês entrou em contato com línguas autóctones e, com 

isso, foi exposto a uma interferência do adstrato dessas línguas.  

Consequentemente, nos lugares em que foi implantado, desenvolveram-se variedades 

regionais com traços vulgares. Essas variedades, geralmente marcadas na fala de pessoas sem ou com 

baixa escolaridade, manifestam-se também em situações informais de comunicação. 

Este estudo busca analisar as características não-padrão no léxico do Francês Popular Africano 

(FPA), falado na África Sub-Saariana , do Francês Regional das Antilhas, falado no Caribe, e do Francês 

Norte-Americano (FNA), falado na região da Nova Inglaterra, e, dessa maneira, analisar similaridades 

entre variedades vulgares do francês dessas regiões. 

Se faz necessário destacar que as variedades da língua francesa a serem analisadas como 

corpus desta pesquisa não constituem novas línguas ou dialetos, como pidgins ou crioulos, mas são 

diferentes manifestações de uma mesma língua com marcas características das regiões em que foi 

introduzida, sofrendo influências das línguas nativas. 

mailto:lucianokennedy3927@gmail.com
mailto:samantha.ufpi@gmail.com
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Tomando como referência características do latim vulgar sintetizados por Bruno Bassetto 

(2001), e considerando as variedades já citadas do francês, queremos responder à seguinte questão: o 

léxico das variedades diatópicas da língua francesa se caracteriza pela expressividade, pela concretude 

e pelos empréstimos de línguas autóctones?  

 Esse questionamento nos leva à seguinte hipótese a ser testada: línguas hegemônicas, em 

situações de contato intercomunitário, empregadas oralmente por falantes não-escolarizados ou 

pouco escolarizados, ou, ainda em situação de comunicação informal, apresentam vocabulário 

expressivo, concreto e rico em empréstimos. 

Esta pesquisa é de natureza bibliográfica, tendo-se realizado a coleta dos dados manualmente 

nos textos dos dialetólogos Bassolé-Oudraogo (2004), Zanoaga (2010), Thibault (2011) e Cerquiglini 

(2008). Realizaram-se a identificação de exemplos e a sua classificação face ao plano da língua em que 

a interferência de línguas nativas se fazia sentir, para posteriormente se proceder à análise dos dados.  

Fundamentaram este estudo obras especializadas em Sociolinguística (WEINREICH, 1967), em 

Filologia Latina (BASSETO, 2001) e em Dialetologia da língua francesa (BASSOLÉ-QUEDRAOGO, 2004; 

ZANOAGA, 2010; THIBAULT, 2011; CEQUIGLINI, 2008). 

Justifica este estudo a contribuição para que o estudante de Letras melhor compreenda a 

natural variação que línguas difundidas em amplo espaço geográfico sofrem regionalmente, 

constituindo, de modo abrangente, um objetivo geral, permitir-lhe entrever o que ocorreu com as 

diversas variedades da língua latina na Antiguidade. 

Além desta Introdução, o presente artigo se organiza da seguinte maneira: em primeiro lugar 

se faz um esboço teórico do Contato de Línguas, Hegemonia Linguística e Variação; em seguida se 

apresenta a metodologia utilizada de seleção dos dados e da análise dos dados. Apresentam-se e 

analisam-se, enfim, regionalismos franceses extraeuropeus, a que seguem as Considerações Finais.  

 

2. Variedades extraeuropeias da língua francesa 

Como já foi dito, o francês foi difundido pelo mundo por meio da colonização. Na África e em 

alguns países da América Central, a colonização francesa se fez presente e, no caso do continente 

africano, foi maciça e severa, durando até as décadas finais do século XX. Países como a Argélia, 

Senegal, Tunísia, Mali, entre outros, foram dominados por franceses que procuravam fazer fortuna. 

Dessa maneira, a língua francesa foi difundida por toda a África abaixo do Saara, sendo exposta ao 

contato com as línguas autóctones faladas pelas etnias existentes no território, o que propiciou mais 

tarde o surgimento do Francês Popular Africano (FPA), cuja comunidade de falantes, nas palavras de 

Bassolé-Ouedraogo, “s’étend d’un bout à l’autre de l’Afrique sub-saharienne”. 
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O FPA é muito rico em metáforas, palavras e expressões emprestadas das línguas africanas. O 

dialeto autóctone destacado por Bassolé-Ouedraogo é o jula, cujos empréstimos, vocábulos ou 

expressões, permeiam o FPA. 

Pelo fato de ser um registro marcado pela oralidade, pelo desapego ao Français Standard, 

tendo o FPA suas próprias regras gramaticais, e sendo empregado por falantes com baixa ou nenhuma 

escolaridade, como afirma a autora, não goza de prestígio social elevado. Desta forma, o Francês 

Popular Africano é reprimido pelas instituições governamentais. Contudo, Bassolé_Ouedraogo destaca 

que, aos poucos, essa variedade linguística ganha espaço na mídia e ascende socialmente. 

Na Região do Caribe, a colonização francesa foi tardia, o que proporcionou sua implantação 

principalmente nas Pequenas Antilhas, disputadas com os ingleses por longo tempo.  Porém, antes da 

chegada dos franceses, os primeiros a dominarem a região foram os caraíbas, povos nativos que 

falavam línguas bem semelhantes ou dialetos de uma mesma língua. 

 
À l’arrivée des premiers explorateurs dans le Petites Antilles, dans cette région il y 

avait des populations d’expression caraïbe qui parlaient des idiomes relativement 

proches les um des autres ou des dialectes de la même langue. Dans leur tentative 

d’assimiler par force les habitants de ces îles qui parlaient des langues 

arawakiennes, les Caraïbes ont décimé la plupart d’entre eux (surtout les hommes) 

avant de subir, eux aussi, le mêne destin tragique imposé par la colonisation 

européenne (ZANOAGA, 2010). 

 

Ainda que a população indígena tenha desaparecido das Pequenas Antilhas, conforme 

Zanoaga (2010), esses povos deixaram marcas significativas nos habitantes da região, incluindo-se ai 

as línguas crioulas.  

Sendo países banhados pelo mar do Caribe e famosa rota comercial, Haiti, Martinica e 

Guadalupe foram importantes colônias francesas. Assim, O francês entrou em contato com as línguas 

ameríndias, condicionando o surgimento de falares crioulos e de variedades vulgares do francês. 

O contato do francês com as línguas nativas é tão intenso que leva Thibault (2011, p.12) a 

afirmar: “On peut dire que l’histoire du français et celle du créole aux Antilles sont les deux faces 

d’une même médaille”. Essa afirmativa é muito clara quanto ao influxo do tupi no francês corrente nas 

Antilhas.  

Nos Estados Unidos, a língua francesa é característica de algumas comunidades de 

descendentes de colonos franceses do século XVII. As maiores comunidades são a da Louisiana, que 

foi colônia francesa, depois negociada por Napoleão Bonaparte com os Estados Unidos; a outra 

comunidade está localizada na Nova Inglaterra. Esta comunidade francófona, como informa 

Cerquiglini (2008), está mais concentrada nos estados de Massachusetts e New Hampshire. Esta 

última, proveniente de imigrantes do Canadá. 
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As comunidades francófonas dos Estados Unidos têm na língua francesa um referencial 

identitário cultural e religioso. Nas palavras de Cerquiglini (2008, p.12): “le catholicisme maintint 

l’ardeur francofone, l’appartenance à l’église catholique invita à rejoindre l’anglophonie”. Ainda assim, 

são recorrentes traços do inglês nessa variedade do francês, sejam fonéticos, morfológicos e lexicais, 

chegando, em certas situações de fala, ao uso de Code Switching, 

Em todas as situações apontadas acima, a língua francesa foi exposta ao contato 

intercomunitário de línguas. Nas regiões em que foi implantada, se desenvolveram variedades com 

traços vulgares. Estes podem ser comparados aos apresentados pela Filologia Românica para as 

diversas variedades regionais do latim, na Antiguidade, os sermones rustici, adjetivados consoante a 

região de uso, como sermo hispanicus, sermo africanus, etc., em semelhante situação de hegemonia 

nas regiões dominadas pelo Império Romano e de contato com as línguas autóctones. 

É possível definir o contato de línguas como a influência entre línguas provocada por situação 

de fronteira, tendo em vista que as fronteiras linguísticas não obedecerem a fronteiras políticas, a 

proximidade social ou por conquistas e migrações. Dessa maneira, podem ocorrer empréstimos 

linguísticos de diversas naturezas: fonológicos, lexicais, e gramaticais, inclusive o surgimento de 

pidgins e crioulos pelas misturas de línguas (CRYSTAL, 1988, p. 64; TRASK, 2006, p. 65-66; NEUVEU, 

2008, p. 80).  

De acordo com Bassetto (2011), o latim vulgar era mais simples, mais analítico, mas concreto, 

mas expressivo e mais permeável a elementos estrangeiros. Encontramos algumas dessas 

características nas variedades diatópicas extraeuropeias do francês. 

O latim vulgar era mais simples, pois apresentava perdas fonológicas, como a redução do 

número de vogais, com a desfonologização da quantidade vocálica; as declinações foram reduzidas de 

cinco pra três, empobrecendo a morfologia nominal  e provocando a reestruturação sintática; a perda 

do gênero neutro; a simplificação dos pronomes, entre outras simplificações. 

Algumas destas transformações do sistema também são perceptíveis no francês das Antilhas e 

no dos EUA, como a simplificação dos fonemas e da morfologia nominal. O latim vulgar também se 

caracterizava por ser mais expressivo. A oralidade era carregada de afetividade e de expressões 

marcadas pela emoção, linguisticamente expressas pelo uso mais frequente de vocábulos com sufixos 

aumentativos e diminutivos. 

Tal característica é evidente no FPA, cuja sócio-história leva, como destacado por Bassolé-

Ouedraogo (2004), ao uso de muitas imagens, metáforas e semânticas cheias de expressividade. 

Ainda há outra característica apresentada por Basseto para o latim vulgar que é a mais 

semelhante com a situação do francês fora da Europa: a facilidade de agregar elementos de outras 

línguas. Assim como o latim ficou exposto ao influxo de línguas autóctones das mais variadas regiões 
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do Império Romano, o francês, com a sua implantação nas colônias, foi modificado por meio da 

interferência de diferentes línguas nativas. 

Dessa maneira, é possível dizer que o contato de línguas hegemônicas com línguas autóctones 

é um fator importante na variação e na mudança linguística. No francês extraeuropeu, as variedades 

vulgares desenvolvidas apontam para as mesmas consequências verificadas no contato do latim com 

línguas das diferentes províncias romanas, na Antiguidade.  

 

3. Metodologia 

Esta pesquisa é de natureza bibliográfica, tendo-se realizado manualmente a coleta dos 

dados em textos dos dialetólogos Bassolé-Oudraogo (2004), Zanoaga (2010), Thibault (2011) e 

Cerquiglini (2008). Realizaram-se em seguida a identificação de exemplos e a sua classificação face ao 

plano da língua em que a interferência de línguas nativas se fazia sentir, para posteriormente se 

proceder à análise dos dados. O vocabulário analisado é apresentado na forma de glossário cujos 

verbetes apresentam, a par do lexema, sua morfologia, acepção, variedade em que foi encontrado e 

abonação. Entretanto, a limitação física desta publicação não nos permitiu informar, aqui, todos os 

achados. 

 

4. Variedades do francês extraeuropeu: exemplário e características 

4.1 Français Populaire Africain (FPA) 

1 Faire le show:  essa expressão, traduzida como “fazer o show” expressa a ideia de ‘se 

divertir, aproveitar, desfrutar’. 

2 Il ou elle peut me tuer:  essa é uma das muitas expressões que podem carregar vários 

significados.  É possível entender como ‘Ele ou ela me deixa nervoso(a) a ponto de morrer’ 

ou ‘Eu morro de amor por ele(a)’. 

3 C’est mon môgô sûr: a palavra môgô é um empréstimo do dialeto jula e essa expressão é 

utilizada para declarar uma amizade apreciada. 

4 Être fan de quelq’un: Frase utilizada para manifestar o sentimento de  amor por alguém. 

Ex.: “Jean est fan de Stéphanie.” Isso quer dizer que Jean ama Stéphanie. 

5 Pointer chez quel’un: tentar um relacionamento amoroso com alguém. Carrega a ideia 

de “bater o ponto”.  Se diz isso quando alguém é insistente com outra pessoa e costuma 

estar com a pessoa desejada. Ex.: “Jean pointe chez Stéphanie.” (‘Jean vive atrás de 

Stéphanie’). 

6 Multiplier quelq’un par 0; casser son cou: Isso se diz quando a pessoa desejada não se 

interessa por seu conquistado ou faz pouco caso dele. Ex.:  Se Jean insiste em ter um 
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relacionamento com Stéphanie, mas ela não estiver interessada, se diz: “Stéphanie a 

mutiplié Jean par 0” ou “Stéphanie a cassé le cou de Jean.” 

7 Il est blessé: essa expressão é utilizada quando se quer dizer que a pessoa é feia. Ex.: 

“Jean est blessé.” Literalmente, se traduz por “Jean é machucado”, mas a ideia é de que 

‘Jean é muito feio’. 

8 Ya drap/ ya drap dans drap: Se diz de uma situação difícil ya drap. Mas, se essa situação 

se complica mais ainda, se diz “ya drap dans drap”. Em português tem um sentido 

semelhante a  o dito de “se envolver em maus lençóis”. 

9 Laisse papa se reposer: usada para pedir a alguém que não insista em algo; dissuadir de 

uma insistência.  

10 Circulaire: como é chamado o aparelho celular. Ao contrário do telefone fixo, o celular 

permite que seu usuário circule com ele. A palavra portable, do francês oficial, tem uma 

ideia semelhante. 

 

4.2-Français Régional des Antilles (FRA) 

1 Agouti: o nome é relativo a “cotia”, mas a forma apresentada é de origem caribenha.  

2 Anoli: um tipo de lagarto. A forma lexical tem origem atribuída ao Caribe e é presente 

em variedades do crioulo da região. 

3 Balaou: tipo de peixe. Há no dicionário do FRA a forma balarou. A presença do -r- pode 

indicar uma tendência à hipercorreção. 

4 Boucan: palavra de origem tupi-gurani. Surgiu em alusão aos boucaniers, caçadores da 

região. A palavra tem um sentido de “barulho”. 

5 Caïmite: originalmente é uma fruta. Mas o sentido empregado no FRA é de clitóris. A 

forma pode ter entrado no francês pelo espanhol “caimito”. 

6 Coui-calebasse: composição de uma palavra de origem caribenha e outra de origem 

francesa. Coui é uma forma registrada nas línguas crioulas. É um recipiente que serve para 

guardar líquidos, bastante utilizado no Haiti. 

7 Giraumon: uma espécie de abóbora. É um empréstimo da forma tupi “jirimum”. 

8 Manicou: é uma palavra de origem caribenha. Ela pode ter duas interpretações: pode 

ser compreendida como uma espécie de gambá ou um tipo de crustáceo. Assim, é uma 

palavra que carrega uma ambiguidade. 

9 Maracoudja: Maracujá, que no francês oficial é fruit de la passion, literalmente, “fruta da 

paixão”. 

10 igan: prato regional feito a base de legumes como fruta-pão ou repolho. 
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4.3. -Francês Americano 

1 Gombo/Gumbo: práto típico. Uma espécie de sopa com tipos de carne e mariscos. 

Empréstimo do crioulo. 

2 Bayous: palavra emprestada do crioulo e que pode significar tanto “riacho” quanto 

“pântano" ou “brejo”. 

3 Neutralização de /ã/ e de /õ/: característica fonética. Ex.: gagner se pronuncia gongner e 

cadien se pronuncia /Kadjẽ/, do inglês cajun. 

4 Nous aut’/Vous aut’: ao invés de nous autres/ vous autres. 

5 Raridade no uso de vouvoier: a forma pronominal vous é descartada em várias situações 

de uso. 

6 “Ça” como pronome pessoal de 3ª pessoa do plural: ex.: ça vient em lugar de ils viennent. 

7 -Ont para verbos em 3ª pessoa do plural: ex.: pouvont de peuvent. 

8 Elevação e desarredondamento  da vogal arredondada anterior /y/: ex.: Tu se pronuncia 

/tʃi/. 

9 Palatalização da línguo-dental /di/: ex.: Djeu por Dieu. 

10 ontração: Il n’y a rien passa a arien. 

 

5. Considerações finais 

Considerando a questão norteadora deste estudo, se o léxico de variedades diatópicas da 

língua francesa, - caribenhas, norte-americanas ou africanas sub-saarianas -,  caracterizam-se por 

traços já apontados como próprios de variedades regionais do latim, na Antiguidade, em decorrência 

do contato de línguas hegemônicas com línguas autóctones e de inevitáveis  fenômenos de 

interferência dele decorrentes, e considerando, ainda, os dados linguísticos analisados, concluímos 

que: 

Com efeito, a difusão de um sistema linguístico que adquire prestígio e é adotado em regiões 

nas quais é língua estrangeira leva ao contato com línguas nativas das quais não sairá inalterado. 

A interferência destas acarreta a matização da língua, que adquire “matiz local”, que se faz 

sentir em diferentes planos da língua: a adaptação fonético-fonológica, viabilizando a integração de 

empréstimos, promove alterações que aproximam o sistema estrangeiro do da(s) língua(s) nativa(s); a 

simplificação morfológica pode levar à adoção de formas singulares com sentido plural ou à 

generalização de um sufixo número-pessoa que no francês padrão se diferenciaria consoante a 

conjugação dos verbos; pode se dar, ainda, a simplificação pronominal. O plano lexical é 

extremamente rico, na expressividade que exagera a informação mediante metáforas, nos 

empréstimos de línguas locais.  
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Assim, retomando a hipótese testada, o fato de as variedades regionais da língua francesa não 

terem prestígio social, sendo antes empregada sobretudo por falantes pouco ou mal-escolarizados ou 

em situações informais de comunicação, tornam-nas ainda mais facilmente sujeitas às “liberdades” 

que as opõem ao francês padrão, o que é evidenciado pela expressividade, concretude e riqueza dos 

empréstimos lexicais, por exemplo. 

Sistemáticos estudos contrastivos de variedades não-padrão do francês ou de outras línguas 

românicas concorreriam para dirimir quaisquer dúvidas acerca da natural variação que as línguas 

apresentam, em virtude de serem elementos vivos de comunicação, dotadas de plasticidade de modo 

a se adaptarem ao usuários caracterizados pelos mais variados perfis sociais, culturais, intelectuais, 

etc., constituindo justamente esta “capacidade adaptativa” a essência da sua vitalidade. 
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Resumo:  
O artigo a seguir divide-se em três momentos: primeiramente pretende-se apresentar relatos baseados em 

observações de professores de Língua Inglesa de Ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas de Teresina, 

detalhando a prática pedagógica de tais professores; e então, num segundo quadro, fazer um paralelo entre os 

aspectos que diferem o ensino da língua no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Num terceiro momento, 

faremos também um paralelo entre realidade do ensino desses docentes e o ideal de ensino sugerido nas 

teorias de Formação Continuada de professores. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada, Ensinos Fundamental e Médio, Escolas Públicas. 

 

 

1. Introdução 

O presente trabalho foi desenvolvido após estágio observacional realizado em três escolas da 

rede pública de ensino de Teresina. A Formação de Professores tem sido assunto largamente discutido 

e pesquisado em campo e, ainda assim, as lacunas são recorrentes, quando percebemos que as 

grandes teorias direcionadas ao ensino parecem não chegar às escolas, o lugar próprio da formação 

do cidadão, ou seja, não correspondem à realidade. Assim, este trabalho justifica-se por sua relevância 

social, política e educacional, a medida em que tenta buscar reflexão sobre as práticas de ensino em 

sala de aula, com observações e análises em território real de escolas públicas, tentando, assim, 

contribuir para o melhor entendimento dessas práticas e como pode-se melhorar o quadro atual da 

formação de professores no Brasil, os quais, quando em processo de formação inicial, parecem ter 

expectativas bastante diferentes do que acontece dentro da escola pública em que muitas vezes irão 

trabalhar. Este artigo tem como objetivos: 1. apresentar relatos baseados nas observações das aulas, 

detalhando a prática pedagógica dos professores; 2. Comparar aspectos que percebemos diferir entre 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio no que diz respeito ao ensino da língua inglesa, 

principalmente em tópicos como “afetividade” e “métodos utilizados”; e 3. Traçar um paralelo entre 

realidade observada no ensino desses docentes e o ideal de ensino sugerido nas teorias de Formação 

Continuada de professores, discutindo possíveis razões para o quadro atual do ensino no país. 

mailto:lucy_peres@hotmail.com


 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

224 

2. Referencial teórico 

Para iniciarmos uma discussão sobre a formação continuada, primeiro precisamos 

compreender o que significa o termo. Para Elen Cristine: 

Curso de Formação Continuada é um programa no qual a formação, a profissão, a 
avaliação e as competências que se esperam de um profissional são desenvolvidas. 
O educador que está sempre em busca de uma formação contínua, bem como a 
evolução de suas competências tende a ampliar o seu campo de trabalho. (IDEM, 
s.d.) 

 

Cristine também defende que a formação profissional continuada, além de pautar o processo 

de ensino e aprendizagem, despertando no aluno o interesse pelo intercâmbio de conhecimentos, 

deve também considerar a heterogeneidade de seus alunos, almejar e fomentar a capacidade de auto 

avaliação dos participantes e explorar devidamente a utilização de novas tecnologias como 

ferramentas em sala de aula. 

A formação deve ser pensada como um processo que, para acontecer, deverá ter objetivos e 

planejamento, como argumenta Brito (2006): 

 

Há, portanto, a necessidade de se delinear um processo de formação do professor 
em que a prática se transforme num local de produção de saber, capacitando-o a 
compreender, entre outros aspectos, a peculiaridade/heterogeneidade dos alunos, 
a função social da escola e a especificidade da ação docente, bem como valorizando 
os saberes e práticas dos professores, ampliando, assim, sua autoformação pessoal 
e profissional. (IDEM, 2006, p.45) 

 
Dessa forma, o professor precisa trabalhar, individualmente, uma autoformação, e 

coletivamente, juntamente com o aluno, deve ser produtor do saber, e não apenas detentor. E tal 

como é apresentada, a formação como um processo deve ser considerada em sua continuidade, visto 

que não deverá encerrar-se em nenhum momento do trabalho do docente. Este há de estar sempre 

em busca de novas formas de conhecimento e exercícios, novas metodologias, novas reflexões, enfim, 

novos caminhos, que enriqueçam sua prática. Tanto a teoria do conteúdo a ser trabalhado, como a 

prática docente, social e pedagógica devem ser valorizados; e além disso tantos outros fatores de 

complexidade, como preparação para lidar com as mais diversas situações, conhecimentos sobre a 

política educativa, o saber articular-se e articular todo o seu trabalho de forma que seja bem 

harmonizado, interessante e de melhor captação, entre outros. 

Neste trabalho pretende-se, então, buscar reflexão sobre o processo de ensino de língua 

inglesa em escolas públicas de Teresina sob as luzes de teóricos de formação de professores, com foco 

na formação continuada. Buscaremos também analisar que tipos de competências, segundo Félix 

(1999), esses professores utilizam em suas práticas cotidianas. Félix (1999) chama atenção para as 

quatro competências utilizadas (ou não) pelos professores. Em ordem de mais básica para mais 
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complexa: A competência implícita, a mais básica de todas, constitui as crenças, experiências e 

intuições do professor. A competência linguístico-comunicativa concerne às situações de uso da 

língua-alvo, sendo o mínimo esperado de um professor de língua estrangeira para ensinar. A 

competência aplicada seria aquela “que capacita o professor a ensinar de acordo com o que sabe 

conscientemente” e que lhe permite explicar plausivelmente “porque ensina da maneira como ensina 

e porque obtém os resultados que obtém” (ALMEIDA, p. 94). A última competência, tida como a de 

nível mais elevado de consciência profissional, seria a competência profissional, “capaz de fazê-lo 

conhecer seus deveres, potencial e importância social no exercício do magistério”. Segundo Félix: 

 
Quanto mais básica ela for (a formação), maior a probabilidade de ele (o professor) 
agir em sala de aula e cobrar atitudes de seus alunos orientado por uma 
competência constituída de intuições, crenças, experiências pessoais de como foram 
ensinados ou como aprenderam LE. Por outro lado, se o professor aprimora seu 
conhecimento, estando em constante crescimento profissional, ele é capaz de sair 
do nível da intuição e das crenças e passar a explicar com explicitude e articulação 
porque ensina da maneira como ensina e porque obtém os resultados que obtém. 
(FÉLIX, 1999, p. 96) 

 
Explicadas as quatro competências, Félix (IDEM) defende a exploração contínua das mesmas, 

por meio de uma formação continuada e reflexiva, que já discutimos nos parágrafos anteriores. A 

autora também chama atenção para o pouco tempo de preparação do futuro professor para a sala de 

aula, com apenas um ano de estudos de prática de ensino, que na maioria das vezes é explorada na 

forma de um “receituário de atividades para sala de aula” (p. 95). Podemos perceber a complexidade 

que envolve o ensino de línguas, tanto maternas como adicionais, no que diz respeito à formação do 

professor, e principalmente sua formação continuada, aquela que vai “reciclá-lo” e conscientizá-lo 

recorrentemente, o fazendo utilizar-se de suas competências de maneira que auxilie na formação de 

seus próprios alunos. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

Por meio de entrevistas informais e preenchimento de fichas semiestruturadas, com 

informações sobre a estrutura e organização das aulas ministradas por professores de Língua Inglesa, 

observamos quatro professores, que ministraram aulas de Ensino Fundamental e Médio, e analisamos 

os seguintes aspectos: Planejamento, Metodologia e técnicas adotadas, Recursos, Atividades 

realizadas, Desenvolvimento das habilidades linguísticas, Interação professor x alunos, Verificação da 

aprendizagem, entre outros. As vinte fichas semiestruturadas (uma para cada aula, e cinco para cada 

um dos quatro professores) que foram utilizadas durante o estágio observacional basearam este 

trabalho, oferecendo informações detalhadas sobre o estilo e prática da cada professor, em particular. 
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Foram visitadas três escolas da rede pública de ensino em Teresina: Unidade Escolar Prof. Joca 

Vieira, Escola Técnica Estadual “Gov. Dirceu Mendes Arcoverde” e Unidade Escolar Santa Inês. Na 

primeira acompanhamos dois professores, um ministrou aulas de Ensino Fundamental, e o outro, 

Ensino Médio. Na segunda escola, foram observadas cinco aulas do Ensino Médio, e na terceira, cinco 

aulas de Ensino Fundamental, possibilitando a proposta inicial para este trabalho: dois professores de 

Ensino Fundamental e dois professores de Ensino Médio. Duas das escolas envolvidas localizam-se na 

zona Leste de Teresina, a zona nobre da cidade. A Unidade Escolar Prof. Joca Vieira é conhecida pela 

capacitação de seus profissionais e por ser destino de inúmeros estagiários, além de trabalhar em 

convênio com a Universidade Federal do Piauí em pesquisas sobre educação. A segunda, Escola 

Técnica Estadual “Gov. Dirceu Mendes Arcoverde” (conhecida como Premem Leste) é uma escola 

militar profissionalizante, de Ensino Integral, com cursos especializados em Edificações, 

Geoprocessamento, Mecânica Automotiva e Segurança no Trabalho, iniciando-se a partir do 1º ano do 

Ensino Médio. Ambas as escolas possuem boa infraestrutura para alunos e corpo docente, bem como 

boa interação entre alunos e funcionários. A terceira escola encontra-se no bairro Dirceu I, zona 

Sudeste da cidade, e é conhecida por seus baixos índices de transferência, reprovação ou repetência, 

sendo muito procurada pelos pais da comunidade que moram nas redondezas. Também possui boa 

estrutura e clima agradável, bem como recursos disponíveis a professores e alunos. Não foi difícil 

iniciar o estágio observacional, contamos com o apoio imediato dos professores e coordenadores 

envolvidos. 

Quanto à formação dos professores, temos: 

 Professor 1 (P1): dez anos de sala de aula, atualmente no Ensino Fundamental e Médio, na 

Unidade Escolar Prof. Joca Vieira, mas foram observadas aulas de Ensino Fundamental, apenas. 

 Professor 2 (P2): quinze anos de sala de aula, atuou na Unidade Escolar Prof. Joca Vieira como 

professor substituto, por pouco mais de dois meses, apenas no Ensino Médio, devido ao 

afastamento do professor efetivo para fins de iniciar seu mestrado. 

 Professor 3 (P3): vinte e cinco anos em sala de aula e, segundo ele, “encerrando” sua docência; 

atua apenas em uma escola, a Escola Técnica Estadual “Gov. Dirceu Mendes Arcoverde”, com 

alunos de Ensino Médio. 

 E professor 4 (P4): ainda em formação na Universidade Federal do Piauí, ministra aulas há apenas 

dois anos, tendo passado em um concurso como professor na Unidade Escolar Santa Inês, e 

trabalha em duas outras, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. 

Os termos P1, P2, P3 e P4 serão aqui utilizados para referir-se a cada um dos professores, 

facilitando a compreensão do leitor. 
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4. Análise de dados 

Neste tópico serão mostrados os principais pontos avaliados nas observações às aulas, são 

eles: Planejamento, Metodologia e técnicas adotadas, Recursos, Atividades realizadas, 

Desenvolvimento das habilidades linguísticas, Interação professor x alunos, Verificação da 

aprendizagem, e outras observações livres, se necessárias. Também discutiremos sobre alguns dados 

complementares que foram obtidos. 

 Planejamento: Os professores mostraram-se relativamente tranquilos quanto à sugestão de 

observação das aulas, assim foi possível estabelecer conversas e pequenas entrevistas informais 

sobre seus métodos e planejamentos. Embora apenas um dos professores tenha dado algum 

acesso aos seus planos de aula, todos eles falaram sobre seu tipo de planejamento dentro da 

escola. Os professores que elaboravam planos de aula mostraram-se fiéis ao desenvolvimento 

dos mesmos, sempre seguindo estritamente aquilo que planejaram, por vezes não deixando 

espaços para participação dos alunos (que pouco acontecia). Ou seja, a dinamicidade da aula, um 

dos fatores mais motivacionais para o aluno, não era bem explorada, de modo que o interesse 

dos alunos era afetado. 

 

 Metodologia e técnicas adotadas: Em todas as aulas observadas foi predominante o desempenho 

do método de ensino tradicional. Apesar do clima mais leve das aulas e, geralmente, uma boa 

relação com os professores, nota-se pelo posicionamento do docente e por sua postura em sala 

de aula que ele se considera ainda o centro do conhecimento, detentor do saber. Raras vezes um 

professor caminhava em meio às carteiras, próximo dos alunos; predominou o posicionamento 

em frente ao quadro, diante dos alunos ou sentado em sua mesa. Outra constante do professor 

de ensino tradicional que foi observada nesse período é a aula totalmente expositiva. Não houve 

exceção à exposição oral do conteúdo, nenhum dos professores utilizou-se de outras ferramentas 

de ensino mais dinâmicas, tal como conhecemos hoje (aulas diferenciadas, com músicas em 

inglês, ou uso de qualquer outro tipo de material mais interessante para o aluno). 

 

 

 Recursos utilizados: Os recursos utilizados não passaram do que se espera do ensino tradicional, 

com exceção do livro didático, que teve papel secundário ou ausente na sala de aula. Os 

professores utilizavam o quadro acrílico para tudo: ensinar novo assunto, passar exercícios e 

corrigi-los. O livro foi esquecido, e, muitas vezes, sequer mencionado pelo professor ou alunos. 

Percebemos que os professores traziam de casa ou de materiais próprios todo o assunto e 
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atividades necessárias, ou seja, apenas os professores detinham algum material didático, 

passando-o aos alunos por meio do quadro acrílico. 

 

 Atividades realizadas: Quanto às atividades realizadas pelos professores, nenhuma inovou, 

tampouco. O conteúdo dos planejamentos era exposto de forma crua e desinteressante, cabendo 

quase sempre ao professor torná-lo interessante, o que apenas um tentou fazer por meio de 

brincadeiras. Os professores pareciam alheios ao fato de que a forma como o conteúdo é 

apresentado define o interesse do aluno; um mesmo conteúdo pode ser chato ou bastante 

chamativo, dependendo da forma como é trabalhado. As atividades realizadas nada tiveram de 

diferentes e dinâmicas, os docentes utilizaram-se apenas da exposição oral do conteúdo, o que 

tornava mais difícil despertar algum interesse nos alunos. 

 

 Desenvolvimento das habilidades linguísticas: Pode-se dizer que as habilidades linguísticas não 

foram trabalhadas, de forma geral. Ou se foram, o professor o fazia sem o menor conhecimento 

linguístico para tal. Writing e Reading somente foram “desenvolvidos” no ato dos alunos de ler e 

copiar do quadro os conteúdos e exercícios passados pelo professor; ou seja, houve pouco 

enfoque nessas duas habilidades. O Listening dos estudantes não foi estimulado, salvo momentos 

em que o professor, na explanação do conteúdo, falava palavras ou frases isoladas de qualquer 

contexto. Quanto ao Speaking, este só foi exigido, por vezes, por dois professores – os de Ensino 

Fundamental (P1 e P4) – que, como técnica para aumentar a participação da turma e mantê-los 

interessados, pediam para que repetissem palavras e frases escritas no quadro. Além disso, um 

dos professores (P1) que tinha essa prática é aquele em que se percebeu uma deficiência na 

pronúncia da língua inglesa, com muitos erros, que eram passados aos alunos durante as práticas 

de repetição. Quanto ao outro professor adepto da prática do Speaking com seus alunos (P4), 

este confessou ter medo de falar, por receio de errar a pronúncia, especialmente quando as aulas 

estão sendo observadas. 

 

 Interação professor x alunos: A interação professor x alunos foi percebida como razoável. Nos 

Ensinos Fundamental e Médio, em geral, os alunos e professores davam-se bem, havendo 

conversas, brincadeiras e piadas que por vezes faziam com que a turma fugisse ao controle do 

professor. Porém, excetuando-se a conversa paralela dos alunos e eventuais interrupções da 

aula, a relação não era conflituosa. Um dos professores de Ensino Fundamental (P1) mostrou 

mais dinamicidade em sua aula no que diz respeito a tentar chamar a atenção dos alunos, com 

brincadeiras, de forma agradável. Este professor também negociava saídas ao banheiro ou para 
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beber água, dialogando com a turma, e melhorando assim, um pouco sua relação com seus 

estudantes. Os demais apenas se reservavam a poucas brincadeiras e conversas com a turma, 

logo pedindo silêncio ou tentando se impor para que eles não atrapalhassem o desenvolvimento 

da aula. O professor P4 (Ensino Fundamental) confessou em entrevista informal que em seu 

pouco tempo de experiência (dois anos) em sala de aula, “aprendeu” que não é bom tornar-se 

tão próximo do aluno, tendo por consequência perder o controle da turma e o respeito dos 

mesmos. 

 

 Verificação de aprendizagem: A verificação da aprendizagem deu-se quase sempre pela 

participação dos alunos. Era pouco o interesse mostrado pelos professores em verificar se o 

aluno realmente fixou o conteúdo. Na correção dos exercícios, por exemplo, se apenas um aluno 

desse a resposta correta, o professor ficava satisfeito e passava à próxima questão. Um dos 

professores (P1) utilizava-se da repetição como verificação de aprendizado: se os alunos 

conseguissem repetir oralmente as traduções das palavras indicadas, o conteúdo era considerado 

eficazmente fixado e poderiam seguir em frente. 

Pudemos observar diferenças cruciais tanto no que diz respeito ao ensino da língua como no 

que diz respeito à reação dos alunos em cada um dos dois momentos, ensino médio e fundamental. A 

Língua Inglesa vem sendo exigida nas escolas regulares cada vez mais cedo, o que pode ser um ponto 

positivo através de determinada ótica, afinal, quanto mais cedo o contato com a língua estrangeira, 

melhor, levando em consideração estudos que afirmam que o período ideal para iniciar o ensino da 

língua seria a pré-adolescência. 

É interessante frisar que as formações dos professores aconteceram em diferentes épocas, o 

que enriqueceu a pesquisa no que se refere aos métodos utilizados por cada um, embora as 

diferenças tenham sido bastante sutis. Todos eles afirmaram que a instituição da Escola Pública é um 

caminho difícil de trilhar, principalmente no que se refere às inovações dentro de sala de aula, por 

vezes até culpando a postura dos próprios alunos pelo fracasso escolar. 

Embora as formações de cada um tenham acontecido em épocas distintas, com abordagens 

diferentes no decorrer dos anos, percebemos que a abordagem comunicativa e as técnicas mais 

atuais, que estão em voga – e que alguns deles têm conhecimento – não eram exploradas, ou por 

medo, conformismo, por estar em uma posição mais “confortável” ou por achar que a escola pública e 

seus alunos dificultam esse tipo de prática. 

Muitos foram os motivos dados por esses docentes para essa falta com os alunos de rede 

pública e a grande diferença da escola pública para a particular, não percebendo que a diferença entre 

alunos de escola pública e privada no tocante à aprendizagem ou disciplina pode residir exatamente 

na postura dos próprios professores. 
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No que concerne ao Ensino Fundamental, percebemos maior interesse dos alunos na aula, por 

se tratar de algo novo para eles; ainda uma descoberta, juntamente com o professor. Adicionando-se 

o fator “afetividade”, que é comum nessa época e conta bastante no aprendizado do aluno, nota-se 

que os estudantes aprendem com mais “vontade” e participação. Os professores de Ensino 

Fundamental que foram observados (P1 e P4), de todos, foram os que exploraram um pouco da 

habilidade Speaking do aluno e sua pronúncia. Também, dos observados, eram os que tinham menos 

tempo de atuação em sala de aula (dez anos e dois anos, respectivamente). 

Na observação das aulas de Ensino Médio, a diferença foi notada instantaneamente. O 

interesse e participação nas aulas caíram drasticamente. O conteúdo, repetidamente abordado 

durante alguns anos, já não era mais novidade para os alunos. A forma como o conteúdo foi exposto 

também não contribuiu para uma dinamicidade ou variação, sendo apenas “jogado” no quadro em 

forma de esquemas e exercícios, sem qualquer preocupação do professor em tornar a aula um pouco 

mais interessante, o que, veremos a seguir, é muitas vezes consequência da falta de motivação do 

profissional. 

Em suma, a falta de um planejamento adequado, de uma abordagem comunicativa e de uma 

formação e reflexão por parte do professor, acabam por tornar as aulas desinteressantes para o 

aluno. A postura tradicional e pouco interativa faz com que o docente se posicione como detentor do 

saber, dividindo-o com o aluno de forma incompleta e não comunicativa. A língua não é plenamente 

utilizada, pelo contrário, é subtrabalhada, apenas como objeto para leitura, tradução e escrita, o que 

não prende o aluno, que se encontra questionando-se por que estudar uma língua que não utiliza para 

fins reais. Há de se trabalhar a língua em sua completude interativa, comunicativa e como sujeito de 

transformação, principalmente iniciando situações reais de fala com os estudantes, para que estes 

sintam que estão aprendendo algo que será utilizado. Esse trabalho deve ser iniciado nas primeiras 

séries de ensino de Língua Inglesa, para que as aulas tornem-se mais interessantes não somente por 

trazerem novidades, mas também sejam úteis aos seus aprendizes durante toda a Educação Básica. 

 

5. Resultados obtidos 

Como pudemos perceber, a realidade que se desenha hoje nas escolas públicas de Teresina e 

no Brasil como um todo ainda não pode ser chamada “ideal”. O primeiro ponto que discutiremos será 

o da formação docente. Não só a formação tida como básica para exercer a profissão (graduação), 

como também tudo aquilo que contribui para o desempenho do profissional educador, ou seja, aquela 

formação que acontece e continua após a graduação, em prol da melhora do professor em suas 

tarefas. 
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Na prática dos professores observados, dificilmente foi notada alguma consciência no que se 

refere à formação. A tarefa de ensinar sabemos não ser fácil, tampouco tranquila. Antonia Edna Brito 

(2006) discute sobre a abordagem fragmentada de conteúdos na formação atual dos professores, seja 

o conteúdo relacionado à educação em si, sejam aqueles relacionados ao conhecimento instrumental 

da disciplina que estarão ministrando. Antonia Brito fala também que “a política de formação de 

professores parece não tomar como referência o contexto social, os lugares de exercício da prática 

pedagógica, a realidade concreta em que os sujeitos estão inseridos, [...]” (p. 42), o que leva a uma 

prática tão destoante do que é discutido para cursos de formação desses professores. 

Percebemos nas aulas observadas um distanciamento e falta de interesse dos alunos no que 

diz respeito à disciplina de Língua Inglesa, dado que a realidade desses alunos não era, pelo menos, 

razoavelmente explorada durante prática de ensino dos professores, como bem defende Antonia Brito 

em citações anteriores. Ou seja, os alunos não percebiam que vantagens ou utilidades a língua traria a 

eles, além de apenas “passar no vestibular”, verbalizando por diversas vezes que sua escolha na prova 

de vestibular seria a Língua Espanhola, considerada mais “fácil” pelos mesmos. 

A falta de uma formação mais reflexiva e voltada para a prática social e a pouca articulação do 

professor em sala de aula, “travando a dinamicidade de ensinar” foram fatores decisivos, afetando 

diretamente suas aulas. Embora alguns dos professores arriscassem tentativas de proximidade e troca 

de experiências com suas turmas, voltando-se para uma prática ligeiramente mais “social” ou 

“socializada”, essa prática não era consciente, e o professor não tomava conhecimento e nem detinha 

o controle do que estava fazendo, não refletindo, consequentemente, sobre o que ocorria. 

Além da deficiência na formação pedagógica, política e social, foi visível também a deficiência 

na formação instrumental e no conhecimento da própria disciplina ensinada, faltando estruturas 

adequadas de ensino da língua e atividades que chamem a atenção dos alunos, tornando-os 

conscientes de sua própria aprendizagem ao mesmo tempo em que se dão conta da importância da 

língua como sujeito de comunicação em suas vidas. 

Aguiar (2002) discute a importância da Língua Estrangeira como ferramenta de comunicação 

internacional, tão necessária atualmente; e a importância de utilizar-se de situações de fala e outras 

atividades comunicativas que possibilitem ao estudante perceber que a concepção de língua é 

completamente relacionada ao conceito de Bakhtin, de interação social e verbal. Ou seja, o aluno deve 

aprender a língua estrangeira de forma que seu aprendizado o leve à utilização em vias reais de fala, 

escrita, leitura ou a habilidade de ouvir, por exemplo, um falante da língua. Há de se conhecer os 

alunos, seus objetivos, quais as suas necessidades naquela língua, antes de produzir um planejamento 

integrado, que envolva o ensino da língua de forma que esta seja um sujeito de transformação para o 

estudante, e não apenas um conjunto de estruturas que o mesmo não vê sentido em memorizar. 
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Infelizmente, o que acontece dentro dos muros da escola pública é um conformismo, falta de 

preparo dos profissionais e falta de conhecimentos suficientes para trabalhar de forma satisfatória e 

comunicativa a língua a qual é proposta ensinarem. Todo o conhecimento de língua estrangeira 

presenciado nas observações foi voltado para escrita e leitura, e quase não houve Listening ou 

Speaking. Por vezes, nem o próprio professor de Língua Inglesa soube dizer o porquê de seus alunos 

precisarem estudar a língua estrangeira. A língua é trabalhada inteiramente como objeto de estudo, 

sendo raramente aprendida, e quase sempre memorizada em suas estruturas básicas, para o 

momento das avaliações. A interação se dá apenas entre professor e alunos, e nunca aluno x aluno, 

dificultando assim o uso da língua em detrimento de uma turma mais silenciosa e comportada. Assim, 

as aulas tornam-se maçantes para o aluno e para o professor, que vai podando-o em suas capacidades 

linguísticas, quando deveria estar fazendo o contrário, sem se dar conta do erro que comete. 

Além da pouca preocupação dos professores observados em formarem-se continuadamente, 

por diversos fatores, percebemos também deficiências em pelo menos três das competências citadas 

acima. Os professores, contrariando por vezes a própria formação, continuam a utilizar-se 

principalmente da competência implícita, fazendo com que o ensino de línguas seja cheio de mitos e 

torne-se uma imitação do que os próprios professores estudaram em sala de aula, em sua época. 

Observamos que há, ao contrário do que se pensa, um interesse dos professores analisados 

em melhorar. O que os impede são a falta de motivação, dificuldades financeiras que não os 

incentivam a investir em uma formação, falta de tempo por conta de uma grande jornada de trabalho 

para sustentar a família, entre outros. Dessa forma, a educação nas escolas públicas de Teresina, e no 

Brasil, podem vir a estagnar num ponto confortável para os professores e totalmente desvantajoso 

para seus alunos, impedindo o desenvolvimento escolar. 

 

6. Considerações finais 

O estágio observacional realizado teve como objetivo analisar aulas, abordagens e metodologias de 

ensino de professores da rede pública e então traçar um paralelo comparando a realidade e a utopia 

do “sonho de ensinar” pensada na universidade na formação inicial. Como pudemos observar, a teoria 

das práticas de ensino vêm se desenvolvendo a partir de pesquisas cada vez mais frequentes na área, 

mas a prática em situações reais, e principalmente em escolas públicas, se mostra ainda estagnada em 

alguns casos. 

A formação continuada é oferecida, mas não incentivada, quando pensamos em uma política 

educacional que oferece, geralmente, baixo salário a profissionais que terão de se prender ao trabalho 

se querem desenvolver melhor condição de vida, não sobrando muito tempo para especializarem-se. 

É preciso conscientização para o papel da formação continuada para o profissional, bem como uma 
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visão social e reflexiva durante essa formação. Os professores no decorrer de suas especializações 

precisam também abrir espaço não só para as trocas de conhecimento, mas também para discussões 

de âmbito social, pedagógico e auto analítico, objetivando seu desenvolvimento críticos e reflexivos. 

Há de se descobrir: a) por que esses profissionais parecem acomodados em uma situação de inércia 

do ensino público? b) Seria essa conduta um reflexo da falta de interesse ou de um bloqueio 

construído por crenças que impede a reformulação de atitudes e conceitos antigos? c) O que pode ser 

feito para que esta situação se modifique? 

É importante que haja uma autorreflexão dos professores em sua função profissional (entre 

outras), a fim de que, a partir deste “confronto” consigo mesmo ele possa atuar de forma cada vez 

mais organizada e consciente. O professor necessita deixar de ser um mero executor de métodos 

desenvolvidos por outros – pesquisadores que estão fora de sua realidade em sala de aula – pois isso 

pode torná-lo um profissional dogmático. A necessidade de políticas educacionais se torna presente, 

não apenas em sua elaboração, mas em sua realização plena pelos professores. O investimento em 

novas formações continuadas, cursos de pós-graduação e maior participação em congressos, viagens 

e tudo o que possa acarretar no desenvolvimento profissional do professor; tudo isso deve ser 

incentivado pelos órgãos públicos. A motivação e incentivo deverá vir primeiramente do mais alto 

órgão de educação no Brasil, o Ministério da Educação, estendendo-se a cada professor e cada aluno, 

que deverão engajar-se no processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento social, pessoal, 

profissional e de suas escolas. Se faz necessária também, a discussão de tópicos recorrentes no 

discurso do profissional, a saber: novas políticas pedagógicas, curriculares e financeiras (piso salarial 

que desmotiva o professor), turmas com grande quantidade de alunos, o que aumenta o trabalho do 

professor e diminui, consequentemente, sua qualidade, entre outros. A política de educação 

brasileira, que massificou a educação nos anos 1990, pouco investiu na qualidade de educação dos 

alunos e nas escolas, bem como na quantidade e formação de professores, para que estes tenham um 

trabalho melhor e mais digno. Através de uma reforma educacional é possível adicionar e melhorar as 

condições de professores, alunos e funcionários, transformando uma educação superficial em uma 

aprendizagem mais efetiva, não somente no ensino de línguas. Há de se repensar a prática escolar na 

rede pública, principalmente, percebendo-se que uma transformação efetiva na reforma e uma 

mudança de atitudes na prática do ensino, juntamente com o acompanhamento de professores mais 

preparados pelo governo por si mesmos, pode melhorar a situação grave de muitas escolas, sabendo-

se que esta reforma deverá basear-se em planejamentos cada vez mais adequados à realidade dos 

alunos, professores e das escolas onde convivem. 
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Resumo:  
A linguagem, por meio da língua, organizou-se em discurso e todo discurso, para ser aceito, necessita de 

estratégias que lhe permitam crédito junto ao seu destinatário e são essas estratégias que, selecionadas 

adequadamente, permitem conseguir o efeito pretendido pelo enunciador do discurso. Acreditamos que tal 

fenômeno pode ser melhor investigado no discurso político porque este  se utiliza do discurso para ascender ou 

para manter-se no poder; logo, todas as declarações do político durante o discurso trazem consigo fenômenos 

ideológicos e socioculturais que estarão relacionados diretamente ao público que este pretende alcançar, ainda 

que seu enunciado seja diferente do seu modo de ser indivíduo no mundo. Este trabalho tem por objetivo 

investigar as estratégias discursivas no discurso político do candidato Sílvio Mendes - candidato à reeleição a 

prefeitura de Teresina - PI - como recurso para permanência no poder. Considerando sempre que o enunciador 

do discurso – o político – tem um receptor imaginário, o público alvo a quem o seu discurso deve ser 

direcionado.  

 

Palavras-chave: Discurso político; ideologia e poder; estratégias discursivas. 

 

 

1. Introdução 

Para Barthes (2005), a língua é a maior detentora de poder, antes mesmo do que qualquer 

outro mecanismo existente na sociedade. 

Em tempos anteriores, o poder estava concentrado na figura do soberano: era na figura de 

um monarca, o rei, que todos que todos visualizavam a síntese do poder. Mas, desde que o poder 

perdeu seu status na figura do soberano, os discursos passaram a ser literalmente, porta-voz da 

propagação do poder.  

 Para tanto, a linguagem, por meio da língua, organizou-se em discurso e todo discurso, para 

ser aceito, necessita de estratégias que lhe permitam crédito junto ao seu destinatário e são essas 

estratégias que, selecionadas adequadamente, permitem conseguir o efeito pretendido pelo 

enunciador do discurso. 

Acreditamos que tal fenômeno pode ser melhor investigado no discurso político, porque este  

se utiliza do discurso para ascender ou para manter-se no poder. Assim sendo, todas as declarações 

do político, durante o discurso, trazem consigo fenômenos ideológicos e sócio-culturais que estarão 

mailto:socorroandrade30@hotmail.com
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relacionados diretamente ao público que este pretende atingir, ainda que seu enunciado seja 

diferente do seu modo de ser indivíduo no mundo. 

Sendo o discurso político um mecanismo pelo qual o político pretende chegar ao poder, para 

que este lhe sirva de suporte, recorrer às estratégias discursivas torna-se fundamental porque estas 

trazem consigo a cultura imaterial122 dos interlocutores discursivos. A questão norteadora de nosso 

trabalho é: Quais as estratégias discursivas foram utilizadas pelo político, pois durante o período das 

eleições para a prefeitura de Teresina no ano de 2008?  

Para melhor compreensão de como o discurso político é utilizado para ascensão ou 

manutenção de poder é que sentimos a necessidade de realizar este estudo a fim de observar os 

mecanismos estratégicos, em situação efetiva de uso do discurso político.  

 

2. A contrução dos sentidos 

Produzir sentidos é o objetivo precípuo de qualquer discurso. É na “opacidade” ideológica que 

encontramos o que significa e, assim, as marcas heterogênicas que forçam essa opacidade da 

ideologia que por sua vez encontram-se submersas à formação discursiva a qual pertencem. Todavia 

encontrar o sentido para os interlocutores do discurso é, para cada um deles particularmente, associá-

lo às representações sociais que já possuem e, acerca disso nos fala Pinto: 

 
Uma parte do ideológico também transparece num texto sob a forma de pré-
construídos, que são inferências e pressuposições que o coemissor deve fazer para 
suprir as lacunas e dar coerência à interpretação que faz, interligando entre si as 
frases e partes do texto e ligando-o a um “mundo” (1999, p.41). 
 

Podemos observar que para “encontrar” o significado do que diz o enunciador em um texto, 

uma série de elementos precisa ser analisada, ou seja, todas as questões relacionadas à ideologia, as 

marcas de heterogeneidades além de outras como o pré-construído, que nada mais é do que a 

capacidade que o indivíduo tem de individualizar o que diz, pois é nesse instante que tomamos a 

consciência do indivíduo e dos Outros. 

O discurso é tecido por sujeitos em instâncias discursivas ou de discursos, por isso, para 

Foucault “Não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua 

instância” (2005, p.28). Esse princípio teórico nos remete a enunciação e ao sujeito que enuncia, ao 

produzirem significados, ambos precisam ser considerados em determinados contextos.  

 

2.1 A Enunciação 

                                                             
122 Termo utilizado por Bakhtin para se referir ao fenômeno da ideologia. 
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O que primeiro e último pode ser dito acerca da enunciação é que ela é única e irrepetível, ou 

seja, é o dizer, já que o enunciado é o dito. O discurso está circunscrito em um dado momento, 

proferido por um determinado enunciador que, mesmo que volte a dizer o que falou anteriormente, 

jamais o repetirá na íntegra, tal qual fazemos a uma fotografia. Então, cópia de enunciação não existe. 

Para Benveniste (1989, p.82) “a enunciação é esse colocar em funcionamento a língua por um ato individual 

de utilização”. Em contraposição, para Foucault: 

 
[...] há enunciação cada vez que um conjunto de signos for emitido. Cada uma 
dessas articulações têm suas individualidade espaço-temporal. Duas pessoas podem 
dizer ao mesmo tempo a mesma coisa; já que são duas, haverá apenas duas 
enunciações distintas. Um único e mesmo sujeito pode repetir várias vezes a mesma 
frase; haverá igual número de enunciações [...] (2005, p.114).  
 

Benveniste detém o mérito de sistematizar uma teoria da enunciação e repor a questão da 

subjetividade na ordem dos estudos da linguagem. 

Atrelada a essa singularidade enunciativa está o sujeito e o tempo. Emerge daí a necessidade 

de uma “nova enunciação”, pois esta deverá se ajustar a este novo sujeito ouvinte ou que o profere 

ambos reproduzirá o discurso da forma como o compreendem ou como querem ser compreendidos e 

esta compreensão/ significação, para constituir-se, passa por uma série de elementos intrínsecos à 

vida particular de cada um de nós, como os processos sócio-históricos e ideológicos que se acentuam 

de maneira diferenciada na vida de cada sujeito.  

Seguindo os critérios foucaultianos acerca do discurso, temos o enunciado não como uma 

unidade, mas uma função que cruza um domínio de estruturas e unidades possíveis fazendo com que 

apareçam conteúdos concretos no tempo e no espaço. Quanto à enunciação temos que, há 

enunciação cada vez que um mesmo enunciado for proferido por um mesmo indivíduo. Tantas vezes 

proferidos o enunciado, temos assim igual número de enunciações. A este conceito, portanto, está 

inscrito a forma indefinida da necessidade da necessidade da repetição do enunciado. (2005, p.98). 

 Assim, cremos ser a enunciação uma instância que se individualiza pela pelo modo de 

percepção do sujeito, pelo tempo em que o enunciado é proferido bem como as circunstâncias desse 

momento chamado aqui. 

 

2.2 Sujeito da enunciação 

O sujeito que se apresenta no discurso é fruto de clivagens123. Está sempre construindo e 

reconstruindo seu discurso e se constituindo a partir dos discursos, não dele, mas de outros. Os outros 

é que são os elementos articuladores de seu discurso. Dito de outra forma, o sujeito que enuncia só o 

faz porque existem os discursos de outros. “O outro que envolve não só o seu destinatário para quem 

                                                             
123  O termo clivagem refere-se ao sujeito constituído por diversos fragmentos ideológicos e sócio-culturais. 
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planeja, ajusta sua fala [...] mas que também envolve outros discursos historicamente já constituídos e que 

emergem na sua fala” (BRANDÃO, 1993, p.49). 

É do sujeito a responsabilidade de semantizar a língua no evento enunciativo. 

 

3. Discurso político, ideologia e poder 

Impossível falar em discurso e não falar em poder, pois ele necessariamente ocupa todas as 

instâncias de relacionamentos sociais desde que perdeu o status, materializado na figura do soberano.  

O poder não é metafísico nem ontológico, se expressa nas relações sociais, de diferentes 

modos e está em toda parte; “o que caracteriza [...] o ‘poder’ [...] é que ele coloca em jogo relações entre 

indivíduos (ou entre grupos)”. (FOUCAULT, 1982, p.240). 

Os personagens que atuam nesses cenários em que circundam o poder, as instituições sociais 

de modo geral, mudam, mais as relações sociais estabelecidas permanecem as mesmas. 

Conforme Araújo: 

 
A posição institucional do agente por vezes lhe confere o direito legal de falar. [...] 
Mas essa fala não é necessariamente legitimada por seus interlocutores, ela 
depende do capital simbólico. A legitimidade discursiva é determinada por outros 
fatores além da posição social e institucional e do poder econômico e social dos 
falantes. [...] É o reconhecimento de um discurso como legítimo, pelos receptores, 
que instaura as relações de poder que lhes são inerentes (1995, p.145). 

 

Assim, podemos observar outra exigência do discurso a fim de ser reconhecido como lócus de 

poder: não é suficiente ser legal, tem de ser legítimo, ter legitimidade, ou seja, seu autor/interlocutor 

está autoriza a dizer o que profere. E o que o torna legítimo? Essa cultura imaterial, o capital simbólico 

do público receptor que, uma vez identificado na teia discursiva, o legitima como detentor de poder, 

pois se identifica com os interesses, valores de seus interlocutores. 

Mas quando se trata de discurso político, temos que pontuar que o assunto político pode 

surgir totalmente fora de um real discurso político: pode ser apenas um comentário, cujo discurso 

insere-se no assunto político, mas sem o risco político, ou seja, sua finalidade está fora da ação 

política. Todavia, para se configurar em discurso político, as falas que ao assunto político são 

remetidas devem está atrelada ao campo da prática política, ou seja, ao fazer político no seu 

cotidiano. 

Charaudeau ratifica as normas e critérios com relação ao discurso político: 

 
 Essa norma partilhada constitui a mediação social na qual se encontram os valores 
transcendentais que, ao mesmo tempo, fundam o julgamento e a ação, e que são 
construídos e transportados por um discurso que os faz circular na comunidade, 
construindo seu cimento identitário. O discurso político resulta de uma mistura sutil 
entre a palavra que deve fundar a política e a que deve gerir a política 
(CHARAUDEAU, 2006, p.45-46). 
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Para o estudioso, ao discurso político fazem-se necessárias algumas estratégias para que seu 

interlocutor possa encontrar um “eco”, identificar-se com a fala do político. 

O falar, no sentido de discursar, enseja um aglomerado semântico que denota valores 

culturais, éticos e morais e é por meio da fala que conhecemos a ideologia, termo por muitos teóricos 

conceituado. 

A materialidade da ideologia se dá nas práticas das pessoas e estas são reguladas pelo que 

Althusser denominou Aparelhos Ideológicos do Estado – AIE- que compreende as instituições como a 

família, a religião, a escola, a política, o sindicato entre outros. 

Em relação à ideologia, Brandão chama a atenção para a produtividade da língua, 

característica que lhe é tão peculiar, que permite o jogo, o brincar com as palavras e assim o fazer 

poético. Por um lado, a linguagem se permite manipular o sentido e, assim, a construção da 

referência, o sentido no qual possa estar empregado, permite manipular. É nesse instante que a língua 

pode estar a serviço da ideologia. A ideologia organiza-se “como sistema lógico e coerente de 

representações (ideias e valores) e de normas e regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da 

sociedade o que devem pensar e o que devem valorizar” (CHAUÍ, 1980, p.113). 

 

4. As estratégias discursivas 

Para Charaudeau ao discurso político fazem-se necessárias algumas estratégias para que seu 

interlocutor possa encontrar um “eco”, identificar-se com a fala do político. Não basta a seriedade do 

seu projeto, a vontade de fazer política: tudo tem que está na ordem das estratégias do discurso 

político. Neste trabalho faremos uso dessas estratégias. A seguir apresentamos um esboço das 

mesmas. 

I) Estratégias do parecer - identidade discursiva 

Nesse grupo de estratégias estão aquelas que inscrevem o projeto do político nos valores 

transcendentais fundados historicamente. O que caracteriza essa identidade discursiva é uma 

identidade singular e, ao mesmo tempo, coletiva presente no discurso por meio do eu - nós. O político 

fala como portador desses valores transcendentais, ele se dirige a todos como se fosse porta-voz de 

um terceiro e assim a voz do terceiro, a voz do Eu e a voz de todos se fundem em um Nós. 

a) Persuasão: razão e emoção 

Sob essa perspectiva o político deve inspirar confiança e admiração, encontrar a imagem ideal 

de chefe que se encontra no imaginário coletivo dos sentimentos e das emoções. Assim, as 

perspectivas razão e afeto deveriam fundir-se a fim de persuadir os receptores dessa mensagem. 

b) Estratégias diversas 
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             Para alcançar o público a que se destinam, as estratégias do político dependerão de como ele 

percebe a opinião pública. O político tem como destinatário de seu discurso grupos diversos tais como 

o povão, os adversários políticos e as elites. É com relação a esses grupos que o seu discurso deverá 

ser estrategicamente elaborado. Quanto ao que o político julga defender ou atacar, pode apoiar-se 

sobre o valor das ideias_ ao defender a legitimidade de uma causa moral como a solidariedade, por 

exemplo_, o valor de seu programa de trabalho e os meios para atingi-lo – pragmatismo, eficácia -, o 

valor dos homens e das mulheres que atuam na política, o seu saber fazer. 

II) A escolha dos valores 

Para o que objetiva o discurso político não é suficiente que o político apresente em seu 

discurso, suas próprias convicções e às de seu grupo de eleitores. 

A opinião/agregação de (contra os) valores 

A dificuldade na escolha inicialmente se dar pela pluralidade dos valores. Somente em alguns 

casos particulares como em guerras ou catástrofes é que o vemos homogêneo. É de conhecimento 

geral que políticos sejam eleitos graças aos votos recebidos de partidos adversários. Isso acontece 

porque o político, além de suas próprias convicções, agrega outros valores que julga corresponder a 

uma parcela da opinião pública. 

Outra dificuldade de agregar valores é a possibilidade de as opiniões poderem mudar no curso 

da história, juntamente com os valores a ela relacionados. 

III) A apresentação dos valores  

Não basta a escolha de valores adotados pela sociedade contemporânea, ao apresentá-los faz-

se necessário satisfazer dois requisitos básicos: condições de simplicidade e de argumentação. 

a) Condição de simplicidade 

O político deve procurar o denominador comum das ideias do grupo ao qual ele se dirige, 

interrogando-se sobre a melhor maneira de apresentá-las. A condição de simplificação acarreta 

sempre a perda de um pouco da verdade e faz uso de um duplo procedimento: singularização e 

essencialização. 

Exprimir uma ideia de cada vez a fim de que o auditório se concentre numa ideia isolada e única. A 

singularização evita a dispersão do público garantido assim a concentração do público no discurso 

apresentado. 

Essa singularização permite a criação de uma fórmula concisa, mas carregada semanticamente 

de uma ou mais ideias a fim de ter o poder de atração. 

Já no processo de essencialização, uma ideia deverá ser condensada de uma maneira que 

jamais possa existir fora dela mesma. Para tanto, o recurso usado de maior eficácia é o da 

nominalização: o nome permite que algo exista em si mesmo e ainda tira do indivíduo a possibilidade 

de se interrogar sobre a complexidade do fenômeno. 
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 A partir desse gênero, o discurso político tem empregado palavras desligadas de seu contexto 

original (quais atores estão relacionados e a propósito do que foram empregadas). Assim, palavras 

como “imigração”, “solidariedade”, “precariedade”, “segurança”, “insegurança”, e outros compostos 

de nome mais adjetivo sintagmas cristalizados como “ajuda humanitária” e “desigualdades sociais”. 

Ainda são usadas as chamadas frases elípticas para produzir um efeito absoluto: “isso nunca mais!”, 

“Brasil, um país de todos!”, além das frases definicionais – valor de verdade geral - como os adágios e 

provérbios: “A insegurança é a maior praga de nossa sociedade”. 

Esses procedimentos concorrem para a produção de um efeito de slogan com a diferença de 

que em um produto reconhecemos que não engana ninguém do ponto de vista de sua força de 

verdade, do que pretende vender: um sonho, uma sedução. No caso do slogan político, pode produzir 

nos receptores de sua mensagem uma adesão passional mascarada por uma ilusão de racionalidade. 

b) condições de argumentação 

O desafio aqui não é o da verdade, mas o da veracidade: não é o que é verdadeiro, mas o que 

eu creio ser verdadeiro. A proposta é a de produzir um raciocínio causal simples, apoiado pelas 

crenças mais fortes partilhadas por todos, com argumentos destinados a reforçá-las com argumento 

que surtem efeito de prova que pode ser principista quando apresenta a finalidade como um princípio 

de ação. Outro tipo de raciocínio causal simples é o raciocínio pragmático, pois este apresenta uma 

premissa cuja conseqüência é mais ou menos certa ou simplesmente visa a um objetivo. 

A força dos argumentos 

As provas dos argumentos se expressam de diversas formas de força argumentativa que 

podem ser: 

1) Os argumentos pela força das crenças partilhadas; 

2) Os argumentos pelo peso das circunstâncias e de sua contrapartida; 

3) Os argumentos pela vontade de agir do sujeito; 

4) Os argumentos pelo risco de não fazer a escolha certa; 

5) Os argumentos relativos à autoridade de si 

6) Os argumentos pela desqualificação do adversário; 

7) Os argumentos por analogia, cujo efeito comparativo pode produzir forte impacto; a 

analogia pode ser absoluta quando tem como referência acontecimento passado que 

desempenha um papel de referência absoluta. 

8) Outro argumento pode ser o humor, sem excesso de réplicas de ironia ou derrisão, para 

que o orador não corra o risco de ser taxado como cínico ou frívolo. O humor, quando 

bem utilizado, pode ser fatal ao adversário. A ironia pode sublinhar quão ridículo é o 

adversário político. É uma medida que fascina até mesmo aqueles que não partilham da 

opinião daqueles que as utilizam. 
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5. Procedimentos metodológicos e análise dos dados 

Para a constituição do corpus, utilizamos reportagens e entrevistas retiradas de dois jornais de 

grande circulação na capital piauiense: Jornal Meio Norte e O Dia, que foram subdivididas em 32 cenas 

discursivas (CD)124. O referencial teórico desta pesquisa está fundamentado na Análise do Discurso no 

que buscamos os postulados básicos em Foucault (1979), (1982), (2005), (2004), Brandão (1993), 

Bakhtin (1988) (1992); para a teoria do discurso político, Charaudeau (2006), dentre outros.  

De acordo com abordagem discursiva da linguagem a pesquisa analisará as estratégias utilizadas 

pelo candidato Sílvio Mendes, em seu discurso quando do pleito eleitoral municipal do ano de 2008, 

ao mesmo tempo em que buscará mostrar como a linguagem do candidato é utilizada a fim de 

manter-se no poder; da mesma forma, como se manifesta a ideologia do político no modo que 

enuncia. 

 

5.1 Em cena: o discurso político 

Nesta seção, passaremos às análises das cenas discursivas, doravante (CD). Muitas vezes a 

estratégia do Parecer e a de Valor que não puderam ser feitas separadamente, visto a ocorrência de 

modo simultâneo, de ambas as estratégias. 

Candidato Sílvio Mendes concede entrevista ao jornalista Efrém Ribeiro. 

  1)  “Nós pensamos em conjunto e pensamos em particular. Por exemplo, nós temos ações desde antes do 

nascimento das crianças. No caso da mulher, você tem a preocupação com a promoção da saúde. Nós 

combatemos, com a educação, a gravidez precoce. Até dez anos atrás, de cada quatro gravidez, uma tinha 

menos de quinze anos de idade, tínhamos meninas grávidas com 11 a 12 anos de idade. Nós baixamos esse 

patamar e hoje esta em torno de 14%.”(MN, 18. 09.08, p.A/3). 

            Na CD-1 presenciamos a estratégia da apresentação dos valores por meio da vontade de agir do 

político que mostra os números para ratificar as conquistas de seu trabalho e da estratégia do parecer 

em que o enunciador identifica-se pela identidade discursiva Eu-nós. Observamos nos três primeiros 

usos de nós que são enunciados como porta voz de um ideal social coletivo, pois inclui a população 

como enunciador desses discursos que aprecia e confirma o discurso. Além disso, usa também o nós 

para incluir a sua equipe e assessores de trabalho. 

2) “Eu acho que no Piauí, neste momento, despontam várias lideranças, que por sua história e formação, mudam 

o Estado, a começar pelo próprio governador, que é uma liderança jovem que tem sensibilidade.” (MN, 18. 09.08, 

p.A/3). 

                                                             
124 O artigo aqui apresentado é parte de um recorte do meu trabalho de conclusão de curso: As estratégias discursivas no 
discurso do candidato Sílvio Mendes. 

.  
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3) “Saí do Governo do Estado, mas saí do contexto político. O governador é uma figura central, mas têm 

lideranças jovens que estão aí com o senador João Vicente, de todos os partidos, o vice-governador Wilson 

Martins, o senador Heráclito Fortes, o deputado Ciro Nogueira, que esta lutando para ser presidente da Câmara”. 

(MN, 18. 09.08, p.A/3). 

Nas CD-2 e CD-3, pudemos observar esse discurso que se apresenta cordial às lideranças que 

despontam promissoras no cenário político piauiense e, mais uma vez, o candidato faz uso da 

estratégia de agregar valores que surgem nesse novo cenário que se apresenta, pois neles estão 

submersos possíveis eleitores seu. Assim ratifica a assertiva de Charaudeau: “[...] além de suas próprias 

convicções, agregar outros valores, os que melhor lhe parecem corresponder a uma grande parte da opinião 

pública”. 

4) “É preciso aprender a ser tolerante para enfrentar as críticas dos adversários.” (MN, 29.08.08p.A/3). 

No instante em que é vítima de diversas críticas, o candidato contra-ataca por meio do 

parecer tolerante ao ataque adversário. Dessa forma, distancia-se do modo de argumentar de seu 

oponente que o ataca. A estratégia do candidato vai no sentido oposto: a abstenção no instante em 

que se distancia desqualifica o adversário, pois despreza suas práticas. 

5) “Quando somos acusados levianamente, o ideal seria nem dar ouvidos. Mas como tenho compromisso com a 

cidade, dou explicações aos teresinenses.” (MN, 29.08.08p.A/3). 

 A estratégia do parecer é a que se sobressai na apresentação dos valores que transcendem 

aos do próprio gestor municipal, pois é o seu compromisso com a cidade que o obriga a dar satisfação 

aos teresinenses e não a sua personalidade, pois esta não daria crédito a levianos. Ao mesmo tempo 

em que defende o valor do compromisso, desqualifica o adversário pelo pressuposto leviano. Acerca 

disso Charaudeau afirma que essa estratégia focada em orientações diversas é utilizada “Quando o 

político julga necessário defender ou atacar” algo que intervenha diretamente no seu projeto político. 

No trecho que se segue, Sílvio avalia sua trajetória durante a campanha: 

6) “Eleição se faz com trabalho e jogo limpo. Faço campanha na companhia da militância e do povo que, graças a 

Deus, reconhece nosso desempenho e força para trabalhar. Jamais partido alguma vai me desestabilizar. Quanto 

mais baterem, mais vou para as ruas mostrar serviço, porque é isso que o povo precisa ver”.(O D, 31.08.08 p.3). 

Podem ser observados, nesse trecho discursivo, a presença das estratégias do parecer que 

evocam valores transcendentais como a verdade e o trabalho a seguir. Além disso, a persuasão por 

meio da emoção e da razão também se manifesta no trecho “[...] campanha na companhia da militância e 

do povo que, graças a Deus [...]”. A razão da companhia do povo em sua militância é o seu empenho e 

força de trabalho, a emotividade se faz notória por meio da referência a Deus, ser que transcende 

todas as esferas sociais e os mais diversos seguimentos religiosos. Vale ressaltar que Teresina é a 

capital do estado com o maior número de fiéis católicos do Brasil. Por meio dele, o enunciador, dentro 

do assunto ao qual se remete – o trabalho –, volta-se para o universo de valores da cultura imaterial, 

como bem nos lembra Bakhtin acerca dos pressupostos ideológicos que o enunciador deve se valer 
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para alcançar seu objeto significativo junto aos seus interlocutores e, assim, a humildade e o sua 

prestação de  serviços são valores que o candidato julga ter reconhecimento  por parte da população 

teresinense que já tem o conhecimento do seu trabalho enquanto prefeito. Além disso, evoca valores 

transcendentais que devem despertar a identificação do seu público alvo, pois qualquer sociedade 

agrega valores como a verdade, o trabalho e a humildade. Assim, mais uma estratégia se manifesta, a 

do parecer por meio dos valores universais. 

 

6. Resultados obtidos 

Os dados analisados mostraram que existem aspectos estratégicos recorrentes em detrimento 

de outros conforme o destinatário do discurso do candidato. 

 

7. Considerações finais 

Podemos constatar que a estratégia do parecer foi a mais utilizada. Por meio dela o candidato 

pode utilizar a razão – emoção, mostrar seus valores transcendentais, desqualificar seus adversários, 

ratificar posicionamento ideológico, mostrar que congrega outros valores visando alcançar outra parte 

da população e ainda pode congregar o eu – nós e, assim, tornar-se porta–voz dos anseios que o 

candidato supõe coletivo para assim poder realizar seu projeto individual. 

Na estratégia da apresentação dos valores, o candidato mostrou sua vontade de agir 

enquanto político confirmado nas eleições e utilizou-se de argumentos por analogia que foram bem 

conduzidos na direção de desqualificar as gestões estaduais no rol da história. 

  Queremos destacar que o discurso do candidato teve como destinatário, na maioria de seus 

pronunciamentos, as camadas mais populares, daí a reiteração sistemática de algumas estratégias no 

discurso do candidato. 

Os aspectos analisados se revelam importantes na medida em que ampliam o horizonte de todos 

que transitam pelos diversos espaços sociais e, consequentemente, espaço de discurso político 

também. 

Outra pretensão de nossas análises é a de suscitar mais estudiosos desse - e de outros fenômenos 

linguístico - e, assim poder ampliar as discussões dentro dessa temática, tornando-as mais 

enriquecedoras na base do uso da língua, em que também se percebe negociações políticas. 
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Resumo:  
O ensino mediado pela tecnologia possibilita o planejamento e a implementação de aulas mais dinâmicas para 

compartilhamento de informações e conhecimentos pelos alunos de diferentes lugares. O objetivo deste 

trabalho é analisar como se dá a interação entre professores e alunos em aulas de linguagens para o ensino 

médio com a mediação tecnológica da videoconferência. A pesquisa em andamento segue uma abordagem 

qualitativa, com fundamentação teórica em estudos realizados por Almeida (2004), Cruz (2004, 2008), Cruz e 

Barcia (2000), Masetto (2011) e Moran (2015), e investigação de campo com visitas à Televisão Educativa do 

Piauí (TV Antares) e aos pontos de recepção das aulas em Teresina-PI. Como instrumento para coleta de dados, 

utilizamos roteiro de entrevista padronizado, complementado pela técnica de observação no estúdio de 

produção da videoconferência e nas unidades escolares (pontos de recepção). Os sujeitos da pesquisa são 

professores que ministram aulas de linguagens mediadas pelas tecnologias da videoconferência e alunos 

matriculados no ensino médio ofertado nessa modalidade pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do 

Piauí (SEDUC-PI) na zona urbana da capital piauiense. Os resultados preliminares mostram que a interação entre 

professores e alunos é ótima para 65%, boa para 20% e regular para 15% dos alunos entrevistados. Nos pontos 

de recepção, observamos que a interação durante as aulas mediadas pela tecnologia da videoconferência 

apresenta problemas relacionados à quantidade de mensagens enviadas ao professor. 

 

Palavras-chave: Interação. Mediação tecnológica. Videoconferência. 

 

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas,  o cenário educativo vem mudando, seguindo a trajetória da mudança da 

sociedade industrial até chegar à sociedade da informação, que atualmente se destaca pela 

velocidade das informações. Com o advento da internet, as pessoas em diferentes lugares podem 

estudar,  trocar mensagens instantâneas e interagir constantemente mediadas pela tecnologia. 

As tecnologias de comunicação permitem cada vez mais escolhas de interação, podendo os 

falantes estabelecer comunicação em tempo real ou virtual, sem necessariamente manter o contato 

físico, ou seja, a conversa face a face. 

 O ensino em ambiente tradicional, convencional de sala de aula, vem mudando e dando 

espaço ao ensino moderno, por meio de tecnologias, no qual o professor não ministra aulas somente 

mailto:mariathaismonte@hotmail.com
mailto:nlacerda@ufpi.edu.br
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para uma turma, e sim para várias turmas no mesmo momento e situadas em diferentes lugares, 

fazendo com que o conhecimento chegue a regiões onde a educação ainda não se configura de forma 

eficiente, por meio da mediação tecnológica, especialmente pela tecnologia da videoconferência, que 

dispõe de ferramentas para que a interação ocorra em tempo real.  

A clientela das escolas modernas, hoje, são os alunos da geração digital. Por isso,  as escolas 

procuram nas tecnologias meios atrativos para difundir o conhecimento e modernizar a educação 

básica.  Dessa forma, pode estimular e despertar nos alunos a curiosidade para a nova maneira de  

aprender, permitindo a ampliação e o fortalecimento do  conhecimento.  

O uso das tecnologias na educação tem sido motivo de discussão em todo o mundo. Utilizar 

a mídia com fins educacionais constitui-se em um poderoso instrumento na democratização do saber, 

principalmente no Brasil, onde as distâncias geográficas são agravantes na operacionalização das 

políticas educacionais. 

A televisão educativa do Piauí (TV Antares), sediada em Teresina,  oferece cursos e 

preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por meio da tecnologia da 

videoconferência. A interação e a troca de mensagem acontecem em tempo real, quando os alunos 

têm a oportunidade de aprender nos pontos de recepção. 

 Os professores que ministram aulas por meio de tecnologias são preparados e qualificados 

para ministrar o ensino por mediação tecnológica da videoconferência e utilizam a linguagem 

audiovisual. A mediação tecnológica por meio de videoconferência exige dos professores 

competências comunicativas para atuar em um ambiente midiático,  a fim de tornar as aulas de 

linguagens  mais dinâmicas e atrativas para os alunos. 

O objetivo deste estudo é analisar como se dá a interação entre professor- alunos em aulas 

de linguagens para o ensino médio com a mediação tecnológica da videoconferência. 

A metodologia desta pesquisa consta de estudos bibliográficos para aprofundamento de 

questões teóricas relacionadas à interação; visitas aos estúdios da TV educativa do Piauí (TV Antares) 

para presenciar in loco a produção e a transmissão das aulas de linguagens para o ensino médio e 

analisarmos o processo de interação do professor para com os alunos; e de pesquisa de campo nos 

pontos de recepção das aulas situados em diferentes zonas da capital piauiense para realizar 

entrevistas, contando com a participação espontânea de 15 (quinze) alunos matriculados. 

Abordamos a interação na tecnologia da videoconferência com base em estudos de autores 

como Almeida (2004), Cruz (2004,  2008), Cruz e Barcia (2000), Masetto (2011) e Moran (2015). 

Estruturamos a abordagem sobre a interação em quatro seções. Na primeira seção, 

focalizamos a videoconferência e a educação. Na segunda seção, apresentamos a linguagem 

audiovisual como a junção de elementos sonoros e visuais. Na terceira seção, apresentamos a 
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interação mediada pela tecnologia da videoconferência. E na quarta seção, temos a análise dos dados 

da pesquisa.  

 

2. Videoconferência e educação 

Com a evolução das tecnologias da informação, a realidade no processo de ensino e 

aprendizagem está adquirindo novos caminhos, ou seja, para o conhecimento chegar aos lugares mais 

remotos, as entidades adotam novas ferramentas de comunicação, como, por exemplo,  a mediação 

tecnológica por videoconferência.  Em termos de aproximação entre o professor e aluno, o ensino 

mediado pela tecnologia da videoconferência se aproxima mais do ensino convencional, possibilitando 

a presença do professor e do aluno em tempo real, por meio de interações que ocorrem a todo o 

momento.  

A videoconferência é uma ferramenta que permite que grupos distantes e distintos se 

comuniquem “face a face”, recriando uma interação mesmo em lugares remotos, por meio de sinais 

de áudio e vídeo (BAHIA, 2006).  Sendo assim, possibilita ao professor recursos ou equipamentos para 

criar um ambiente de sala convencional, ou seja, como se os alunos tivessem presencialmente no 

mesmo lugar. 

Neste sentido, as escolas, de um modo geral, buscam nas tecnologias recursos para 

melhorar o ambiente monótono das salas de aulas, sendo possível,  então, o conhecimento de mundo 

ou de diversas culturas ser compartilhado pelos alunos de diversos lugares. 

Coutinho aborda essa busca da educação e da escola por novas tecnologias quando afirma 

que: 

 

A educação, como prática social, e a escola, como o lugar onde a educação acontece 

de maneira sistematizada, sempre buscaram nas tecnologias disponíveis recursos 

que pudessem dar a educação certa qualidade e consistência, seja utilização da 

lousa ao computador. O uso de audiovisuais, como câmaras, projetores, telas, faz 

que configure a área “tecnologia educacional” em nosso país (COUTINHO, 2006, p. 

29). 

 

Para que a mediação ocorra com eficácia, é necessária a utilização de algumas ferramentas 

tecnológicas. Ou seja, o sistema da videoconferência engloba uma estrutura de telecomunicações, 

hardwares e softwares, que gerencia a transmissão, via satélite e/ou circuitos, para múltiplos usuários. 

Por ele, podemos acessar e gerar informações para a videoconferência, simpósio, chats, e-mail, 

visualização coletiva de um único aplicativo (screen capture) para transmissão (streaming) de áudio e 

vídeo. Tudo isso acontece simultaneamente e em tempo real, através de canais exclusivos de 

comunicação (PIAUÍ, s/d, p. 23). 
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Hoje, em tempos pós-modernos, ou melhor, na era digital, os componentes utilizados para a 

mediação tecnológica por videoconferência compreendem: câmara de vídeo, microfones, projetor ou 

televisão, conectados através de programas especializados, uma conexão via satélite ou por meio de 

internet.  Portanto, podemos considerar a possibilidade de um ambiente colaborativo e cooperativo, 

existindo entre ambas as partes interação recíproca.  

Quanto ao papel do docente na videoconferência em educação a distância,  devemos levar 

em consideração  que:  

 

Se na escola tradicional ele pode escolher “enriquecer” sua aula com a incorporação 

da nova lógica que a mídia traz, na educação a distância por videoconferência ele 

está “imerso” no meio televisivo. Este lugar é virtual, pois permite a interação ao 

mesmo tempo presencial – onde de fato estão os participantes, em suas salas 

audiovisuais, tácteis e olfativas – e é midiático – pois a comunicação é audiovisual e 

acontece no ciberespaço [...]. (CRUZ, 2008, p. 204).  

 

Seguindo a linha de pensamento da autora, para se tornar um professor comunicador, o docente 

precisa desenvolver competências de uma nova linguagem midiática para adequar-se às 

características do meio televisivo e, ao mesmo tempo, tornar-se um produtor/usuário/mediador.  Se a 

aula pela videoconferência acontece através de uma interação mediada, por meio de instrumentos 

técnicos que a compõem e que a vão configurar, são justamente suas limitações e possibilidades que 

definirão o modo como a comunicação irá ocorrer. Dessa maneira, o que ocorre na educação a 

distância por videoconferência é uma “midiatização” da sala de aula, pois o meio técnico deixa de ser 

apenas um recurso adicional e passa a ser o próprio ambiente/interface no qual essa aula pode existir 

(CRUZ, 2008). 

 

3. Linguagem audiovisual da videoconferência: transposição da linguagem cinematográfica 

ou telejornalística 

A linguagem audiovisual não é exclusiva da videoconferência. Aliás, reconhecemos que a 

linguagem audiovisual é mais característica do cinema, do vídeo e da televisão. Quando levamos em 

consideração que a linguagem audiovisual é a linguagem utilizada na videoconferência, na verdade 

estamos fazendo uma transposição da linguagem cinematográfica ou telejornalística para a linguagem 

das aulas ministradas por meio da mediação tecnológica.  

Quanto à constituição da linguagem audiovisual, não há um consenso entre os estudiosos.  

Há autores (ALMEIDA, 2004; COUTINHO, 2006) que têm uma posição muito próxima à denominação 

“audiovisual”, afirmando que a linguagem audiovisual, como o próprio nome sugere, é composta por 

outros dois tipos de linguagens: a visual e a sonora. Por outro lado, existem autores (REZENDE, 2000; 
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GARCIA, 2014) que vão mais além e defendem que a linguagem audiovisual é composta por três tipos 

de linguagens: a verbal, a visual e a sonora. 

Para Coutinho (2006), “a linguagem audiovisual é feita da junção de elementos de duas 

naturezas: os sonoros e os visuais” (p. 16).  Segundo a autora, esses elementos são artefatos da 

cultura que afetam dois sentidos do homem:  a visão e a audição, que são os mais privilegiados no 

mundo moderno.  

Seguindo a linha de que a linguagem audiovisual é composta por dois elementos, Almeida 

faz considerações importantes sobre a combinação imagens-sons: 

 

A transmissão eletrônica de informações em imagem-som propõe uma maneira 

diferente de inteligibilidade, sabedoria e conhecimento, como se devêssemos 

acordar algo adormecido em nosso cérebro para entendermos o mundo atual, não 

só pelo conhecimento fonético-silábico das nossas línguas, mas pelas imagens-sons 

também (ALMEIDA, 2004, p. 16). 

 

A transmissão de informações por imagens e sons se tornou uma maneira de associar o 

conteúdo lido com o esquema de imagens ou representações visuais, ou seja, para armazenar uma 

informação é necessário uma imagem e um som, isto é, para que o cérebro consiga entender a 

mensagem decodificada. 

 

4. A interação mediada pela tecnologia da videoconferência 

No ensino mediado pela tecnologia da videoconferência, o professor deixa de ser um transmissor de 

conhecimentos para se tornar um mediador entre os saberes e os estudantes. 

 Na visão de Masetto (2011, p. 110), a mediação compreende:  
 
 

[...] a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a 

coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las, debatê-las, 

com seus colegas, com o professor e com outras pessoas (intraprendizagem), até 

chegar a produzir um conhecimento que seja significativo para ele, conhecimento 

que se incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a compreender 

sua realidade humana e social, e mesmo a interferir nela.  

 

No ensino mediado pela tecnologia,  o aluno busca o objeto do conhecimento, isto é, procura 

aprender;  por sua vez, o professor promove a interação,  motivando a construção do saber. 

A respeito da interação em aulas mediadas pela tecnologia, Cruz e Barcia (2000, p, 3) afirmam 

que  
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a videoconferência possibilita a conversa em duas vias, permitindo que o processo 

de ensino/aprendizagem ocorra em tempo real (on-line) e possa ser interativo, 

entre pessoas que podem se ver e ouvir simultaneamente. Devido às ferramentas 

didáticas disponíveis no sistema, ao mesmo tempo em que o professor explica um 

conceito, pode acrescentar outros recursos pedagógicos tais como gráficos, 

projeção de vídeos, pesquisa na Internet, imagens bidimensionais em papel ou 

transparências, arquivos de computador, etc. O sistema permite ainda ao aluno das 

salas distantes tirar suas dúvidas e interagir com o professor no momento da aula, 

utilizando os mesmos recursos pedagógicos para a comunicação. 

 

A interação no ensino tradicional ocorre de maneira ativa na qual o professor e o aluno, 

inseridos no mesmo ambiente de sala de aula, estabelecem a interação ativa com perguntas e 

respostas tanto por parte do professor quanto do aluno. Nessa interação, professor e alunos 

constroem o entendimento e o conhecimento condizente com a situação. 

A interação pela tecnologia da videoconferência acontece de forma simultânea, em que o 

aluno envia uma pergunta ao professor e imediatamente aparece na tela do monitor do professor, é o 

que acontece nas aulas de Linguagens mediadas pela tecnologia da videoconferência na TV  Antares. 

 O aluno elabora uma pergunta e o mediador pedagógico da turma é quem digita e envia a 

mensagem.  Vale lembrar que todos os pontos de recepções têm um mediador  pedagógico. Uma das 

insatisfações dos alunos é que o professor demora muito tempo para responder, isso se dá porque 

chegam várias mensagens ao mesmo tempo, dificultando o raciocínio do professor na hora da 

explicação e consequentemente o entendimento do assunto  pelo aluno.  

Nesse sentido, o uso das tecnologias potencializa a dialogicidade e a mediação, na qual o 

indivíduo pode se comunicar, dialogar com pessoas de interesses comuns e construir o conhecimento 

com pessoas em lugares geograficamente distintos. 

 

5. Análise dos dados 

Em nossa pesquisa de campo, analisamos o processo de interação entre professores e alunos 

no ensino mediado pela tecnologia da videoconferência.  

Para sabermos sobre a interação aluno-professor, formulamos a seguinte pergunta aos 

alunos: “ A interação do professor com os alunos durante as aulas de Linguagens (incluindo Gramática 

ou Língua Portuguesa, Literatura e Redação) mediadas pela tecnologia da videoconferência é: ótima, 

boa, regular ou ruim?”  

Com base nas respostas dos alunos relativas à interação do professor, constatamos que 67% 

dos entrevistados consideram a interação ótima; 20% entendem que a interação é boa; e apenas 13% 

afirmaram ser regular. Em relação à classificação da interação como ruim, não obtivemos nenhuma 

resposta. Os dados serão apresentados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Interação entre professor e alunos 

 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Para os alunos entrevistados que consideram a utilização da linguagem audiovisual promove 

uma interação ótima entre professores e alunos, o mundo não é mais percebido de uma só maneira, 

mas através de imagens, sons e palavras que integram o ambiente midiático da videoconferência.  

Os alunos que optaram em responder que a interação era boa (20%) alegaram que o 

professor demora muito tempo para responder as perguntas formuladas, pois o processo de envio das 

mensagens ocorre de maneira muito rápida, uma vez que são muitos pontos de recepção 

estabelecendo interação ao mesmo tempo.  

Quanto aos alunos que entendem a interação como sendo regular (13%), notamos que tal 

posicionamento deve-se ao fato de, às vezes, o professor ter a preocupação de responder perguntas 

que chegam a todo instante de forma muito rápida através de mensagem proveniente de diferentes 

pontos de recepção e acaba não completando o raciocínio que estava desenvolvendo na explicação do 

tema da aula. 

Em relação aos problemas de interação que podem ocorrer em aulas mediadas pela 

tecnologia da videoconferência,  Cruz e Barcia (2000, p. 5) dão a seguinte explicação: “ [...]a pessoa 

que fala tem sua imagem enviada para todas as outras salas. Por não poder ver todas as salas ao 

mesmo tempo, o professor precisa interagir de maneira dinâmica com todos os alunos, de modo que 

não perca o contato com eles [...]”. Então, o fato do professor falar para vários pontos de recepção 

pode trazer complicações técnicas ou pedagógicas, dentre as quais os alunos entrevistados citaram a 

demora do professor em responder e o fato do docente não completar o raciocínio da exposição do 

20%

67%

13%

0%

Interação  professor-alunos

Ótima

Boa

Regular

Ruim
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assunto, preocupado com as várias perguntas de diferentes alunos. Evidentemente esses problemas 

estão relacionados com o número de salas conectadas. 

E por fim, destacamos que nenhum aluno entrevistado (0%) classificou a interação professor-

aluno como sendo ruim. Isso demonstra que, apesar dos problemas apontados, os alunos reconhecem 

que há uma interação variando de regular a ótima. 

 

6. Considerações finais 

Observamos que a utilização da linguagem audiovisual no ambiente midiático da 

videoconferência requer muita atenção dos alunos para que ocorra a sua compreensão, e, ao mesmo 

tempo,  requer interação.   São muitas as dúvidas que podem surgir no decorrer de uma aula mediada 

pela tecnologia da videoconferência. Por isso, várias mensagens são enviadas ao professor de forma 

acelerada, podendo até interromper o seu raciocínio para responder uma pergunta, quebrando a 

sequência da explicação que estava sendo dada sobre o conteúdo abordado e afetando a 

compreensão da linguagem e a interação entre professor e alunos.  

No processo de interação entre os sujeitos (alunos e professores) no ambiente midiático da 

videoconferência,  o processo de ensino e aprendizagem se constrói pela interação via tecnologia.  

Podemos notar que o recurso adotado para o ensino mediado, mais especificamente a 

videoconferência, oferece a interação “face a face” e imediata, ou seja, no momento da aula o aluno e 

o professor estabelecem conexões de perguntas e respostas instantâneas, adquirindo e trocando 

conhecimentos.  

Todos os alunos entrevistados afirmam que há interação entre professor e alunos no ensino 

mediado pela tecnologia da videoconferência. De acordo com os dados obtidos, 67% dos alunos 

consideram a interação ótima, afirmando que o professor sempre procura manter a interação.  

Ressaltamos que a interação pela tecnologia da videoconferência acontece somente entre o 

professor e os alunos.  E essa interação entre aluno-professor não acontece diretamente, pelo que 

observamos em todos os pontos de recepção, há um mediador pedagógico, tendo a função de 

controlar a frequência dos alunos.  No momento da aula, quando o aluno formula uma pergunta,  

repassa para o mediador digitar e enviar para o professor. Nesse sentido, a interação entre professor-

aluno se inicia de forma “indireta”. No entanto, na hora do professor responder, interage diretamente 

com a turma, sem a resposta passar pelo mediador pedagógico.  

Observamos que o professor procura sempre interagir com os alunos, faz comentários e 

estimula-os a participar. Contudo, essa interação pela tecnologia da videoconferência ainda possui 

aspectos a ser discutidos.  Um deles seria investigar se a videoconferência dispõe de ferramentas que 

possibilitem a interação entre alunos-alunos.  Outro ponto consistiria em investigar se o aluno não 
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poderia interagir diretamente com o professor sem necessitar de um mediador dentro da sala de aula. 

Uma vez que as aulas acontecem em tempo real, essa interação poderia ocorrer de forma direta. 
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Resumo:  
Ao redor do mundo, o consumo de mídia em língua inglesa vem aumentando e a partir dele os aprendizes de 

hoje parecem experimentar outras formas de interação na língua. Seriados de TV, por exemplo, têm servido 

para alguns como recurso para a aquisição da língua alvo, utilizando-os como motivação e contribuição no 

processo de aprendizagem do estudante. Com o objetivo de compreender melhor a extensão desse fenômeno 

no que diz respeito à oportunidade de desenvolvimento da habilidade de compreensão da linguagem oral 

informal desenvolveremos este estudo. Tomaremos como suporte teórico considerações acerca da aquisição de 

uma nova língua em uma perspectiva Ecolinguística (Couto, 2007). O instrumento utilizado na metodologia desta 

pesquisa de natureza qualitativa são narrações de três jovens universitários os quais seriados de TV tornaram-se 

uma rotina para a sua aprendizagem da língua inglesa. Acredita-se que estudos com esse desenho possam 

ajudar professores e estudantes na compreensão de novos modos de aprender em ambientes informais (fora da 

sala de aula). 

Palavras-chave: Seriados de TV; Ecolinguística; Linguagem Oral Informal. 

 

Palavras-chave: Aquisição de linguagem; Língua inglesa; Séries de TV. 

 

 

1. Considerações iniciais 

A língua inglesa é um dos idiomas mais falados do mundo. Ter conhecimento sobre as suas 

habilidades linguísticas (listening, writing, speaking and Reading) pode fazer muita diferença na vida 

acadêmica assim como na vida profissional. Por isso, as pessoas procuram, cada vez mais, modos de 

aprender essa língua, seja em cursos de idiomas ou de forma independente. Recentemente as novas 

tecnologias têm contribuído para transformar a vida de muitos aprendizes de inglês devido à 

existência de um grande acervo de mídias digitais e sociais no idioma, aprendê-lo tem se tornado mais 

acessível a todos os públicos. O mundo está cada vez mais imerso às novas tecnologias para 

aprendizado de línguas, dessa forma, percebemos um grande interesse por parte dos jovens, em 

seriados de TV, que além de uma forma de entreter, são utilizados pelos mesmos para se familiarizar 

com a língua, se relacionar com a cultura e a partir dai buscar uma maneira independente de se 

apropriar da linguagem. Segundo (COUTO, 2007. P.411) existem dois tipos de aprendizagem de uma 

L2. A primeira é o que se dá na escola, em que a aprendizagem é altamente artificial, monitorada. O 
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segundo se dá em situações normais de convivência do individuo com falantes de uma língua 

diferente da sua. É a aprendizagem que se dá na “rua” e dessa forma a aprendizagem acaba por se 

tornando mais interessante que na escola. Não é de se espantar que os estudantes procurem uma 

maneira de se aproximar da língua que estudam. Quando falamos sobre o contato do estudante com 

o meio ambiente natural da língua e o meio ambiente social da língua estamos expressando que ao se 

relacionarem com um ecossistema diferente, o aluno vai adquirir (e adquire) mais conhecimento 

sobre o que ele pretende aprender, ou seja, ele consegue mais “background” sobre a própria língua. 

No entanto, essa tecnologia pode não funcionar para todos os tipos de pessoa. Uma vez que as séries 

de TV não ensinam o idioma de maneira formal. Algumas pessoas ainda estão muito ligadas no 

método formal e não sabe como fazer funcionar esse chamado “aprendizado informal” dessa forma 

elas possuem mais dificuldades.  

 Este trabalho objetiva analisar como o uso de Séries de TV tem contribuído para o 

aprendizado informal de linguagem oral para os aprendizes de uma língua estrangeira – no nosso caso 

a língua inglesa.  

 

2. Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo, onde foram entrevistados 

três estudantes de Ensino Superior da Universidade Federal do Piauí, graduandos do Curso de 

Licenciatura Plena em Letras Inglês e Literatura Inglesa da própria universidade. A entrevista foi feita 

por e-mail, através de um questionário com nove questões referentes ao aprendizado de uma língua 

estrangeira, com foco na língua inglesa. Através dela, tentamos descobrir de que forma os alunos 

costumam aprender inglês e quais modos eles usam, tanto formalmente quando informalmente, 

levando em consideração as respostas referentes ao uso de séries de tv como recurso para o 

aprendizado da língua em questão. Primeiramente, analisamos os resultados das entrevistas com os 

alunos que já estudaram em curso de idiomas ou fizeram uso de algum outro método formal de 

aprendizagem da língua inglesa, logo depois, tentamos comparar esses resultados com o produto das 

entrevistas feitas com alunos que nunca tiveram contato com algum curso de idiomas e sempre se 

utilizaram de métodos informais para aprender a língua. Por fim, exibimos os resultados de maneira 

clara e precisa. 

 

3. Desenvolvimento 

Aprender uma língua estrangeira de forma tradicional pode ser difícil para uma pessoa que 

não é acostumada a esse tipo de método e pode fazer com que o individuo perca o interesse na língua 

em questão. Quando pensamos em aprender uma língua estrangeira não pensamos somente na parte 
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estrutural, mas também estamos pensando em aprender sobre sua cultura, além disso, também 

queremos saber como as coisas funcionam nesses países, como eles usam sua língua, quais as 

palavras que são mais usadas etc. Mas como podemos juntar tudo isso? Essa questão pode ser 

respondida de forma rápida e fácil: por meio da tecnologia.  A tecnologia se tornou de grande ajuda 

para os aprendizes de línguas, principalmente, pelo grande conteúdo grátis que ela possui, desde 

vídeo aulas até tutoriais explicativos sobre como aprender uma língua por meio de filmes, musicas e 

seriados de TV. A autonomia que a internet tem dado aos alunos proporcionou aos mesmos mais 

poderes sobre o que eles aprendem de forma que o aluno ganha a “capacidade e a liberdade de 

construir e reconstruir o que lhe é ensinado.” Por exemplo, uma pessoa que antigamente não inha 

condições de pagar um curso de idiomas, hoje ela pode aprender por meio da internet gratuitamente. 

Hoje em dia esses recursos se tornaram rotineiros para os alunos que tem dificuldades em assimilar a  

língua inglesa. Eles encontraram nas séries de TV um apoio para melhorar suas habilidades linguísticas 

e melhorar seu vocabulário. É importante saber que essa metodologia pode não funcionar para 

algumas pessoas, mas não significa que ela seja falha, cada um tem o poder de escolher o que é mais 

confortável para atingir seus objetivos.  

 

Nem sempre é divertido iniciar os estudos em um novo idioma e normalmente é 

difícil saber por onde começar. Uma excelente maneira é fazer disso algo prazeroso, 

inserindo o aprendizado em atividades corriqueiras e que lhe tragam satisfação, 

transformando seu cotidiano em um constante desafio. (LIGADOEMSÉRIE.COM. BR, 

2014) 

  

Séries de TV geralmente são televisionadas por muito tempo e isso faz com que o aluno, 

mesmo que ele não estude todos os dias o idioma formalmente, de certa forma irá acompanhar 

aquela série e aprender palavras novas toda semana informalmente.  

 

4. Fundamentação teórica 

Para desenvolver esse trabalho, nos baseamos nas ideias de Couto (2009) para justificar como 

a convivência com seriados de TV em inglês tem participado do aprendizado dos estudantes. 

Primeiramente, temos que responder duas perguntas: 

• O QUE É ECOLINGUISTICA? 

A Ecolinguística pode ser considerada uma descoberta para aprender uma língua estrangeira 

sob uma nova perspectiva.  Segundo Haugen (1972) pudemos ver uma das primeiras definições do 

que vem a ser a Ecolinguística: 
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Ecologia da língua ou ecologia linguística é “o estudo das interações entre qualquer 

língua dada e seu meio ambiente”, acrescentando que “o verdadeiro meio ambiente 

da língua é a sociedade que a usa como um de seus códigos (p. 325)”. 

 

Quando o aluno assiste séries com os hábitos do povo que fala a língua que ele está 

aprendendo sobre seu povo, consequentemente ele está ligado ao meio ambiente daquela sociedade 

que usa a língua.   

• A LÍNGUA E O MEIO AMBIENTE ESTÃO LIGADOS? 

A resposta é sim. Língua e meio ambiente são diretamente relacionados, uma vez que as 

interações verbais entre os seres humanos fazem parte do meio, assim como o meio ambiente está 

ligado a cada individuo falante. Ela acaba por ser a parte fundamental da comunicação entre 

ambientes diferentes. Ou seja, “ecolinguisticamente, a língua é a rede de interações ou inter-relações 

que se dão no interior de um ecossistema linguístico”. (Nenoki, do Couto; 2013).  

 As primeiras palavras de uma criança serão relacionadas ao seu contexto pessoal, ou seja, ela 

vai usar a sua língua de maneira que se adeque ao meio ambiente em que ela vive. A partir do 

momento em que ela começa a se relacionar num circulo diferente da sua infância sua percepção de 

língua vai mudando “ resultante da interação do animal com o ambiente” (PAIVA,2010) e é isso que 

acontece quando aprendemos um dialeto estrangeiro. “Aqui não se trata de língua, de um povo nem 

de território específicos, mas de modo geral, como quando dizemos que para que haja uma língua é 

necessário que preexista um povo que a fale...” (COUTO, 2013) Na perspectiva Ecolinguística, as inter-

relações entre os indivíduos é mediada pela língua, pois ela é fundamental para que se possam 

entender a cultura apropriada de um povo e parte principal para a comunicação entre meio 

ambientes diferentes. A língua é parte de sua sociedade, como já foi dito, ela representa a cultura do 

seu povo, a partir do momento em que aprendemos uma nova língua, nós não apenas conhecemos e 

deixamos de usar a cultura desse povo, mas deixamos que aquela cultura se envolva à nossa, 

passando a participar de um novo grupo de falantes.  

 Seriados de TV é uma forma de se associar com um novo meio ambiente onde a “língua não 

tem função de comunicar, ela é a comunicação” (COUTO; 2007) e por meio dela os alunos são capazes 

de se aprofundar em um ecossistema linguístico diferente do seu próprio.  Vista de uma perspectiva 

Ecolinguística a vida comunicativa humana faz do uso da língua uma experiência mais ampla que 

favorece atitudes, percepções e interesses do individuo inserido em “comunidades ecológicas” 

comunicativas.  

 

5. Resultados e discussões  
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As entrevistas foram realizadas com três estudantes de graduação de Letras Inglês da UFPI, 

onde dois deles nunca fizeram nenhum tipo de curso de idiomas antes de ingressarem na 

universidade e aprenderam inglês de forma independente utilizando meios de comunicação digitais 

como filmes, séries de TV e músicas. Os estudantes relatam que empregaram esse uso, pois, além de 

ser uma forma de divertida, os ajudaram a alcançar seus objetivos com a língua. Um dos entrevistados 

afirmou que apenas “uniu o útil ao agradável”. Ao perguntados qual o critério de escolha nas séries, o 

fator em comum entre eles foi que elas possuem diálogos e situações que se assemelham às situações 

do cotidiano, como também aprendem vocabulários e expressões específicas que eles vivem.  

Para alguns, tal recurso ajudou no desenvolvimento de todas as habilidades linguísticas, seja ela 

Listening, Speaking, Reading ou Writing. Para outros, apenas algumas delas, mas todos deram um grau 

maior de atenção ao Speaking, pois para eles, “apenas ler ou escrever não te ensina a falar”, ou seja, 

para eles o importante é ter um bom domínio da fala e saber pronunciar as palavras. Outra habilidade 

considerada importante foi o listening, que na opinião de deles, como já foi dito anteriormente, ouvir 

diálogos, conversas em situações diversas que podem ser relacionadas ao cotidiano, nas séries de TV 

ajudam na aquisição de um vocabulário específico.  A terceira entrevistada comentou que antes de 

ingressar no curso de idiomas já assistia a series de TV frequentemente, mas tinha um conhecimento 

solto de algumas palavras, pois não sabia aplicar nas frases, apenas repetia os diálogos 

automaticamente e reafirmou que é importante o aluno não se esquecer de que o “curso formal” é 

necessário para um domínio estrutural da língua inglesa. 

A fim de explicar as diferenças entre os três entrevistados, pedimos para que cada entrevistado 

descrevesse sua forma própria de utilizar o seriado como um recurso de aprendizagem de inglês e 

desenvolvemos um quadro para expor esse processo:  

 

 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELOS ALUNOS PARA APRENDER 

Nº 1 

 (nunca fez curso de idiomas) 

Nº 2 

 (nunca fez curso de idiomas) 

Nº 3 

 (aluno que faz curso de 

idiomas) 

 

• Exclui a legenda em 

português e adiciona 

legendas em inglês. 

• Assiste séries com 

outros idiomas e coloca 

a legenda em inglês. 

 

 

• Imita a pronúncia do 

personagem. 

• Exclui as legendas em 

português. 

• Quando não sabe o 

significado de alguma 

palavra e/ou expressão 

 

• Assiste as séries sem 

legendas. 

• Usa legendas em inglês. 

• Procura significado de 

palavras na internet. 

• Procura significado de 

expressões nas 
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• Procura compreender a 

fala do personagem, 

caso não compreenda 

procura na internet. 

procura na internet. 

(Sites como Google) 

apostilas do curso de 

idiomas que frequenta 

ou pergunta para o 

professor; 

 

Em comparação com a aluna que faz um curso de idiomas, não foram notadas muitas 

diferenças, a não ser pelo acompanhamento do professor do curso, onde ela tem a oportunidade de 

perguntar sobre o significado de uma palavra que não entendeu. Os três entrevistados usam o mesmo 

modo de aprendizagem. Outro detalhe que diverge entre eles é em relação ao vocabulário, pois a 

aluna que tem o acompanhamento do curso formal possui um vocabulário mais rico, no entanto ela 

afirma que ainda procura por séries de TV como forma de aprendizado.  

Dessa forma chegamos à conclusão que os níveis de inglês de quem aprendeu o idioma de 

forma informal não são diferentes do aluno que aprendeu em cursinhos. Com isso constatamos que o 

aprendizado está diretamente ligado ao grau de comprometimento do aluno a aprender aquela 

língua, seja informalmente ou não. Em nenhum momento queremos duvidar da importância de um 

curso de idiomas, apenas exemplificando de como é possível aprender uma língua de várias maneiras. 

 

6. Considerações finais 

Assim concluímos que “A língua está inextricavelmente ligada ao mundo, existindo em função 

dele” (COUTO;2009) e é essa ligação que faz com que o estudo de um idioma também esteja 

conectado ao estudo de seu próprio ambiente. Um aluno que usa recursos para se familiarizar com a 

vida de outros povos terá um aprendizado completo e satisfatório. Seriados de TV contribuem de 

maneira precisa para o aprendizado e/ou reforço do que eles aprendem em sala de aula com o 

professor, servindo como fixador para os assuntos trabalhados.  

 Através da pesquisa, não há como não notar a influencia que uma série de tv proporciona sob 

um estudante de lingua inglesa, contudo, é importante ter em mente que não garantimos “falar em 

inglês” por um programa de TV, apenas apontamos esse hábito como um auxiliador para um aprendiz 

de idiomas. Esperamos, por meio das entrevistas, demonstrar como esse recurso também é 

procurado por pessoas que fazem curso de inglês por não achar suficiente apenas o curso que 

frequentam. O jovem deve levar em consideração seu próprio favorecimento. “O que é melhor para 

mim?”; “Será se eu vou conseguir aprender dessa maneira?” essas são questões fundamentais que 

devemos nos perguntar antes de começar a aprender um idioma novo, pois se não conseguimos 

encontrar uma maneira de aprender que nos deixe confortável acarretar uma desistência. Atualmente 
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existe uma infinidade de séries de TV, uma pra cada gosto, basta escolher a maneira mais cômoda de 

se utilizar dela. 

 Por fim, o essencial é que o aluno busque sua autonomia e tente encontrar uma forma de 

continuar se desafiando constantemente, seja assistindo séries de TV ou qualquer outra maneira que 

ele encontre e que se encaixe dentro de seus objetivos. A figura do professor sempre será 

fundamental para mediar o aprendizado, porém tudo depende da vontade do aluno em aprender o 

que lhe é proposto.  
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Por Trás da Formação do Professor de Inglês: 

sua identidade em construção 
Michelle de Sousa Bahury 
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Resumo:  
A identidade profissional de professores tem sido alvo de inúmeras pesquisas em todo o mundo. Essa discussão 

torna-se complexa e interativa uma vez que envolve a forma como os professores se veem e a imagem que os 

outros fazem deles a partir da atribuição de valores subjacentes ao ato docente. Assim, buscamos a Análise do 

Discurso (AD) francesa baseada nos estudos de Foucault (1969) para entender como o sujeito se enuncia a partir 

da noção de regularidade discursiva e de dispersão. É nesse contexto que propomos a discussão do processo de 

formação do professor de inglês prestes a se graduar em Letras, analisando como seu discurso evidencia traços 

de seu processo identitário (Hall, 2000) desenvolvido durante os anos de academia.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso.  Identidade. Formação do professor de Inglês. 

 

 

1. Introdução 

Em se tratando de formação docente, são diversas as discussões que tem sido travadas por 

estudiosos do mundo inteiro, em diferentes campos do conhecimento. Pesquisadores como Apple 

(1982), Leffa (1999), Moita Lopes (2005), Almeida Filho (2005), Paiva (2005) e Celani (2010), nos levam 

a crer que o ensino superior não tem conseguido oferecer para seus futuros professores as 

competências necessárias para seu ofício. Uma preparação de qualidade deve estar plasmada em 

conhecimentos e aplicações de teorias estudadas e formuladas a partir de experiências docentes que 

favorecem o refinamento do conhecimento a ser construído. 

A indissociabilidade entre conhecimento científico e prático, vista por Cristovão (2009) como 

teoria e prática respectivamente, traz à baila o profissional de letras que se vê em meio a um processo 

não linear e influenciado por questões históricas, sociais, econômicas que afetam como o mesmo se 

vê e é visto na sociedade.  

Discussões acerca da formação docente têm-se feito presentes na atual sociedade perante 

questionamentos sobre como essa formação tem sido gerida nas mais diversas instituições 

formadoras. À inquietude referida, acrescentam-se as requisições da Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

9394/96) assim como a necessidade de profissionais mais bem preparados para adentrar ao mercado 

de trabalho.  

Diante do cenário apresentado, este estudo tem como objetivo verificar os efeitos de sentido 

no discurso produzido pelos alunos do Curso de licenciatura em Letras – inglês a partir do contato 
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direto com seus depoimentos em entrevistas semiestruturadas sobre a relação entre a teoria e prática 

docente. Utilizando as discussões já existentes dentro do campo da Análise do Discurso focaremos na 

construção de identidades multifacetadas que são entrecruzadas por ausência ou presença de 

oportunidades de formação docente que fortaleça a relação sobre o que a academia ofereceu (teoria) 

e como o licenciando pode transformar esse conhecimento (prática). 

 

2. A análise do discurso e a construção dos enunciados 

A Análise do Discurso (AD) surgiu em meados dos anos 60 na França quando Pêcheux se 

propôs a verificar como o homem representava o político por meio da língua, e por isso concluiu que 

os sentidos encontrados não são os mesmos para todos. Ao longo de seu surgimento, a AD dialogou 

com a Linguística e vislumbrou uma noção de língua diferentemente da visão dos linguistas que 

pensam a língua como fechada em si mesma. Como a AD propôs ferramentas e métodos para fazer 

desse campo de saber uma disciplina autônoma, entendeu que a sua autonomia linguística possibilita 

uma abertura para o simbólico. Portanto, a AD não se interessa pela língua em si, mas de como ela 

funciona e produz sentidos dentro da sociedade e da história. 

Assim um discurso será atravessado por uma relação inevitável entre língua, história e 

ideologia, pois o discurso implica em uma exterioridade linguística que instaura em aspectos sociais e 

ideológicos impregnados em palavras quando são pronunciadas. O que é verbalizado ou não é 

controlado por “regras sociais” que controlam o discurso e determinam até que ponto elas podem ser 

descoladas de seus textos e passadas à compreensão de seus efeitos. Pêcheux, discípulo de Althusser, 

acredita que a ideologia faz com que o indivíduo seja totalmente “assujeitado” às regras que lhes são 

impostas, ou seja, ele não tem controle sobre essas forças que o manipulam para o que deve ser dito 

ou não.  

De outro lado, Michel Foucault (1986), também da AD de linha francesa, acredita que o sujeito 

é construído pela história, e são exatamente os discursos que a movimentam. Ainda para ele, o sujeito 

não é totalmente “assujeitado” pois pode oferecer resistência às forças manipuladoras.  Foucault não 

se utiliza da ideia de “assujeitamento” presente no conceito de ideologia dado por Althusser e 

compartilhado por Pêcheux, e entende que há condições de produção que moldam como os discursos 

são ditos ou não, uma vez que não se diz uma coisa qualquer sem intenção, em qualquer lugar para 

qualquer pessoa. 

Portanto, nos interessa o entendimento de Foucault (1992, p. 32) sobre discurso quando o 

relaciona a “um conjunto de enunciados que se apoiam na mesma formação discursiva quando afirma 

que ele é sempre um acontecimento, que nem o sentido pode esgotar inteiramente.” Não há 

enunciado que não esteja apoiado em um conjunto de quatro elementos: um referente, um sujeito, 
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um campo associado e uma materialidade específica. Vejamos um enunciado como esse: “O 

profissional de Letras só sai da universidade com bom domínio em inglês se estudar a língua em um 

curso de idiomas. ” 

a) O referente seria neste caso, o profissional de Letras; 

b) O sujeito é o fato de ter alguém que pode afirmar o que foi transcrito acima (muitos 

profissionais de Letras ocupam o lugar desse sujeito); 

c) O fato de o enunciado não existir isolado, pois está sempre relacionado a outros 

discursos similares; 

d) Por fim, a materialização das ideais plasmadas no discurso nas enunciações 

produzidas oralmente entre os graduandos e textos produzidos por eles que reflitam 

essa realidade. 

Descrever um enunciado é dar conta de suas especificidades de acordo com um determinado 

tempo e lugar. Se ao demarcar uma formação discursiva, revelamos algo dos enunciados, quando 

descrevemos enunciados, procedemos à individualização de uma formação discursiva. Ou seja, “a 

análise do enunciado e da formação discursiva são estabelecidas correlativamente”. Para Foucault 

(1986, p. 82), formação discursiva constitui-se de: 

Um feixe complexo de relações que funcionam como regra: ele prescreve o 
que deve ser correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se 
refira a tal ou qual objeto, para que empregue tal ou qual enunciação, para 
que utilize tal conceito, para que organize tal ou qual estratégia. Definir em 
sua individualidade singular um sistema de formação é, assim, caracterizar 
um discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma prática. 

Com o intuito de melhor analisar o discurso, supõe-se que as formações discursivas devem ser 

sempre vistas dentro de um espaço discursivo, relacionado a vários campos de saber. Assim quando 

falamos no discurso dos egressos de Curso de Letras e a relação entre a teoria e a prática, estamos 

afirmando que cada um deles compreende um conjunto de enunciados, baseados em um sistema de 

formação discursiva. 

 

3. A análise do discurso e as práticas discursivas 

Ampliando os conceitos discutidos por Foucault (1986) sobre o discurso, temos que uma vez 

que a proposta se instaura em analisar o que é dito pelos licenciandos em Letras, torna-se necessário 

considerar o conceito de práticas discursivas, que não deve ser confundido com a mera expressão de 

ideias, pensamentos ou formulação de frases. Exercer uma prática discursiva significa falar segundo 

determinadas regras. E quando os alunos produzem discursos de descontentamento com o curso de 

Letras, o fazem usando algumas de suas regras que fixaram o enunciado sobre a figura do egresso do 

Curso de Letras. Portanto, essa pesquisa tratou de mapear os “ditos” sobre a teoria estudada e a 
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prática obtida, multiplicando aí as relações sugeridas.  É fazer isso perguntado: porque dizem isso 

agora, e não em outro tempo? Outro lugar? Identificando porque ele seria o sujeito daquele 

enunciado.  

Ao analisar um discurso, mesmo que seja uma fala individual, é necessário notar que não 

estamos diante de um sujeito, mas de um lugar de sua dispersão e descontinuidade. Ou seja, o 

enunciado de um sujeito representa o discurso de um grupo de sujeitos de uma mesma formação 

discursiva (doravante FD). Ele não é um sujeito em si. Ele é falante e falado. Na presente pesquisa, o 

elemento unificador dos discursos não é o licenciando em Letras, mas tudo o que já foi veiculado 

sobre que se disse ser graduando do referido curso acerca da adequação entre teoria e prática.  

Podemos dizer que a qualidade de educação que se fornece na academia está diretamente 

ligada ao tipo de imagem que o aluno irá (des) construir sobre seu curso, e consequentemente afetará 

a produção de um discurso pelos graduandos do curso de licenciatura de letras – inglês, abordando a 

qualidade da formação acadêmica em torno da correspondência entre a teoria e prática, e como esse 

processo implicará no preparo profissional docente.  

Assim, entender o motivo de os ingressantes do curso supracitado se identificarem com a 

língua estrangeira em questão e quererem ser bons professores e, com o desenvolvimento de seus 

estudos, quando estão prestes a serem graduados, desiludirem-se com a formação e com atividade 

docente foi crucial para a condução da pesquisa. 

 

4. As relações de identidade 

A sociedade moderna tem vivenciado uma crise de identidade ao confrontar as velhas 

identidades, antes tidas como únicas e homogêneas, com as identidades atuais que fragmentam o 

indivíduo. A fim de compreender a identidade do professor de inglês do século XXI, façamos antes um 

passeio às três concepções de identidades propostas por Hall (1992). 

A primeira delas se refere ao sujeito do Iluminismo, o qual entendia que o núcleo interior que 

nascia com um indivíduo continuava o mesmo – idêntico_ ao longo de sua vida. Assim a pessoa 

humana era vista como unificada, ao passo que o sujeito sociológico via que o citado núcleo interior 

era constituído a partir da relação com “outras pessoas importantes para ele”, que dessa forma não 

era dono de seus dizeres, sentidos e valores, mas uma continuidade dos efeitos do contexto que 

estava inserido. Em outras palavras, o sujeito sociológico se relaciona com o exterior e produz 

múltiplas identidades, e essa heterogeneidade difere do sujeito do Iluminismo. E é nesse contexto, 

que trazemos a terceira concepção, que além da multiplicidade de sujeitos, há a movimentação 

dessas identidades pela existência da história. 
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Portanto a identidade da Pós-modernidade é móvel, significada e ressignificada pelas 

constantes relações culturais que cercam os sujeitos envolvidos (Hall, 1997). E nessa instabilidade de 

definição ou constituição do que seja identidade, é que se aglomeram os sentidos da modernidade ao 

processo identitário. A discussão dessas concepções direciona para o que Giddens (1990, p. 15) 

acredita que essa constante mudança de identidade também é uma maneira de refletir sobre o 

próprio papel do sujeito na sociedade em que vive. Vejamos: 

                         As práticas sociais são constantemente examinadas e   reformadas à luz das 

informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, 

constitutivamente, seu caráter. 

Se estamos falando de novas identidades, podemos trazer à tona o conceito de modernidade 

adotado por três teóricos distintos que dialogam no quesito da descontinuidade: Giddens (1990), 

Harvey (1989) e Laclau (1990). O primeiro teórico se posiciona sobre a modernidade como um 

período de experiências profundas não realizadas e liberta de tipos tradicionais de ordem. Ao passo 

que para Harvey, a modernidade é “um rompimento impiedoso com toda e qualquer condição 

precedente”, ou seja, é deveras difícil precisar quando esse processo começa e termina, e se 

efetivamente termina. Já Laclau (1990) acredita que existe um centro da estrutura que é “deslocado” 

e substituído por uma “pluralidade de centros de poder”. 

Segundo esse último teórico, as diferenças passam a ser a marca das sociedades modernas 

tardias que são produtoras de diferentes sujeitos. A diferença não desagrega e nem unifica a 

sociedade, mas deixa em aberto a possibilidade de uma articulação parcial de identidades. E como 

pano de fundo, a história é parte constitutiva da identidade provisória e moderna. Logo, o 

entendimento de identidade deve perpassar pelo de diferença. Nesse cenário, aparece um sujeito que 

é interpelado por uma forma de representar a sociedade em que se insere. Esse mesmo sujeito é 

identificado como um ser político, e por isso, as suas representações podem ser referentes a essa 

condição (política) ganhada ou silenciada. Deste modo, se há uma mudança política, há uma mudança 

de identidade, onde o sujeito ´uma figura discursiva mutante. 

Quanto à crise de identidade apontada no início, ainda há que se dizer que essa realidade diz 

respeito ao descentramento da identidade e do sujeito discutida por vários teóricos. Como este 

trabalho se fundamentou nas ideias de discurso de Foucault, aproveitamos o ensejo para tratar de sua 

“genealogia do sujeito moderno” como um novo tipo de poder, chamado por ele de “poder 

disciplinar”. A disciplina proposta pelo autor impõe que a vida das pessoas precisa ser controlada e 

vigiada, e o sujeito moderno aqui discutido se institucionaliza pela coletividade, mas instaura um 
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paradoxo, que quanto mais controlada for a natureza das instituições, mais isolado será esse 

indivíduo. 

 

5. Percurso metodológico 

Realizou-se um estudo de caso à luz da Análise do Discurso Francesa com 22 alunos do Curso 

de Letras com Habilitação em Língua Inglesa da UFMA que são bolsistas de dois programas de 

extensão em língua inglesa denominados NCL (Núcleo de Cultura Linguística) e ISF (Inglês Sem 

Fronteiras).  Dentre os discentes 15 eram do sexo feminino e 7 do masculino. A faixa etária dos 

investigados era entre 23 e 26.  

A escolha desses participantes deveu-se ao fato de terem experiência com o mercado de 

trabalho docente, uma vez que são bolsistas dos programas citados e também através de estágio 

obrigatório, a chance de aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação no curso de Letras e 

também pela disposição em contribuir com a investigação.  Para o estudo em questão serão 

apresentados a análise do discurso de alunos bolsistas, de cada grupo mencionado. 

O critério para a seleção do universo da pesquisa ocorreu devido a UFMA ser uma das duas 

únicas instituições públicas do Maranhão a ofertar a modalidade de licenciatura em Letras – Inglês e a 

única a ofertar essa modalidade todos os semestres. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas, para 

obter a possibilidade de geração de problematizações aprofundadas, realizadas através de um roteiro 

contendo 23 perguntas. Durante a coleta de dados, os participantes foram informados sobre os 

objetivos da pesquisa e após, assinaram o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido concordando 

em participar do estudo.  

 

6. Resultados e discussões 

Para os fins propostos neste estudo, utilizaremos sequências discursivas (SDS) de entrevistas 

que integram o corpus da pesquisa, cujo o tema é a identidade do professor de inglês. A seleção das 

SDS que serão discutidas foi baseada na regularidade discursiva encontrada. Focalizaremos três 

pontos analisados: Sobre o que mais gostam em relação a atividade docente; como definem o 

professor de inglês na atualidade; e o que a graduação no Curso de Letras representa para os 

licenciandos. Assim, destacaremos as sequências a seguir para análise sobre o primeiro eixo citado. 

SD1: “Eu gosto... eu gosto das partes em que eu posso fazer a turma se divertir/ tipo quando eu 

trago um jogo, uma brincadeira que envolva inglês e eu vejo que eles estão se divertindo e não 

veem a aula como uma coisa chata”.  
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SD2: “Eu gosto de mostrar que o inglês além de relevante para o currículo e para toda aquela 

história / é uma coisa legal de se estudar / é uma coisa que pode despertar o interesse do aluno 

/ com o inglês.... / ele vai conseguir chegar em muitas coisas que ele não conseguiria sem / 

literalmente abrir um mundo de possibilidades para ele / porque o inglês não é só usado em 

países de língua inglesa / ele é usado no mundo inteiro.”  

Nas SDS transcritas, os alunos, com o uso de palavras avaliativas / apreciativas explicitam suas 

visões sobre o que é estudar e ensinar inglês, “fazer a turma se divertir”, no dizer do sujeito aluno A, 

faz referência ao fato de o Inglês ser “uma coisa legal de se estudar” que corrobora com o dizer do 

sujeito aluno B. Quando esses discursos são produzidos, há a intenção de evitar que  a aula de inglês 

seja vista  “ como uma coisa chata”, pois quando ministrada de maneira lúdica “pode despertar o 

interesse do aluno”.  

Nas SDS 1 e 2, fica subentendido que os sujeitos alunos passaram por um processo de ensino 

e aprendizagem de língua estrangeira de maneira pouco divertida. Isso faz lembrar Foucault (1983) 

quando afirma que os enunciados são povoamentos, em suas margens, de tantos outros enunciados, 

afirmando a ação do interdiscurso. A oposição entre “coisa chata” e “divertir”, deixa transparecer uma 

memória discursiva de um longo período de ensino de língua estrangeira onde os aprendizes repetiam 

as novas palavras perante situações descontextualizadas, que perfazem um conjunto de já-ditos. 

Dessa forma, haveria um processo de reatualização do passado nos acontecimentos discursivos do 

presente a fim de adequá-los ás necessidades de aprendizagem atuais. 

Os sujeitos-alunos adotam uma maneira diferente de ensinar com o intuito de mostrar ao seu 

alunado que com esse conhecimento, poderão “chegar em muitas coisas que ele não conseguiria 

sem”, e ao dizerem que o inglês “é usado no mundo inteiro” denotam o comprometimento adotado 

por eles em ofertar qualidade de ensino que possibilite àqueles que estão tentando aprender uma 

língua estrangeira, não só uma promoção de ordem pecuniária, mas uma nova inserção social e 

cultural. A utilização da metáfora “um mundo de possibilidades” se aproxima do fato de que uma das 

formas de se chegar a este patamar, é se o professor fizer a “turma se divertir”, “uma brincadeira que 

envolva inglês” que “é uma coisa que pode despertar o interesse do aluno”.  

AS SDS 1 e 2 se complementam mesmo sendo discursos de falantes pertencentes a grupos de 

extensão vinculados à universidade diferentes e pertencentes à períodos distintos do Curso de Letras 

com licenciatura em língua inglesa. Sendo assim, fazem parte de uma mesma FD e seus enunciados 

dão visibilidade à posição que assumem quanto ao modo que acreditam funcionar melhor para a 

aquisição de uma nova língua. E assim o fazem a partir da tomada da linguagem como instrumento 

para enunciar seus discursos.  
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Sobre o segundo eixo pesquisado, os sujeitos-alunos apresentaram visões diferentes sobre 

como veem o professor de inglês na atualidade a partir das SD3 e SD4. A SD3 aponta duas vertentes 

quanto ao seu modo de interagir com a profissão e com os afazeres de seu entorno. Vejamos: 

SD3: “acho que assim... / aqui eu poderia comparar o NCL com outra escola que eu trabalho / 

eu tenho dois perfis / aqui eu posso ser, como eu posso dizer, ser mais rígida com relação ao 

ensino porque aqui é vinculado a universidade / então a gente preza pela qualidade mesmo / se 

o aluno não aprendeu ou se ele não está apto / ele só tem uma chance de repor uma nota 

porque se não der ele vai repetir o livro,/ já as escolas privadas eu percebo que eles ajudam 

muito .../ o que é bom para algumas pessoas e tem mais dificuldade de aprender / e é ruim 

também porque mexe com a questão do financeiro/ do dinheiro/ o aluno é o cliente / então isso 

me deixa as vezes.../ eu tenho duas identidades”  

 O sujeito-aluno acima aponta traços que sinalizam que é docente de duas instituições, e se 

coloca com uma dualidade de perfis devido a maneira que os alunos desses locais são vistos por quem 

organiza ou representa os locais de ensino. Então, ao dizer “aqui eu posso ser, como eu posso dizer, 

ser mais rígida com relação ao ensino porque aqui é vinculado a universidade “ o não-dito deixa rastros 

de que essa rigidez não deve fazer parte do perfil dos que ministram na instituição que não está 

vinculada à universidade. Ser “vinculado a universidade” parece trazer consigo muito mais que um 

nome, mas uma pluralidade de sentidos que reverberam ser o lugar de aprendizagem eficiente. O 

falar de uma instituição, é para Foucault (2008), uma tomada de posição a partir de regimes de 

verdades que ali se fazem presentes e são comungados por aqueles que aderem a esse conjunto 

(Foucault, 1979). É um falar coletivo. 

O intensificador “mais rígida” denuncia uma comparação com o comportamento nas escolas 

privadas. Assim o “mais rígida” vem contrapor o “já as escolas privadas eu percebo que eles ajudam 

muito ...” A existência na instituição pública de um controle maior de “qualidade” vem acompanhado 

de explicação: “se o aluno não aprendeu ou se ele não está apto / ele só tem uma chance de repor 

uma nota porque se não der ele vai repetir o livro”. Mas, repetir o livro não parece ser algo muito 

viável financeiramente nas escolas privadas, pois ao afirmar que “o aluno é o cliente, o sujeito-aluno 

oferece ao discurso uma dúvida sobre os procedimentos adotados pela escola privada de que usa de 

exemplo, se por competência própria do aprendiz ou por alguma “ajuda”. 

É interessante notar que no final da SD3, o sujeito-aluno faz um fechamento afirmando “eu 

tenho duas identidades”.  Enquanto fala do projeto de extensão, a qual é vinculado à universidade, 

utiliza com frequência o pronome pessoal em primeira pessoa, como podemos notar: “aqui eu poderia 

comparar o NCL com outra escola que eu trabalho” / eu tenho dois perfis / aqui eu posso ser, como eu 

posso dizer, ser mais rígida com relação ao ensino porque aqui é vinculado a universidade” e continua 

a utilizar termos que indicam sua inclusão: “então a gente preza pela qualidade mesmo”. O que se 

apresenta é um sujeito dividido em si mesmo, que ao mesmo tempo que adere aos procedimentos de 
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uma instituição, se distancia dos da outra ao citar “já as escolas privadas eu percebo que eles ajudam 

muito ...”. Essa visibilidade da heterogeneidade do sujeito-aluno sugere que quando ele não se inclui 

como corpo docente de uma instituição, mas faz parte dela mesmo assim, adota uma identidade não 

verdadeira do que acredita funcionar em termos de ensino e aprendizagem de língua estrangeira.  

O “a gente” e “eles” são mais que categorias gramaticais, mas marcadores de relações de 

poder do sujeito-aluno. A ideia de identidade expressa pelo pesquisado está intimamente imbricado 

com a de poder. Ao deixar nítido que tem “duas identidades” sugere que mesmo inconscientemente, 

escolheu qual delas de fato corresponde aos seus valores profissionais. Decidir com qual escola ou 

projeto se identificar já é uma escolha baseada em um poder.  Assim a identidade está ligada a 

separação entre o “a gente” e “eles”. 

A SD4, logo a seguir, esboça efeitos de sentido de distanciamento do sujeito-aluno como ele 

próprio fazendo parte do que seja entendido hoje como professor de inglês.  

SD4: “Nossa! .... / acho que um professor mais bem preparado comparado com os professores 

que  a gente teve lá na escola, lá no começo / porque a maioria não tinha nem formação na 

área/ inglês sempre foi uma área bem desprezada nas escolas / principalmente escolas públicas 

/ acho que hoje em dia com os recursos tecnológicos / e tudo o que a gente tem disponível hoje 

em dia facilita muito mais o trabalho do professor/ torna o trabalho mais divertido / um 

trabalho melhor / e o professor sai muito mais bem preparado.” 

A colocação é feita como o sujeito-aluno sendo aluno de ensino regular ao citar “a gente teve 

lá na escola”.  Ao passo que não se coloca ainda como um futuro professor, retoma o sentido de 

“professor mais bem preparado” para reafirmar que “a maioria que não tinha nem formação na área” 

não será o seu caso. Essa movimentação que o discurso oferece ao leitor corrobora mais uma vez com 

a memória histórica do que já se estudou e produziu sentidos acerca da formação de professores de 

línguas no Brasil.  

Portanto, é possível depreender que o trabalho do professor não era paramentado com 

equipamentos tecnológicos como hoje para que o ensino de língua fosse “mais divertido”. O que o 

sujeito-aluno expressa sobre quem é o professor de inglês de hoje, só tem sentido numa cadeia de 

definições sobre tudo o que já se falou sobre esse profissional (Foucault, 1985). Se as culturas, a língua 

e tantas outras instituições mudam ao longo do tempo e da história, a identidade atrelada à essa linha 

temporal sofre, da mesma forma, com a ideia de idêntico e diferente. Ser professor hoje é diferente 

do que se conhecia antes. Isso só é possível pela aproximação do que é aceito ou comum aos padrões 

da atualidade, e afastamento daquilo que não pode ficar dentro desse contexto. O que não se pode 

dizer que não seja constituinte desse espaço. Essa situação pode ser facilmente explicada por tudo 

aquilo que não se atribui ao ser professor hoje. O que não se atribui, fica fora de questão, e por isso é 

diferente. (Veiga-Neto, 2003)   
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A SD4 dialoga com a ideia de ensinar inglês e diversão presentes nas SDS 1 e 2, “professor sai 

muito mais bem preparado”, agora destacando não só o a sala de aula como sendo o lugar de estudos 

do aprendiz, mas também o da academia como sendo o lócus onde pode ser possível de melhorias 

para a formação acadêmica do profissional de Letras. 

É importante notar que há duas ocorrências muito semelhantes na SD4, que são: “um 

professor mais bem preparado” e “o professor sai muito mais bem preparado”. Apesar de o sujeito-

aluno ter usado intensificadores idênticos, “mais bem”, intenciona falar de professores em situações 

diferentes. Na primeira ocorrência, parece se referir ao professor que saiu da universidade e já se 

encontra no mercado de trabalho com uma identidade profissional mais elaborada perante aos seus 

antecessores. Ao passo que na segunda, o professor ainda está em formação, pois o estar “mais bem 

preparado” se aproxima mais de uma possibilidade positiva diante dos recursos que a sociedade 

moderna possui atualmente e que pode ser um diferencial quando esse profissional for para o 

mercado de trabalho. Quando o “muito” é acrescido na segunda ocorrência, credita à atualidade um 

voto de confiança ao preparo mais arrojado na academia em relação aos profissionais que já passaram 

por ela no passado. 

Ao último eixo restou apresentar o que a graduação em Letras representa aos sujeitos-alunos   

tomando como base as SD5 e SD6.  

SD5: “Representa o fim de um ciclo (risos) / um longo ciclo / de certa forma um alívio / uma 

libertação / um aporta / uma abertura para que eu possa continuar estudando / fazendo 

mestrado ou no caso... passar em um concurso / então, eu preciso seguir / levantar voo. ”  

SD6: “uma formalização de tudo o que eu sei / uma forma de provar que eu sei o que sei / e 

poder ter um pouco mais de oportunidade de entrar no mercado de trabalho / porque hoje em 

dia, sem pelo menos uma graduação não se faz nada. ”  

  A graduação representa para os pesquisados mais que um período de tempo dedicado a 

estudos na universidade. Ela representa a institucionalização daquilo que “sabem” e “estudaram”. É a 

legitimação vista como “o fim de um ciclo” e “uma formalização de tudo o que eu sei”. A graduação 

significada pelo substantivo “abertura” faz referência ao verbo “entrar” em “e poder ter um pouco 

mais de oportunidade de entrar no mercado de trabalho” reforça o controle que a instituição 

universidade tem ao ofertar um diploma aos concludentes de um curso. O diploma institucionaliza o 

controle, ou seja, possibilita “o levantar voo” daqueles que se comportaram de acordo as regras da FD 

da vida universitária. 

Podemos entender o controle que a instituição universidade tem ao emitir um diploma como 

uma forma de representar a identidade (Derrida, 1991).  A essa representação atribuímos a ideia de 

que o diploma seria a materialização da obediência às normas impostas àquele que almejou tê-lo. É 
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dizer implicitamente: ter um diploma é “formalizar o que o aluno sabe”. Por isso, é deveras 

importante citar que aquele que tem o poder, controla a representação e define a identidade. 

A SD5 sugere um lugar a ir quando enuncia: “eu preciso seguir”, que ecoa na SD6 ao citar: 

“entrar no mercado de trabalho”. Esse é o lugar que implicitamente regula que “sem pelo menos uma 

graduação não se faz nada”.  Ou seja, passar por um “longo ciclo” na universidade, é pré-requisito 

para fazer parte do mundo do trabalho. Podemos notar que os lugares sociais (universidade e 

mercado de trabalho) aqui discutidos sempre vão requerer características para os sujeitos que 

quiserem adentrar nessas realidades. A universidade postula suas regras para a concessão do diploma 

como uma conclusão da vida universitária, quando ao mesmo tempo esse mesmo documento 

transfigura-se de uma forma de ingresso à uma nova realidade, que ao seu modo, postulou o diploma 

como um dos requisitos para tentar se aproximar do “tudo” que contrapõe “o nada” de “sem pelo 

menos uma graduação não se faz nada. ”  

 

7. Considerações finais 

A partir das análises dos efeitos de sentido que os discursos dos sujeitos-alunos provocam 

sobre a identidade do professor de inglês, concluímos que buscar a fixação de uma identidade é uma 

impossibilidade. A identidade docente, assim como qualquer outra, segue o padrão de mudança 

social, cultural, política e econômica, entre tantas outras instâncias, o que nos faz entender que 

buscar a regularidade discursiva em uma dispersão de enunciados, é reconhecer a multiplicidade do 

sujeito e de sua tomada de posição em um dado contexto. Esse é um dos fatores que determina sua 

identidade ou diferença perante os padrões citados. 

Reconhecemos ainda que o poder deve ser entendido como uma relação flutuante, que não 

se apresenta unicamente numa instituição e nem em ninguém, ao passo que o saber se encontra 

numa relação de conteúdo e representação. Portanto, para constituir o poder é necessário usar a 

força, mas para o saber basta ensinar ou compreender. Assim, da relação de um e de outro, poder e 

saber, constitui-se o sujeito. 
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Resumo:  
A pesquisa busca esclarecer de que forma o Corso do Zé Pereira de Teresina resgatou a identidade regional do 

carnaval de Teresina e o orgulho do teresinense em realizar uma festa de caráter popular de tamanha dimensão 

com base na análise de discursos dos impressos da capital. A análise busca identificar os discursos que 

nomearam e construíram a imagem do Corso histórica e socialmente, sendo a linguagem no discurso midiático 

responsável pelos processos de denominações que acabam se tornando a realidade. A partir de uma amostra de 

oito dias referentes à semana em que acontece o Corso na cidade, identificando no enunciado e nos 

enunciadores os traços que fizeram a festa ser considerada o evento característico do carnaval da cidade, 

atraindo grande público e resgatando traços de identidade local. Por fim, é interessante perceber como a análise 

de discurso ajuda a entender a forma como o enunciado se torna o dito, materializado a partir da construção 

histórico-social difundido pelos indivíduos. 

 

Palavras-chave: corso, carnaval, Teresina, resgate, identidade, análise de discurso. 

 

 

1. Introdução 

É inegável o poder discursivo que os veículos de comunicação têm sobre a sociedade, eles 

apresentam uma função fundamental na reprodução, manutenção ou transformação das 

representações que os indivíduos fazem de si, da realidade, do social e das identidades que se 

definem em uma sociedade e o carnaval por sua vez caracteriza um povo através de sua dança, 

música, cores e costumes que passam de geração em geração.  

O presente estudo buscou a análise do Corso do Zé Pereira de Teresina, sua origem, tradição e 

resgate da identidade regional que esta manifestação cultural ganhou através dos discursos midiáticos 

dos jornais locais, com a proposta de trazer a identidade para o carnaval de Teresina através da 

ressignificação de identidades culturais das festas populares na capital. 

O Corso do Zé Pereira ou apenas Corso é uma tradição carnavalesca referente a desfile de 

carros alegóricos, decorados pelas ruas da cidade ou em um trajeto determinado que surgiu através 

dos passeios das sociedades carnavalescas do século XIX. O costume foi importado do carnaval 

europeu, da cidade de Veneza, onde os foliões da região se envolviam em guerras de confetes quando 

mailto:natherciavs@gmail.com
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seus carros se encontravam nas ruas. O nome Corso vem da ação dos corsários, navegantes que 

invadiam e saqueavam navios a mando das cortes europeias.  

  

Corso de Carnaval na Avenida Luísa Todi em Setúbal – Lisboa – 1969 

 

Os primeiros movimentos em direção ao surgimento das sociedades carnavalescas no país se 

deram no Rio de Janeiro, no final dos anos 1830. Aos poucos o ato de se deslocar das casas ou das 

sedes das sociedades foi se tornando um evento por si só. Desfilar pela cidade em carruagens abertas, 

exibindo à população as ricas fantasias importadas do exterior, tornando este um dos maiores 

prazeres da burguesia durante o período de carnaval. 

Em Teresina por sua vez surgiu entre as décadas de 30 e 40 com a chegada dos primeiros 

automóveis na cidade. Bernardo Cruz, segundo relatos era o carnavalesco responsável pela festa, ele 

organizava os carros que vinham da Palha de Arroz, o caminhão que tinha maior destaque e fama era 

o caminhão das raparigas, mulheres que faziam parte de casas de prostituição da Rua Paissandu. As 

raparigas trajavam roupas luxuosas, mulheres que eram descriminadas durante todo o ano, mas que 

no carnaval ganhavam admiração de toda a sociedade. Na cidade o Corso ganhou vários percursos a 

cada ano, como por exemplo, o espaço entre as Praças Rio Branco e Pedro II, Avenida Frei Serafim e 

Rua Areolino de Abreu, nos anos 50 e 60. Além dos carros conduzindo famílias inteiras, blocos 

famosos passavam pela avenida como Blocos Bafo da onça, Rapazes Alegres, C2H6O, etc. 

O carnaval da década de 1920 é planejado e organizado por homens de expressão social na 

cidade - médicos, juízes, comerciantes – e pessoas de todas as idades e todas as classes, no caso do 

carnaval de rua. É indispensável o lança-perfume.  Os clubes desfilam com seus estandartes ao som de 

seus hinos de guerra. Os corsos de automóveis passam a ser um momento especial do carnaval e a 

música locomove-se nos próprios veículos, em vez de seguir a pé. (QUEIROZ, 2008, p. 85). 
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Prostitutas em desfile na década de 30 me Teresina em caminhão aberto 

 

No fim dos anos sessenta o corso desaparece com o surgimento das primeiras escolas de 

samba da capital, permanecendo por quatro décadas sem acontecer no cenário do carnaval da cidade. 

No ano de 1997 a prefeitura de Teresina com a intenção de resgatar o carnaval da cidade decide com 

o retorno do Corso, mas só em 2010 a festa popular ganha grande destaque, aumentando o número 

de participantes e entrando de vez para o calendário de festas da capital, em 2012 o evento entra 

para o livro dos recordes Guiness book como o maior corso de automóveis enfeitados do mundo com 

a participação de 150 mil pessoas, 343 veículos percorrendo um percurso de 9,5 km. 

  

Jornal O Dia – Fevereiro 2012 (Imprensa Piauiense promove o discurso, especulando que o 

Corso poderia entrar para o Guiness Book) 

 

Este trabalho partiu de pesquisa exploratória nos impressos de Teresina e ganhou análise 

discursiva de seus enunciados sobre a projeção midiática que a manifestação cultural Corso ganhou 

durante a construção de sua imagem como festa popular regional, caracterizando uma região. Com 

abordagem nos temas “origem”, “identidade” “regionalismo” e “discurso midiático” o estudo propôs 

identificar os traços que levaram a construção do Corso e o tornaram o maior evento de carnaval da 

cidade.  



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

277 

A metodologia utilizada neste estudo foi a Análise dos Discursos proposta pela Teoria dos 

Discursos Sociais (PINTO, 1999; 2003) para o estudo e análise de produtos culturais empíricos, como 

peças publicitárias, jornais, novelas, rádio, folhetos, cartilhas, discursos políticos etc. Entender como 

textos podem transformar textos anteriores e gerar novos textos a partir de convenções existentes foi 

fundamental para a análise, percebendo os enunciados e enunciadores presentes no discurso. 

A análise buscou identificar os discursos que nomearam e construíram a imagem do Corso 

histórica e socialmente, pois quando nos diferenciamos nos simbolizamos, deixamos de ser iguais 

diante das sociedades, nos caracterizamos de alguma forma no campo social, a linguagem no discurso 

midiático por sua vez é responsável por este processo de denominações que acabam se tornando a 

realidade. Realidade e identidade estas que são construídas pela linguagem. O homem vai construindo 

realidades, mundos. 

Foram colhidas e analisadas 52 matérias dos jornais Diário do Povo, O Dia e Meio Norte com 

um recorte nos impressos de 2012 e 2013 no período carnavalesco na semana que antecede o Corso 

de Teresina, com amostras de oito dias de cada periódico dos dois anos citados. A partir do campo da 

subjetividade e da linguagem discursiva foram identificados os traços que ajudaram a resgatar a 

imagem do carnaval de Teresina através do Corso. Esta amostra foi considerada suficiente para se 

chegar a uma conclusão satisfatória sobre os temas analisados, a justificativa dos anos escolhidos foi 

por esta ser a época de maior repercussão do evento na cidade. 

Em relação à análise de discurso nos textos jornalísticos dos meios impressos, Milton José 

Pinto (2002) traz: 

 

A análise de um texto jornalístico impresso, por exemplo, tomará como ponto de 

partida o texto publicado, associando-se, a partir de certas pistas materiais que 

podem ser encontradas em sua superfície mesma, isto é, na mistura de linguagem 

verbal, imagens e padrões gráficos que o constituiu, ás práticas socioculturais no 

interior das quais surgiu e que costumam ser chamadas de contexto. (PINTO, 2002, 

p. 11). 

 

Procurou-se analisar nas matérias jornalísticas como o discurso construiu e projetou a imagem 

do Corso, maior movimento carnavalesco da cidade. Para isto foram utilizados os instrumentos 

teóricos-metodológicos da Semiologia dos Discursos Sociais descritos acima. A escolha dos jornais 

locais para esta pesquisa recai em dois motivos: por serem considerados jornais de referência no uso 

da informação, levam em conta os critérios jornalísticos e para trazer a discussão de para o âmbito do 

local. Os jornais locais por serem considerados “imprensa de referência” são responsáveis por um 

imenso apelo discursivo. Eles são bem conceituados junto à sociedade e disputam diariamente uma 

parcela de público. 
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Em relação ao discurso midiático, é interessante perceber como ele ajuda a entender a forma 

como o enunciado se torna o dito, materializado a partir da construção histórico-social difundido 

pelos indivíduos. 

  

Jornal Meio Norte – Fevereiro 2012 (Impresso traz na capa um discurso que confirma que o 

evento reuniu 343 caminhões e está no Guiness, logo o leitor subtende ao ler o enunciado que o 

evento por está no Guiness Book se tornou o maior do mundo, evento passa a ser reconhecido 

mundialmente).  

 

2. Identidade regional 

Tradição era atribuída antigamente a práticas ou doutrinas religiosas que eram passadas as 

gerações, através de rituais ou palavras, depois a palavra tradição teve seu significado ampliado sendo 

relacionada a hábitos culturais, a arte e costumes transferidos para as sociedades existentes, sendo 

modificada ou alterada de acordo com as necessidades das coletividades dos indivíduos. A tradição 

tem como papel resguardar um costume ou prática que funcionou no passado e que é de extrema 

necessidade para a preservação ou continuidade da cultura de uma sociedade.  

Eric Hobsbawm utiliza o conceito de tradições inventadas para designar as práticas, de caráter 

ritual ou simbólico, regulamentado por regras acolhidas por todos os indivíduos, que tem por 

finalidade ampliar na imaginação e na cultura certos valores e padrões de comportamento, por meio 

de uma analogia com o passado através da reprodução dessas práticas. 

Entender o corso como tradição da sociedade da cidade de Teresina, como uma manifestação 

cultural que já existia no passado e que foi resgatada por entender que teria importância dentro do 

cenário local, se enquadra no que diz (Hobsbawn, 2002) “tradição inventada” entende-se um conjunto 

de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de 
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natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da 

repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre 

que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. 

  

 Jornal O Dia – Fevereiro 2012 (Jornal traz caderno especial relembrando toda a 

história do Corso na cidade, juntamente com fotos de épocas do evento, mostrando a importância do 

evento para a cidade desde sua criação e seu recente resgate. O enunciado “A alegria a quatro rodas” 

faz o leitor subtender que o Corso, estar num caminhão na avenida é sinônimo de alegria).  

Sobre a identidade regional Bourdieu (1989, p. 112) traz que os critérios objetivos que 

conceituam as identidades são as representações mentais ou objetais. As representações fazem parte 

do real e a partir do momento que tornam um consenso, que atingem um maior número de pessoas, 

essas representações tornam identidade de uma região. 

Algumas das maiores, senão as principais, questões que geram contrassenso em torno da Pós-

Modernidade é sobre a desconstrução de uma cultura nacional, o surgimento de identidades híbridas 

e de novas formas de representar, que resultaram das mudanças na concepção do que é local e 

global, das novas relações do sujeito com a totalidade e da decadência das metanarrativas que 

propunham uma unificação das comunidades. Esta fragmentação da identidade do sujeito é um 

reflexo das mudanças radicais vivenciadas na atualidade - como o aceleramento do processo de 

globalização – tornando o mundo mais instável, mutante. 

Como vimos, o conceito de identidade cultural é muito abrangente e complexo, mas pode-se 

afirmar que as identidades são formadas a partir das relações sociais e das representações 

compartilhadas entre membros de um determinado grupo, tornando-os parecidos e fazendo se 

reconhecer e se diferenciar dos outros. 

Atualmente, nos deparamos com diversas influências em nosso cotidiano, sejam elas 

inerentes ao âmbito político, religioso ou outros. Com isso, muitas vezes identificar o lugar de origem 
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de um sujeito, com raras exceções, é uma tarefa de difícil desempenho, já que este se apresenta 

fragmentado/deslocado. Um dos fatores que colaboraram para a fragmentação da identidade, 

causando impacto na identidade cultural do sujeito, foi à globalização. Esse fenômeno ultrapassa 

questões econômicas invadindo diferentes grupos, nos quais os indivíduos buscam um determinado 

status quo dentro de certa coletividade a qual pertence.  

Com tal “crise", a noção de pertencimento, a qual um indivíduo é dono de atributos que o 

inclui em um conjunto/grupo de pessoas, ganha novas dimensões. A noção de pertencimento de um 

indivíduo, de forma simplista levando em conta apenas o local de nascimento, seu sexo e a classe 

social e econômica, no decorrer dos anos, passou por significativas transformações.  

Nesse contexto, culturas ligadas à etnia, raça, religião, linguística e, principalmente, à 

nacionalidade estão desenvolvendo novos aspectos. O sujeito pós-moderno, portanto, torna essencial 

a reflexão da noção de “pertencimento”. A noção de identidade torna-se mais complexa.  

Na contemporaneidade, mesmo que aspectos hereditários ou inatos estejam presentes no 

indivíduo e atrelados à identidade deste, tais traços não são mais suficientes para caracterizar, de 

forma completa, um sujeito e o grupo ao qual pertence. Hall (1997) busca explicar que a identidade 

que fazemos para si ou que os outros fazem de nós são fruto das culturas nacionais onde nascemos. O 

autor fornece como exemplo a língua de um povo, mas há outras peculiaridades existentes em uma 

nação, que imprimem no povo uma noção de identidade. 

 

3. Análise de discurso 

A relação entre texto e cultura, o controle das forças socioculturais e as mudanças a partir de 

textos não são nunca mecânicas, causais. Não se deve pensar essa relação de forma rígida, invariável e 

exclusiva da infraestrutura (só os fatores econômicos contam) e da superestrutura (domínio único do 

ideológico/do discurso). O número de variáveis em jogo em qualquer fenômeno social, em especial 

nos fenômenos de comunicação, não só é grande, como seu relacionamento bastante complexo. 

A relação entre os textos e a sociedade/cultura deve ser pensada dialeticamente, os textos 

constituem a sociedade e a cultura, de um modo que pode ser tanto transformativo, como 

reprodutivo e a análise não pode separá-los. 

De acordo com Pinto (1999, p. 24), “[...] é por meio dos textos (discursos) que se travam as 

batalhas que, no nosso dia-a-dia, levam os participantes de um processo comunicacional a procurar 

‘dar a última palavra’, isto é, a ter reconhecido pelos receptores o aspecto hegemônico do seu 

discurso”. Os discursos constituem, pois, o espaço primeiro, no qual se dão os embates sociais, as 

disputas de sentido e, ainda, as relações de poder.   
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As mediações nos textos ocorrem em dois âmbitos, mediação feita pelas práticas discursivas 

que são práticas sociais de produção de textos que em cada nível de contextualização (situacional, 

institucional e sociocultural) o contexto força o texto resultante a ter determinadas características 

formais e conteudísticas, mais ou menos rígidas, conforme o grau de ritualização do processo 

comunicacional, o conjunto de normas, convenções, códigos e práticas subjacentes aos textos define 

o gênero discursivo, em segundo nível encontram-se processos institucionais de: produção, circulação 

e consumo de textos, na produção encontram-se as rotinas e procedimentos editoriais para a 

produção de notícias de acordo com o suporte. 

Todo discurso esboça um campo de efeitos de sentido e põe em funcionamento a enunciação. 

É por meio das modalidades do dizer que se estabelecem os contratos de leitura. O contrato de leitura 

é um dispositivo de enunciação adotado por um suporte.  No contrato o que importa na relação entre 

um suporte e seu público são as estratégias utilizadas na construção do seu discurso. Os discursos de 

cada suporte são diversos percursos oferecidos ao leitor. Para efeito desta análise, serão consideradas 

apenas as modalidades do dizer relacionadas à imagem de si, como o enunciador constrói sua imagem 

e a relação pelo discurso. (VERÓN, 2004).  

Diversos fatores podem marcar o processo de produção dos textos das mídias, leva-se em 

consideração na constituição das práticas discursivas a organização burocrática do trabalho no interior 

das empresas, os procedimentos técnicos de produção, as ideologias profissionais, um saber mais ou 

menos desenvolvido sobre as expectativas do público, e, um “banho” “ideológico” no qual os 

emissores devem se situar se querem ser compreendidos. 

Para Pinto (2002) podemos identificar nos textos a polifonia, onde na análise de discurso todo 

texto é híbrido ou heterogêneo, quando à sua enunciação, no sentido de que ele é sempre um tecido 

de "vozes" ou citações, cuja autoria fica marcada ou não vindas de outros textos preexistentes, 

contemporâneos ou do passado. (PINTO, 2002, p. 31).  

Também é possível identificar o dialogismo, que traz que todo texto é construído por um 

debate com outros, os argumentos a serem usados num determinado discurso são copiados de 

discursos anteriores, tirados da tradição, onde haviam funcionado bem e costumavam sendo reunidos 

em listas e classificados quanto ao tipo de público a que deveriam ser aplicados. O processo de 

comunicação é entendido atomisticamente como uma interação cooperativa entre indivíduos que 

tem controle total e consciente das regras a serem utilizadas e que são capazes de contribuir em pé 

de igualdade para o desenvolvimento do processo. Toda fala é uma forma de ação, isso torna o 

discurso uma prática social (PINTO 2002). 

Por meio da análise de discursos podem ser identificados vestígios que fazem possível a 

contextualização em três etapas. O contexto situacional imediato, dia da semana, data comemorativa 

ou mês em que o texto foi escrito, contexto situacional, quais instituições, órgãos ou empresas estão 
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naquele texto e contexto sociocultural, quais as razões que levaram aquele texto ser relevante na 

mídia, o que fez ser pautado.  

  

Jornal Meio Norte – Fevereiro 2012 Jornal Meio (O discurso traz o contexto econômico que o 

Corso proporciona ao comércio da cidade, elevando os ganhos de caminhoneiros, por exemplo, 

subtendendo ao leitor que o fato de “faturarem alto” deve-se a grande procura por aluguel de 

caminhões, ou devido aos altos valores que vinham sendo cobrados). 

De acordo com Pinto (2002), o emissor de um enunciado põe em cena um ou mais 

enunciadores que são posições discursivas a quem se creditam as representações copresentes no 

enunciado, sem que se lhes possa atribuir palavras precisas, e com as quais o emissor se identifica ou 

não, conforme seus interesses pragmáticos-argumentativos. A análise de discursos defende a ideia de 

que qualquer imagem mesmo isolada de qualquer outro sistema semiótico deve sempre ser 

considerada como sendo um discurso. 

Ao entendermos que a análise de discurso depende inegavelmente do contexto, Pinto (2002) 

diz que "tinha em mente que todo processo de produção circulação - consumo dos sentidos de um 

texto passa por estas duas dimensões: ideológico e poder; constituitivas do que se chama semiose 

social". Segundo o autor, o ideológico está presente num texto pelas marcas em traços que estas 

regras formais de gerações de sentidos deixam na superfície textual e que o analista de discursos 

procura encontrar e interpretar. Parte do ideológico transparece num texto sob forma de 

preconstruídos. O ideológico é um mecanismo formal de investimento de sentidos em matérias 

significantes. 
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Jornal Diário do Povo – Fevereiro 2013 (“População consagra o Corso” traz um enunciado que 

subtende ao leitor uma unamidade em relação ao evento, como se toda a cidade, todos os 

teresinenses aprovassem o Corso, e aproveitasse de alguma forma, seja como folião, lucrando com o 

evento ou mesmo apenas acompanhando pela TV, jornal. População traz um contexto gera).  

A segunda dimensão da semiose social é o poder. Pinto (2002, p.46) utiliza a definição de 

Eliseo Verón onde para ele a "noção de poder de um discurso não pode designar outra coisa, senão os 

efeitos desse discurso no interior de um tecido determinado de relações sociais".  

A noção de poder de um discurso não pode designar outra coisa se não os efeitos desse 

discurso no interior de um tecido determinado de relações sociais que só podem ser outra produção 

de sentido. Toda produção discursiva, paradoxalmente, é o resultado de um processo de consumo.  

 

4. Considerações finais 

Da amostra colhida dos jornais foram analisadas 52 matérias, referentes ao mês que acontece 

o corso na cidade dos anos de 2012 e 2013 dos jornais O Dia, Diário do Povo e Meio Norte. Durante a 

análise foram identificados aumentos significativos tanto na quantidade de público, veículos e trajeto 

percorrido, assim como crescimento na quantidade de matérias presentes nos periódicos com um 

discurso que o Corso é uma festa de caráter popular, agregando costumes, hábitos e diversos públicos 

em um mesmo espaço, analisando todo o contexto social, econômico e histórico para justificar e 

fortalecer a imagem da festa carnavalesca na cidade. Fortalecendo que a tradição que tem como 

papel resguardar um costume ou prática que funcionou no passado e que é de extrema necessidade 

para a preservação ou continuidade da cultura de uma sociedade.  

Referente a números em 2011 o público que compareceu ao evento foi de cerca de cinco mil 

pessoas, em 2012 esse número se eleva para 150 mil, já em 2013 este público salta para 200 mil 

pessoas. Os veículos presentes na avenida em 2011 foram 100 veículos, no ano de 2012 este número 

se eleva para 343 veículos, já em 2013 esta marca atinge 1000 veículos no Corso de Teresina. E por 

último o crescimento do percurso do evento que em 2011 percorreu cinco quilômetros, no ano de 
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2012 este percurso aumenta para nove quilômetros e meio e em 2013 o evento tem 12 quilômetros 

de percurso.  

Estes números são extremamente relevantes para se observar o crescimento do evento e a 

força do discurso midiático local, fazendo com que o evento ganhasse uma proporção mundial, 

através do Guiness Book e marcasse de vez o calendário da capital.  A mídia usou de seu poder para 

impulsionar O Corso de Teresina, com discursos que o evento aquecia o comércio, com lojas de 

fantasias, venda de bebidas, aluguel de caminhões, contrato de motoristas, dentre muitos outros, 

usou de discursos sociais mostrando enunciadores que subtendiam ao leitor o quanto aquela festa 

tinha caráter popular, aceitando uma diversidade de público, desde jovens, crianças, adultos, podendo 

ir sozinhos para a avenida ou se reunir com amigos, ir fazer o percurso a pé ou alugar um caminhão. 

Os discursos difundidos na mídia foram essenciais para resgatar esta tradição carnavalesca da cidade 

como impulsionar seu crescimento tanto economicamente, como socialmente. Foram identificados 

discursos mostrando as vantagens de participar de uma festa que agregaria valores a cidade, resgata o 

orgulho carnavalesco dos teresinenses ao realizarem uma festa com grande aceitação e participação 

em um carnaval que estava limitado, sem brilho. 

O Corso pode ser definido como uma festa tradicional resgatada, uma festa popular que 

aceita as mais diversas manifestações de criatividade e irreverência.  Portanto é possível perceber a 

ressignificação cultural que o Corso de Teresina proporcionou a cidade e aos moradores e que este 

por sua vez só adquiriu grandes proporções devido ao desejo das pessoas em participar e contribuir 

para a realização de um carnaval que agregasse a todos na cidade. Os números crescentes de público, 

veículos e percurso percorrido mostra que pra se fazer um evento de amplas dimensões é preciso 

muito mais do que organização, é preciso que o povo sinta orgulho de participar de uma festa para 

sua cidade, um evento como o Corso, que traduz alegria e é 'plasticamente cheio de beleza'. 
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Resumo:  
Estudo preliminar sobre o tabu linguístico e o processo de lexicalização,referentes ao conceito profissional do 

sexo no português falado no Maranhão. Ribeiro (2013), em A tabuização da lexia prostituta no português falado 

no Maranhão, comprova a existência de um tabu linguístico que perpassa o conceito profissional do sexo nas 

cinco mesorregiões que formam o estado do Maranhão. Relaciona-se a influência desse tabu sobre o processo 

de criação de palavras, uma vez que os falantes tendem a desenvolver mecanismos de fuga da utilização de 

palavras ou expressões tabuizadas. Dentre os processos de formação de palavras, destaca-se o conceito de 

lexicalização, enfocado por Sandmann (1997) e Almeida e Correia (2012). Evidencia-se a existência de casos de 

lexicalização quando se analisam as lexias para profissional do sexo no português falado no Maranhão. 

 

Palavras-chave: Lexicalização; Maranhão; Profissional do sexo. 

 

 

1. Introdução 

A língua é um instrumento essencial na comunicação humana e traz consigo as experiências 

históricas das comunidades linguísticas, bem como atende às diversas necessidades dessas 

comunidades. Compreende-se que “[...] na língua, se projeta a cultura de um povo, compreendendo a 

cultura no seu sentido mais amplo” (BRANDÃO, 1991, p. 5). Concebe-se cultura como “[...] este todo 

complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade” (TYLOR apud LARAIA, 

2003, p. 25). A cultura, por sua vez, reflete-se no léxico, que “pode ser considerado como um conjunto 

de conhecimentos armazenados na memória social de longo prazo” (HINTZE, 2010, p. 49). Nessa 

perspectiva, o léxico acaba por caracterizar cada comunidade linguística, além de “legitimar recortes 

de experiências e informações de valores de um grupo” (HINTZE, 2010, p. 49). 

Como o léxico constitui um dos subsistemas da língua, e as línguas naturais estão em 

constante processo de mudança – mudanças essas atribuídas ou motivadas, segundo Dubois (1985 
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apud HINTZE, 2010, p. 52), por necessidades comunicativas – e de inovação, esse subsistema é, no 

interior da língua, o 

  

[...] mais dinâmico, porque é o elemento mais directamente chamado a configurar 

linguisticamente o que há de novo, e por isso é nele que se reflectem mais clara e 

imediatamente todas as mudanças ou inovações políticas, econômicas, sociais, 

culturais e científicas. (VALENTE, 2010, p.68). 

 

Dessa forma, o léxico consegue responder a 

 

Uma das características universais da linguagem humana (...) – a mudança. Qualquer 

língua é caracterizada pela mudança e pela inovação. Todas as línguas evoluem 

necessariamente ao longo do tempo e a ausência de evolução significa para elas a 

sua morte (CORREIA; LEMOS apud VALENTE, 2010, p. 64). 

 

Léxico, sociedade e cultura acabam por se intersubjetivar, pois 

 

[...] certas áreas do léxico, mesmo consideradas isoladamente na neutralidade dos 

vocabulários, pela ligação que têm com variantes extralinguísticas (sociológicas ou 

situacionais) podem trazer subsídios importantes para compreender a interação 

língua/sociedade (PRETI, 1984, p. 4-5).  

  

Em consonância com os conceitos ora mobilizados, é possível considerar a existência de tabus 

linguísticos, que são construídos nessa relação língua-sociedade-cultura. Uma das manifestações 

possíveis de tabus linguísticos está nas lexias que se referem ao conceito de profissional do sexo.   

Quando se ouve ou se profere o verbo prostituir, logo se pensa em pessoas que sobrevivem 

ao “entregar-se à cópula sexual por dinheiro” (HOAUISS, 2008, p. 2316). -se, ainda, em uma ocupação 

desvalorizada, marginalizada, que exporia suas trabalhadoras a danos em sua própria saúde, sem um 

futuro promissor e com pouca aceitação social. Pensamentos como esses decorrem da existência de 

um tabu social, que se materializa no linguístico, tanto para a lexia prostituta quanto para as suas 

variantes.  

Considerando o estudo de Ribeiro (2013), que analisa A tabuização da lexia prostituta no 

português falado no Maranhão, a partir de uma análise geo-sociolinguística, nas cinco mesorregiões 

do Maranhão, é possível afirmar a existência de um tabu linguístico para o conceito profissional do 

sexo no português falado nesse estado. Esse tabu leva à intervenção, a uma tentativa de não proferir a 

palavra tabuizada. Para tanto, os falantes tendem a utilizar itens lexicais diferentes da expressão 

tabuizada – que leva a processos de formação de palavras.  

Desta forma, este estudo, embora preliminar, estabelece uma relação entre o tabu linguístico 

para o conceito profissional do sexo e os processos de formação de palavras. Considera-se a noção de 

tabu lInguístico defendida por Guérios(1956) e os processos de formação de palavras enfocados por 
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Sandmann (1997) e Correia e Almeida (2012). Citam-se os processos de formação de palavras 

apresentados por esses autores, mas se configuram como foco ,para esta análise,os processos de 

lexicalização. 

Assim, objetiva-se:  

i. Fazer o levantamento de expressões, termos e suas variantes atribuídas às 

profissionais do sexo no português falado no Maranhão, 

ii. Investigar os processos de lexicalização relativos às denominações para prostituta no 

português falado no Maranhão, compreendendo que essas denominações decorrem da existência de 

tabu linguístico.  

Para tanto, divide-se este artigo em três grandes blocos. Em um primeiro momento, mostra-se 

o percurso utilizado para a elaboração deste estudo. Em seguida, as bases teóricas que sustentam a 

proposta de análise aqui apresentada – proposta de análise que é apresentada no terceiro momento. 

 

2. Procedimentos metodológicos 

Para efetivação deste trabalho, realizou-se, na primeira etapa, pesquisas bibliográficas em 

livros, dicionários especializados, teses, dissertações, artigos científicos, sobre os temas: prostituição, 

tabu linguístico, sexo, sexualidade, processo de formação de palavras. A segunda etapa consistiu na 

análise das cartas linguísticas, que estão divididas de acordo com as cinco mesorregiões que 

compõem o estado do Maranhão, apresentadas por Ribeiro (2013), em A tabuização da lexia 

prostituta no português falado no Maranhão. Para a elaboração das cartas linguísticas, o autor utilizou 

as lexias extraídasdo banco de dados do Projeto Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA), referentes 

aos municípios que compõem a rede de pontos do Projeto125. 

O corpus do ALiMA é obtido por meio de aplicação de questionários a quatro informantes por 

localidade, exceto na capital do Estado, São Luís – em que foram considerados oito informantes, dos 

quais quatro apresentam nível superior –, divididos igualmente pelos dois sexos e por duas faixas 

etárias – 18 a 30 anos, faixa etária I, e 50 a 65 anos, faixa etária II –sendo os informantes naturais das 

localidades investigadas. 

Para esta pesquisa, analisam-se as respostas dadas pelos informantes à pergunta de número 

139 do questionário semântico-lexical doALiMA: “Como se chama a mulher que se vende para 

qualquer homem?”, que nos possibilita analisar a tabuização da palavra prostituta, bem como os 

processos de lexicalização utilizados para a formação de novas palavras. 

 

                                                             
125 Por razões de natureza didática, os municípios que compõem cada mesorregião serão apresentados durante a seção 
reservada para a exposição e análise dos dados. 
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3. Bases teóricas da pesquisa 

Como bases teóricas para a esta pesquisa, consideram-se duas vertentes: noções gerais sobre 

tabu linguístico e sobre o processo de formação de palavras – com destaque para os processos de 

lexicalização. 

 

3.1 Tabu linguístico: noções gerais  

Nas diversas sociedades e culturas, constituídas por seres sociais e interativos, pode-se 

evidenciar que certas atitudes, palavras, ou até mesmo expressões, tendem a ser evitadas, a fim de 

que não se cometa uma inadequação de natureza social, religiosa, ou moral. Muitas das vezes, 

acredita-se que o simples fato de proferir certas palavras/expressões já seria suficiente para gerar 

algum efeito negativo, ou alguma maldição. Compreende-se que atitudes como essas representam 

tabus linguísticos. Guérios (1956, p. 7) explica que os tabus são como uma verdadeira 

 
(...) abstenção ou proibição de pegar, matar, comer, ver, dizer qualquer coisa 

sagrada ou temida. Cometendo-se tais atos, ficam sujeitos a desgraças a 

coletividade, a família ou o indivíduo. Assim, existem objetos-tabu, que não devem 

ser tocados; lugares-tabu, que não devem ser pisados ou apenas de que se não deve 

avizinhar; ações-tabu, que não devem ser praticadas; e palavras-tabu, que não 

devem ser proferidas. 

 

Evidencia-se uma relação estreita entre tabus linguísticos e aspectos sociais. Uma vez que as 

mudanças na língua decorrem de reflexos de natureza social, o “vocábulo que passa a ser considerado 

tabu está apenas refletindo o sistema de crenças e valores da sociedade” (MONTEIRO, 2002, p. 7), 

bem como resulta, de acordo com Freud (apud GUÉRIOS, 1956) de recalques de tendências, desejos e 

instintos naturais de uma coletividade – fatores que promovem a ampliação ou limitação da 

linguagem. Como afirma Preti (1984, p. 60-61): 

 
[...] a perspectiva moral, por exemplo, as frágeis linhas que marcam os limites dos 

“bons costumes”, cujos conceitos continuamente se renovam dentro de uma 

comunidade, são transpostas para o campo do léxico (...). A vida das palavras torna-

se reflexo da vida social e, em nome de uma ética vigente, proíbem-se ou liberam-se 

palavras, processam-se julgamentos de “bons” ou “maus” termos, apropriados ou 

inadequados aos mais variados contextos. E tabus linguísticos aparecem em 

decorrência de tabus morais. 

 

Ainda em consonância com esta relação tabu linguístico – tabu social, compreende-se a 

flutuação de conceito de determinada palavra que pode constituir ou não um exemplo de tabu 

linguístico, pois,  

 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

290 

(...) apesar de o tabu linguístico ser fenômeno universal e de todos os tempos, não é 

uniforme na intensidade e não é coincidente, isto é, uma palavra tabuizada num 

povo, numa comunidade, numa família, poderá não sê-lo em outro povo, outra 

comunidade ou família e, por fim, pode ser temporário (GUÉRIOS, 1956, p. 21).  

 

 Por outro lado, pode-se compreender como estas interdições apresentam um aspecto relevante 

quando se considera que as palavras-tabus permitem a criação de novos usos linguísticos, 

especialmente em termos de mudanças semânticas, o que afeta de maneira efetiva o nosso 

vocabulário, uma vez que “[...] tabus desse gênero [tabus linguísticos], que se podem encontrar em 

todos os níveis de civilização, deixaram a sua marca no nosso vocabulário e desempenham um papel 

importante nas mudanças semânticas” (ULLMANN, 1987, p. 84). 

 

3.2 Tabu linguístico e o processo de formação de palavras: recursos para ampliação do léxico 

 

Como afirma Viaro (2014, p. 295), “o tabu é responsável pela invenção ou pela ressurreição de 

muitas palavras”. Os falantes, mesmo que de maneira inconsciente, influenciados pela existência de 

um tabu linguístico, na tentativa de não utilizar a palavra tabuizada, acabam por aposentá-la e por 

criar palavras novas. Esse processo de criação de novas palavras é denominado Processo de Formação 

de Palavras e constitui um dos principais recursos para a ampliação do léxico.  

Para este estudo, consideram-se os processos apresentados por Sandmann (1997) e Correia e 

Almeida (2012). 

 

3.2.1 Processos tradicionalmente apresentados: Composição e derivação 

Como bem assinala Sandmann (1997, p. 23), 

 
O recurso principal de que as línguas se servem para ampliar o léxico é a formação 

de palavras a partir de palavras/ morfemas preexistentes. O ponto de partida do 

processo de formação de palavras é o que vamos chamar de base, sendo que se 

forem utilizados uma base e afixo teremos o processo chamado derivação (...) e se 

for utilizada mais de uma base, ás mais das vezes só duas, teremos um processo 

chamado composição. 

  

3.2.2 Processos deformacionais de formação de palavras 

Correia e Almeida (2012) também esmiúçam os processos de formação de palavras e 

propõem, além da derivação e prefixação, processos deformacionais de construção de palavras e 

lexicalização. Para os processos deformacionais considera-se: 
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 Amálgamas – palavras formadas pela junção de partes de outras palavras, que 

se reúnem formando uma palavra nova. Como exemplo, tem-se a lexia rapuquenga, formada 

pela junção das palavras rapariga + puta + quenga.  

 Truncação ou abreviação vocabular – redução de uma palavra, de modo que 

se torne mais memorizável, mais fácil para ser proferida. A utilização da lexia rapa, em lugar 

de rapariga, constitui um exemplo para este processo. 

  Siglas e acrônimos – constituídas a partir das iniciais dos sintagmas, como em 

FDP por filha(o) da puta. 

 

3.2.3 Processos de lexicalização 

Os processos de lexicalização – processo cerne para esta proposta de análise – podem ser 

compreendidos, em linhas gerais, como processos em que há mudanças em estruturas morfológicas 

ou sintáticas, de modo que a definição de unidades lexicais ou discursivas não pode ser comprendida 

apenas pela estrutura aparente. Sandmann (1997, p. 67), defende que a “(...) lexicalização ou 

idiomatização, no caso da palavra complexa, se entende pelo fato de a semântica não ser 

simplesmente a soma de partes”.  

Em consonância com a proposta acima apresentada e com vistas à melhor delimitação para o 

conceito de lexicalização, menciona-se Correia e Almeida (2012, p.61). Para as autoras, o processo de 

lexicalização ocorre quando 

 

(...) determinadas unidades construídas em outros componentes da gramática 

(sintático, morfológico, discursivo) se transformam em unidades lexicais [exemplos: 

os sintagmas, as unidades flexionadas (olhar) ou as unidades discursivas (pára-

arranca)], que se fixam na língua, passando a funcionar como unidades lexicais de 

pleno direito. 

 

Para os processos de lexicalização, as autoras propõem, ainda, as seguintes ocorrências: 

 Lexicalização de formas flexionadas – “(...) a entrada no componente lexical de 

unidades cujo lema corresponde a uma forma flexionada de outra palavra” (p. 59). As autoras 

citam aguado (algo que contém bastante água) e aguado (algo sem graça, “sem sal”)126. 

 Lexicalização de sintagmas – resultado da lexicalização de determinados sintagmas da 

língua. Por exemplo: mulher de programa.As autoras também afirmam (2012, p. 61) que 

 

A estrutura dessas unidades lexicais é regida pelas regras da sintaxe da língua, mas 

aquilo que nelas é imprevisível é quais os sintagmas que se lexicalizarão, dentre 

                                                             
126Apresenta-se esse conceito – de lexicalização de unidades flexionadas–, mas não se encontrou nenhum exemplo para esse 
processo durante a análise dos dados. 
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todos os possíveis, dado que tal fato é determinado por necessidades 

denominativas independentes da língua.  

 

 É possível, ainda, com base na proposta de Correia e Almeida, elencar estruturas 

sintagmáticas possíveis nos processos de lexicalização de sintagmas,dentre os quais, observa-se: 

 Nome + adjetivo. Exemplo 1: Mulher baixa. 

 Adjetivo + nome. Exemplo 2: Bom-bocado127. 

 Nome + sintagma preposicional. Exemplo 3:Mulher da vida. 

 Preposição + nome. Exemplo4: Sem vergonha. 

A terceira e última classificação para os processos de lexicalização consideram as unidades discursivas. 

 Lexicalização de unidades discursivas – resultado da lexicalização de unidades 

discursivas. A denominação Mulher que costura para fora constitui um exemplo desse processo de 

formação de palavras.  

Quando se considera as lexias para profissional do sexo no português falado no Maranhão, 

observa-se a recorrência de exemplos que constituem casos de processos de lexicalização. 

 

4. O processo de lexicalização referente ao conceito profissional do sexo no português 

falado do Maranhão 
Para esta análise, utilizam-se recortes das cartas linguísticas dos estudos de Ribeiro (2013). 

Nos quadros aqui apresentados, mostram-se as lexias para profissional do sexo de acordo com as 

cinco mesorregiões que formam o estado do Maranhão – lócus para este estudo. Além disso, as 

possibilidades sintagmáticas propostas por Almeida e Correia (2012) também serão evidenciadas na 

análise128. 

 

Quadro 1 – Lexias para profissional do sexo na Mesorregião Norte 

 

                                                             
127 Exemplo apresentado pelas autoras. 
128Para tanto, serão utilizadas siglas. Nome = N; Adjetivo = ADJ.; Sintagma preposicional = SP; Preposição = PREP. 
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Da mesorregião Norte do estado do Maranhão, selecionou-se os municípios de São Luís, 

capital do estado, e Pinheiro. Para estes resultados, foi considerado um total de 12 informantes – 8 de 

São Luís e 4 de Pinheiro. Observa-se casos de lexicalização de sintagmas em Mulher da vida(N+ 

SP),Mulher de vida fácil(N+SP+ ADJ), Mulher fácil(N + ADJ), Mulher de programa (N+SP). Há também 

um caso de lexicalização de unidades discursivas, em Mulher que costura para fora. 

Faz-se necessário mencionar a estrutura sintagmática presente em mulher de vida 

fácil.Composta de nome + sintagma preposicional + adjetivo,essa possibilidade não é proposta por 

Correia e Almeida, mas uma vez que foi fornecida por informantes nascidos no estado do Maranhão, 

representa um uso possível e, possivelmente, corriqueiro. 

 

Quadro 2 – Lexias para profissional do sexo na Mesorregião Centro  

 

Da mesorregião Centro, selecionou-se os municípios de Bacabal e Tuntum. Para essa 

Mesorregião, foram considerados um total de 8 informantes, sendo 4 de cada município. Encontra-se, 

com base nos dados apresentados, apenas um caso de lexicalização, em Mulher de programa (N + SP). 

Quadro 3 – Lexias para profissional do sexo na Mesorregião Leste 

 

Quanto à Mesorregião Leste do estado do Maranhão, considera-se: Brejo, São João dos Patos 

e Araioses. Mais uma vez, foram considerados 4 informantes por localidade, totalizando 12 

informantes. Mulher baixa (N + ADJ), Mulher barata (N + ADJ), Garota de programa (N + SP), Mulher 

da vida (N+ SP)e Sem vergonha(PREP. + N) constituem casos de lexicalização de sintagmas. 
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Tem-se que mencionar que a lexia Mulher baixa permite explicitar o conceito para 

lexicalização de sintagmas. Retomando a proposta já apresentada neste estudo,Sandmann  afirma 

que, em casos de lexicalização, a semântica não é simplesmente a soma de partes. Assim, Mulher 

baixa não representa uma definição para uma mulher com baixa estatura, mas um conceito para 

profissional do sexo.  

 

Quadro 4 – Lexias para prostituta na Mesorregião Oeste 

 

Turiaçu e Imperatriz são os municípios cosiderados quanto a Mesorregião Oeste. As lexias 

para profissional do sexo decorrem das respostas fornecidas por 8 informantes. Os dados 

exemplificam apenas um caso de lexicalização de sintagmas, a lexia Sem vergonha(PREP. + N). 

Quadro 5 – Lexias para profissional do sexo na Mesorregião Sul 

 

Para a Mesorregião Sul, considera-se os municípios Carolina, Balsas e Alto Parnaíba. Foram 

considerados 4 informantes por localidade, totalizando 12 informantes.  Mulher de programa (N + SP) 

e Mulher da vida (N+ SP) constituem casos de lexicalização de sintagmas. 

O processo de lexicalização, nas cinco mesorregiões do estado, pode ser considerado 

recorrente quando se observam as lexias para denominar as profissionais do sexo no Maranhão – em 

um universo de 23 lexias, 8 podem ser classificadas como lexias que decorrem de processos de 

lexicalização. Um número de três lexias apresenta a estrutura sintagmática composta de nome + 

sintagma preposicional (Mulher da vida, Mulher de programa, Garota de programa); três a estrutura 

de nome + adjetivo (Mulher fácil, Mulher baixa, Mulher barata); um caso de preposição + adjetivo 

(sem vergonha) e um caso de nome + sintagma preposicional + adjetivo (mulher de vida fácil). 
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5. Considerações finais 

Quando se analisa as lexias para o conceito profissional do sexo no português falado no estado 

do Maranhão, nota-se a existência de um tabu linguístico que perpassa o conceitoprofissional do sexo, 

com influência social e religiosa. É possível contabilizar a utilização de 24 lexias diferentes. Essas 

diferentes formas de nomear as profissionais do sexo indicam a imbricação existente entre os tabus 

linguísticos e os processos de formação de palavras. 

Para este estudo, foram apresentadas as classificações de processos de formação de palavras 

enfocados por Sandmann (1997) e Correia e Almeida (2012). Dentre os processos, torna-se relevante 

a compreensão e o estudo dos processos de lexicalização, uma vez que aparecem, no português 

falado no Maranhão, exemplos desse processo. Torna-se necessário, ainda,salientar a recorrência 

para a utilização dos nomes Mulher/ Garota na formação das lexias, como em mulher da vida, garota 

de programa, mulher de vida fácil.  

Acredita-se que ao criar novas palavras para profissional do sexo, os falantes do português do 

Maranhão, mesmo que de maneira inconsciente, mostram como a relação existente entre língua-

cultura-sociedade é estreita e que a criação de novas palavras decorre de necessidades comunicativas. 

Para tanto, há ampliação do léxico – fotografia da comunicação, da vida dos falantes. 
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho é investigar a relação texto-leitor como forma de interação social em postagens no 

Twitter, observando os modos de contingência presentes nas mensagens pela descrição dos planos de conduta 

entre os parceiros. Partimos da premissa de que a recepção pressupõe o caráter dialógico da linguagem, uma 

vez que há uma interação estabelecida entre autor e leitor mediada pelo texto. Neste, há várias lacunas, vazios e 

silêncios, que funcionam como estratégias textuais de escrita com intuito de fazer com que o leitor reconstrua a 

significação daquilo que foi dito pelo autor. Nesse sentido, recorremos aos pressupostos teóricos de Iser (1979) 

acerca dos modos de contingência encontrados ou originados das interações humanas, para analisar os tweets 

selecionados. Essa tipificação – os modos de contingência –, segundo Iser, revela que há, em toda interação, 

uma imprevisibilidade passível de se converter na condição constitutiva e diferencial do processo de interações 

entre os parceiros. A contingência deriva da própria interação e, juntamente com os graus de assimetria e os 

vazios, constituem a base da relação texto e leitor.  

 

Palavras-chave: Recepção. Leitor. Modos de Contingência. 

 

 

1. Introdução 

Partimos da premissa de que a recepção pressupõe o caráter dialógico da linguagem, uma vez 

que há uma interação estabelecida entre autor e leitor mediada pelo texto. Neste, há várias lacunas, 

vazios e silêncios, que funcionam como estratégias textuais de escrita com intuito de fazer com que o 

leitor reconstrua a significação daquilo que foi dito pelo autor. 

Assim, no momento em que o autor imagina seu interlocutor ocorre uma representação de 

leitor que revela a atividade interativa e exige deste uma participação no funcionamento e na 

construção do sentido de um texto, porque ele é, também, um co-autor. 

Os estudos sobre recepção podem se realizar sob diferentes enfoques teóricos. Este trabalho 

se apoia, especialmente, nos pressupostos de Iser (1979) acerca dos modos de contingência 

encontrados ou originados das interações humanas. 

Neste trabalho, propomos investigar a relação texto-leitor como forma de interação social em 

postagens no Twitter, observando os modos de contingência presentes nas mensagens pela descrição 

mailto:rildon.batista@ifpi.edu.br
mailto:wduarteneto@gmail.com
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dos planos de conduta entre os parceiros. As análises recaem sobre a seleção de alguns tweets que 

versam sobre os diversos conteúdos, opiniões e breves narrativas de pessoas em geral.  

Inicialmente, definimos a relação texto-leitor, defendendo que o texto, para funcionar, precisa 

do outro. Na sequência, discorremos sobre a interação na concepção de Bakhtin, Eco e Iser; 

descrevemos os modos de contingência, derivados da própria interação, na concepção de Iser, e 

definimos a metodologia de análise. Discutida a teoria, passamos para o resultado das nossas análises. 

 

2. Texto e leitor: definindo relações 

Se pensarmos no modelo tradicional de representação da comunicação linguística, podemos 

distinguir dois polos: o polo da recepção e o da produção. No primeiro, encontramos aquele que 

vê/ouve, mediado pelo texto; no segundo polo, aquele que fala/escreve. Essa representação simboliza 

o ato de ler como uma atividade passiva e o ato de escrever como uma atividade produtiva. 

 Pensando na questão da leitura e afastando-se, um pouco, desse modelo tradicional, 

importante observar que esses polos são vistos não mais como independentes, visto que um 

pressupõe o outro na medida em que aquele que escreve pressupõe um leitor empírico (real) ou 

virtual. Daí a ideia de que o texto exige a presença do outro, ou como afirma Eco (1985, p. 55), “um 

texto quer que alguém o ajude a funcionar”. 

 A leitura é, portanto, um processo de interlocução entre leitor e autor a ser mediado pelo 

texto. O autor é a instância discursiva que produz o texto atribuindo-lhe uma significação; tem em 

mente seus interlocutores, mas lhe escapa o controle do processo de leitura pelo leitor, que 

reconstroi o texto atribuindo-lhe uma significação própria. 

Num contexto enunciativo, autor e leitor são designados entidades enunciativas. Conforme 

Valentim (1998, p. 32), “o enunciador, aquele que produz uma forma linguística com significação, e, 

por outro lado, o co-enunciador, aquele que, pelo reconhecimento das formas linguísticas, reconstrói 

a sua significação”.   

Entretanto, nessa relação entre texto-leitor, o leitor não consegue ter a certeza de que aquilo 

que está compreendendo é justo. Além disso, as relações texto-leitor podem não ter um fim 

específico e nem integradas em um contexto de ações. Nesse contexto, os interlocutores não estão, 

necessariamente, em sintonia e nem podem mutuamente se perguntar. Há a ausência da situação 

face a face, presente em outras formas de interação social (ISER, 1979, p. 87). 

 O fato de o receptor não partilhar da situação de enunciação do locutor, gera uma relação 

assimétrica entre esses dois pólos. Há, portanto, no texto, os vazios, segundo Iser (1979), que dão 

início à comunicação no processo de leitura. Esses vazios se constituem na assimetria essencial entre 

texto e leitor e devem ser preenchidos pelo leitor. 
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 Como afirma Brandão (1994, p. 86), “o texto, na sua superfície linguística, não diz tudo 

objetivamente. Em diferentes graus de complexidade, um texto é sempre lacunar, reticente”. E essas 

lacunas que aparecem no texto só serão preenchidas no ato da leitura pelo leitor.  

Quando se depara com os espaços em branco no texto, o leitor aciona seu imaginário a fim de 

encontrar respostas e dar continuidade à relação texto-leitor. É através de uma operação que o leitor 

põe em funcionamento o texto. Ainda de acordo com a mesma autora, essa operação é “uma 

atividade cooperativa de recriação do que é omitido, de preenchimento de lacunas, de 

desvendamento do que se oculta nos interstícios do tecido textual” (BRANDÃO, 1994, p. 86). 

Como vimos, a obra só se materializa na recepção. O locutor, frente a essa relação, situa-se 

entre dois movimentos segundo Maingueneau (apud BRANDÃO, 1994, 87): um “movimento de 

expansão, por ser lacunar, o texto permite a proliferação de sentidos; um movimento de filtragem, o 

locutor restringe essa proliferação, seleciona a interpretação pertinente”. Depreende-se, pela 

passagem, que o leitor oscila entre as possibilidades possíveis de sentido do texto e as restrições que o 

próprio locutor impõe sobre essas possibilidades, filtrando-as e direcionando o leitor para uma 

interpretação adequada. 

Nesse contexto, parafraseando Iser (1979), o ato de ler é um processo que permite a 

consolidação da estrutura oscilante do texto, convertendo-a a um sentido específico. O leitor se 

depara com uma pluralidade de imagens, no texto, que constituem uma objetividade pluralizada de 

aspectos. Cabe a ele, diante de tantas imagens, detectá-las, a fim de obter uma concepção precisa do 

objeto.    

Esse processo de recepção inicia-se antes do contato do leitor com a obra. A própria ação de 

fazer um texto já prevê a imagem do outro, confirmando que a interação leitor-texto se faz presente 

na gênese do texto.  

Eco (1980, p. 56) afirma que “um texto postula o próprio destinatário como condição 

indispensável não só da sua própria capacidade comunicativa concreta, como também da própria 

potencialidade significativa”. Ou seja, um texto bem formado revela uma preocupação, desde os 

primeiros momentos, com o seu recebedor.  

No ato da leitura, então, aquele que lê possui referências de mundo, nas quais busca inserir o 

texto. Como consequência dessa inserção, a obra poderá ou não aproximar-se dessas referências, 

dependendo das expectativas do leitor. O texto abre espaço, portanto, para que o leitor utilize sua 

imaginação criativa e acione o jogo presente no processo de recepção. 

 

3. Algumas considerações sobre interação 
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Os primeiros postulados da teoria da informação rotulavam um transmissor na condição ativa 

da fala, um discurso a ser pronunciado e um receptor que escutava de forma passiva. Nesse esquema, 

o lado unívoco da mensagem estava garantido, assim como as posições opostas de transmissor e 

receptor no processo de comunicação. O ato comunicacional, portanto, era excluído de sua dimensão 

sócio-cultural. 

 Alguns autores, como Bakhtin, Umberto Eco, Iser, defendem uma interação entre “emissor” e 

“receptor” nas situações de comunicação, opondo-se à abordagem unilateral de elaboração e 

interpretação da mensagem. Na sequência, apresentamos, brevemente, essas abordagens. 

Nesse contexto, destacamos, inicialmente, a proposta de Bakhtin (2003) centrada no 

dialogismo. O autor acredita que é no campo discursivo, entendido como a realização real e concreta 

da língua em diferentes situações comunicativas, que se dão as relações dialógicas. A noção de 

dialogismo é formulada, portanto, numa concepção que privilegia a língua em funcionamento. Essa 

categoria básica de estudo desse autor surge em contraposição à concepção de discurso de mão 

única, monológica, investigada pelos autores, essencialmente formalistas, que focavam seus estudos 

numa linguística da língua, numa perspectiva de sistema interno. 

As relações dialógicas, além de serem constitutivas de qualquer discurso, são responsáveis 

pela construção de sentido de todo enunciado. Segundo Bakhtin (2003), as relações dialógicas estão 

presentes mesmo na palavra mais isolada, se nesta ecoa a voz do outro, nos estilos de linguagem, nos 

dialetos sociais, enfim, na própria enunciação como um todo. 

Bakhtin (2002, p. 46) afirma que 

O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata. O que 
é que determina esta refração do ser no signo ideológico? O confronto de interesses 
sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica, ou seja: a luta de 
classes. (BAKHTIN, 2002, p. 46). 

 
Depreendemos que Bakhtin faz uma escolha por conceitos semióticos e concretos, voltados 

para a interação real. Não interessa a ele o formalismo ou a abstração, mas sim os fenômenos reais da 

linguagem e como explicar o todo real da comunicação verbal e a multiplicidade de usos da língua, 

numa perspectiva sócio-histórica, materializada na forma de enunciados complexos – orais e escritos. 

A compreensão do signo se dá a partir de um consenso estabelecido pelos indivíduos no 

decorrer de um processo de interação comunicacional que se dá nas práticas sociais. O texto se 

constitui numa instância dialógica que admite reciprocidades e num espaço onde o repertório 

semântico do locutor e do receptor se cruzam, polifonicamente, gerando significados que se renovam 

a cada interpretação. 

  Outro autor a tratar da interação é Umberto Eco.  Ele aproxima da teoria da linguagem a 

discussão em torno dos fatos comunicacionais, ou seja, todos os fenômenos culturais podem ser 

entendidos como sistemas se signos, e como tais, fenômenos de comunicação. 
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Para Eco (1980), o receptor é um verdadeiro colaborador do texto, gerador de uma ação 

investigativa de decodificação e compreensão da estrutura de composição dos elementos da 

mensagem. O receptor é visto, portanto, como um co-autor da obra. 

O receptor, em cena, se esforça, diante da própria estrutura da mensagem, para desvendar 

como essa mensagem foi feita. Dessa forma, a mensagem se apresentaria repleta de significados, 

chamando a atenção do receptor para a sua originalidade e diversidade. 

Encerrando esse percurso, adentramos na teoria de Wolfgang Iser (1979) que confirma a 

existência de uma assimetria fundamental entre o texto e o leitor. O texto está repleto de espaços 

vazios, de intervalos a serem preenchidos e cabe ao leitor a iniciativa de interpretação desses espaços.  

Estes vazios funcionam, segundo Iser (1979, p. 71), como um “comutador central de interação 

do texto com o leitor, regulando a atividade de representação do leitor, seguindo as condições postas 

pelo texto”. O leitor não é, portanto, alguém que se encontra na passividade, visto que ele é um co-

enunciador capaz de reconstruir a significação do texto, daí o estabelecimento (tácito) de uma relação 

entre leitor e autor mediado pelo texto. 

Para Iser, produtor e receptor se encontram em situação de tensão dialética, em razão da 

teoria da recepção que supõe uma relação dialética entre a sociedade e a arte, e de interação 

subjetiva. Tem-se, portanto, de um lado desse processo interacional, o efeito provocado pela 

produção, com todas as referências contextuais de um tempo histórico e, de outro, o efeito de uma 

recepção atualizada pela presença de um sujeito. 

 

4. Os modos de contingência na interação humana 

Iser (1979, p. 84) esboça, na teoria da interação, os modos de contingência encontrados ou 

originados das interações humanas, como base nas exposições de Edward E. Jones e Harold B. Gerard. 

Essa tipificação, segundo Iser, revela que há, em toda interação, uma imprevisibilidade passível de se 

converter na condição constitutiva e diferencial do processo de interações entre os parceiros. 

 O autor enumera os seguintes tipos: pseudocontingência, contingência assimétrica, 

contingência reativa e contingência recíproca. 

Na pseudocontingência, a contingência se anula em decorrência do perfeito plano de conduta 

que se estabelece entre os parceiros. Assim Iser descreve esse tipo: 

A pseudocontingência domina quando cada parceiro conhece tão bem o plano de 
conduta do outro que tanto as réplicas, quanto suas conseqüências podem ser 
perfeitamente previstas, de que resulta uma conduta de papeis semelhante a uma 
peça bem encenada. (ISER, 1979, p. 84).  

 
 Na contingência assimétrica, o parceiro A renuncia ao seu plano de conduta e segue a 

estratégia de conduta do parceiro B. Nas palavras de Iser (1979, p. 84), essa contingência domina 
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“quando o parceiro A renuncia à atualização do seu próprio ‘plano de conduta’ e segue sem 

resistência o parceiro B. Adapta-se e é ocupado pela estratégia de conduta de B”.  

  Numa outra situação, quando o plano de conduta de um e de outro é encoberto pela reação 

momentânea respectiva. Nesse caso, tem-se a contingência reativa. De acordo com Iser (1979, p. 84), 

A contingência reativa domina quando os planos de conduta respectivos dos 
parceiros são continuamente encobertos pela reação momentânea ao que acaba de 
ser feito ou dito. A contingência torna-se dominante neste esquema de reação 
orientada pelo momento e impede as tentativas dos parceiros de expressar seus 
‘planos de conduta’. (ISER, 1979, p. 84). 

 
 Na contingência recíproca, predomina o esforço para orientar tanto o plano de conduta 

quanto as reações dos respectivos interlocutores. Decorrem disso duas conseqüências: “a interação 

pode levar ao triunfo da criatividade social, em que cada um é enriquecido pelo outro”, ou pode 

resultar numa “hostilidade mútua e crescente, com que ninguém se beneficia”. (ISER, 1979, p. 84). 

 A contingência deriva da própria interação e, juntamente com os graus de assimetria e os 

vazios, constituem a base da relação texto e leitor. Isso se confirma em Iser (1979, p. 88): “os graus de 

indeterminação da assimetria, da contingência e do nonada (no-thing) são, portanto, as formas 

diferentes de um vazio constitutivo, através do qual se estabelecem as relações de interação”. 

 

5. Metodologia de análise 

É inegável a complexidade da tarefa de se definir os gêneros digitais. Sabemos, antes de tudo, 

que o surgimento deles é recente, mas a quantidade destes é expansiva assim como os gêneros 

textuais e discursivos, senão mais. E com base nessa velocidade em que os gêneros eletrônicos são 

reformulados, algumas características se firmam: a efemeridade, a volatilidade e a instabilidade de tais 

gêneros.  

As interações constituídas na internet fazem, a todo o momento, surgir textos com propósitos 

diferenciados porque muitas vezes resultam da imbricação de outros gêneros. E muito embora os 

gêneros digitais, por vezes, sejam configurados como versões atualizadas de gêneros discursivos 

tradicionais, é importante lembrar que o suporte  pode alterar o propósito comunicativo, o estilo e a 

composição daqueles primeiros, ainda que as semelhanças entre ambos transpareçam em certos 

pontos. 

Segundo Marcuschi (2002), a criação dos gêneros, no contexto cibernético, dá-se pelo uso da 

tecnologia e por sua interferência nas atividades de comunicação. Aqui, vemos o autor aproximar-se 

de Bakhtin (2003) e de Bronckart (1997), pois é a recorrência do evento comunicativo em diferentes 

esferas sociais, por meio da linguagem, que fazem surgir os gêneros textuais. 
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O Twitter trata-se de uma espécie de microblog, com características similares ao já conhecido 

suporte digital Blog, rede social de relacionamentos disponível na Internet, mas com certas 

particularidades, a começar, por exemplo, pelo espaço de apenas 140 caracteres para a produção da 

mensagem. 

Analisamos, neste artigo, os chamados tweets, ou seja, as mensagens enviadas aos leitores, 

designados como following (quem o autor da mensagem segue) ou followers (quem está seguindo o 

autor da mensagem). Selecionamos algumas mensagens e analisamos, então, o aspecto da 

interatividade proporcionada pelos espaços virtuais, mais especificamente, o twitter. 

 

6. Análises 

Quando o assunto é interação no ambiente cibernético temos a concepção da comunicação 

um – todos, ou seja, por ser um espaço aberto, de livre acesso, não é possível resumir o ato 

comunicativo de um autor que escreve para um único leitor, mas de um locutor que escreve para 

vários leitores. 

O locutor produz o enunciado visando a aceitação, a adesão, a assimilação por parte do seu 

interlocutor, logo as modulações acontecem naturalmente. É como se o autor ajustasse seu discurso 

àquilo que possivelmente agrade aos leitores, mesmo quando quer apenas informar ou anunciar. 

Nesse contexto, notamos que, mesmo em espaço cibernético, certas estratégias e comportamentos 

linguísticos são preservados. 

Os locutores têm liberdade para expor suas opiniões, estados de espírito, seu cotidiano, 

campanhas, entre muitas outras ações.  

A cada mensagem, ou seja, forma linguística com significado, que é enviada pelo autor, o 

leitor reconstroi a significação. Este se esforça para compreender aquilo que recebe, mas pelos 

espaços em branco no texto e por não tem a certeza daquilo que compreende, um vazio é instaurado 

e o leitor contorna suas estratégias de interpretação a fim de encontrar respostas e dar continuidade 

à sua relação com o texto. 

No enunciado abaixo, por exemplo, há um efeito de sentido interno ao texto: 

(1) Invertendo a pergunta: não o que você quer, mas o que você me daria de Páscoa? rs Sem 

respostas pesadas. (M. S.) 

O leitor é invocado, ou seja, o autor se dirige explicitamente a seus interlocutores e o 

responsabiliza pelo funcionamento do texto. O leitor é, ainda, orientado a ter uma interpretação 

pertinente, na direção do pensamento do locutor.   

Em 

(2) "Divagar e sempre." (Millôr Fernandes) ... (L.B.) 
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a autora optou por fazer uma citação de um famoso escritor que explora um trocadilho. Essa é, 

também, a intenção da autora, de marcar o momento da enunciação com uma expressão que exige 

reflexão. A locutora permite, nesse tweet, que os sentidos se proliferem, mas ao mesmo tempo, 

direciona o leitor para um caminho específico, para a interpretação que considera mais adequada. 

Isso é constatado em: 

(3) É divagar com i mesmo... a beleza da frase está aí :) Divagar vem de divagação... aí a ironia 

pelo duplo sentido da citação... (L.B.) 

Na construção 

(4) Pra todos que, como eu, já sofreram de bullying ou assédio moral: http://migre.me/vLAl 

[minha matéria na Revista da Cultura] (R.C.) 

O locutor tenta se aproximar dos seus interlocutores partilhando um assunto pessoal que 

possivelmente lhes seja comum. Os leitores recebem o texto de forma curiosa e, no primeiro instante, 

aderem à ideia de assimilar o pensamento do autor. Ao mesmo tempo em que este aposta nessa 

aproximação, determina, também, um distanciamento, uma vez que o autor assina a própria matéria 

que sugere para a leitura, impondo aí sua voz, suas opiniões. 

Vemos nesse tweet uma instância que implica na caracterização social de um certo tipo de 

receptor, ou seja, o locutor, a partir das antecipações que determinam o conjunto da enunciação, 

pode prever o tipo de público que vai ter. 

Interessante observarmos em 

(5) RT @silva_marina: A reforma política n deve ser feita p colocar os políticos acima da lei, 

mas p colocar a política nos trilhos da Justiça. (L.N.) 

(6) Concordo!RT @FalaSerioXuxu: @Lnagle2 admiração enorme pelo @andretrig! Combativo, 

correto, idealista. E belo! (G.P.) 

que, quando o autor retwitta (RT), reproduz uma mensagem que é do seu interlocutor, ou para 

concordar ou discordar daquilo que foi dito. Nos casos (5) e (6), o locutor resgata a fala do leitor e o 

endossa, se mostrando completamente de acordo com o que ele expressa.  

Aqui parece haver uma contingência assimétrica, posto que um parceiro, na relação texto-

leitor, parece seguir, sem resistência, o plano de conduta do outro. 

Vejamos a construção (7): 

(7) Eu fico impressionada... rs... Eu cito um filme que fala de GRANDE FORTUNA, explico, dou 

exemplo e ainda tem gente q enxerga BBB!!! 

Os planos de conduta aqui não são expressos pelos parceiros. As reações momentâneas - do 

leitor que desviou a compreensão do texto e da autora pelo que foi dito como consequência desse 

desvio de compreensão pelo leitor - encobriram seus planos de conduta.  

http://migre.me/vLAl
http://twitter.com/silva_marina
http://twitter.com/FalaSerioXuxu
http://twitter.com/Lnagle2
http://twitter.com/andretrig
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Isso caracteriza a contingência reativa, em que a reação momentânea toma conta da relação 

texto-leitor e os planos de conduta dos parceiros acabam não se configurando pelo que acabou de ser 

dito. 

Em (8), 

(8) @LarissaBortoni Segundo o Chico Buarque, o mundo gosta de jogar pedra na Geni. (S.B.) 

O enunciador se reporta, diretamente, a um leitor (possibilidade prevista no Twitter). A 

citação de Chico Buarque encapsula um conteúdo que favorece a construção de sentidos. Nesse 

direção, a contingência parece se anular. 

No momento em que o locutor construiu o enunciado (8), ele já previu a imagem do outro, 

confirmando que na própria origem do texto o aspecto interacional está presente. O destinatário se 

torna, por isso, condição indispensável para o funcionamento do texto, pela sua potencialidade 

significativa. 

(9) Quem tem medo da ficha limpa? (S.B.) 

(10) Quando é que o Brasil vai colocar a segurança dos cidadãos como uma prioridade? (S.B.) 

(11) O Papa vai se confessar e pedir perdão por ter acobertado pedófilos? (S.B.) 

Percebemos, a exemplo dos tweets (9), (10) e (11), que o leitor situa-se num espaço ambíguo 

entre a disseminação de sentidos possíveis e as restrições inscritas nos recursos que organizam o 

texto.  

Um texto, oscilando entre esses dois polos, ao mesmo tempo que deixa ao leitor a iniciativa 

interpretativa, paradoxalmente, utiliza-se estratégias com uma margem suficiente de univocidade. 

(BRANDÃO, 1994). Através dos questionamentos, o autor chama o leitor para o diálogo e o faz, assim, 

co-autor responsável, também, pela interação texto-leitor. 

Vejamos os enunciados que seguem.  

(12) Liguei pra reclamar da folha. Resposta da empresa: podemos mandar seu jornal de hoje 

em OITO DIAS pelo correio. Eficiente, não? (L.N.) 

Nessa construção a locutora narra, brevemente, um fato ocorrido com ela e com isso ela 

sugere ao leitor que a apóie. Ela compartilha com o receptor sua indignação pelo serviço mal 

prestado, enquanto consumidora. E como ela imagina seus interlocutores enquanto consumidores, 

acredita que na adesão de todos ao seu pensamento. Nesse contexto, cada um será “enriquecido” 

pelo outro em relação à mesma causa exposta, caracterizando a contingência recíproca, que orienta 

tanto o plano de conduta quanto as reações dos respectivos participantes. 

(13) Não tenho tanta certeza... // @gabrielborges05 @gloriafperez "Deus só coloca nas nossas 

costas os pesos que conseguimos suportar" (G.P.) 

http://twitter.com/LarissaBortoni
http://twitter.com/gabrielborges05
http://twitter.com/gloriafperez
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Em (13), também temos um caso de contingência recíproca, mas há uma não aceitação da 

locutora em relação ao que foi exposto pelo seu interlocutor; portanto, ninguém se beneficia. Há uma 

oposição declarada que abre espaço para a contingência. 

 

7. Considerações finais 

O leitor, como vimos na dinâmica do Twitter, não é um mero objeto no texto. Ele reconstrói a 

significação de um texto por meio de um conjunto de operações e estratégias próprias. 

 Há uma interação entre leitor e autor mediada pelo texto. Nesse processo, como 

consequência, há um efeito que é provocado por aquilo que se produz e o efeito de uma recepção 

configurado pela presença do sujeito - que recebe - no enunciado. 

 O que é essencial ao processo de interação texto-leitor é a assimetria existente entre os 

atores sociais. É a presença de espaços em branco, no texto, que faz com que o leitor preencha essas 

lacunas e dê continuidade a essa relação, posto que é ele quem põe o texto em funcionamento. 

 Constituem, portanto, a base da relação texto-leitor alguns fatores que derivam da própria 

interação, como a contingência, tipificada nesse trabalho; os graus de assimetria e os vazios. No 

twitter, o autor se vale de poucos caracteres em cada mensagem e dialoga com seus interlocutores e 

os transforma em co-autores, responsáveis, inclusive, pela construção do sentido do texto.  
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Resumo:  
Assumindo que as descrições linguísticas desempenham importante papel no ensino-aprendizagem de língua 

materna, o presente trabalho discute o comportamento da crase em contextos de nomes nus no português 

brasileiro (PB). No PB, no estudo da língua escrita, deparamo-nos com a crase, comumente definida como a 

fusão da preposição ‘a’ com o artigo ‘a’, representado graficamente pelo acento grave (`). Segundo as 

gramáticas tradicionais, esse fenômeno ocorre sempre que antes de palavras femininas há um verbo ou palavra 

deverbal regendo a preposição ‘a’. Tal definição, no entanto, não leva em conta uma característica importante 

do PB: a ocorrência de nomes nus, isto é, nomes desacompanhados de determinantes, em posição argumental. 

Müller (2000) compreende os nomes nus como um indefinido genérico. Segundo a autora, essa é a forma 

canônica no PB para a expressão da genericidade na qual os nomes nus participam devido à sua indeterminação. 

Desse modo, nosso objetivo é analisar o fenômeno da crase a partir da semântica dos nomes nus e propor uma 

visão acerca da crase que leve em conta o nível semântico. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa 

exploratória e bibliográfica acerca da crase e da denotação dos nomes nus no PB. Concluímos que a ocorrência 

ou não de crase depende, principalmente, da semântica do nome que sucede a preposição ‘a’ e que as teorias 

acerca da denotação dos nomes nus no PB, podem instrumentalizar o professor de língua portuguesa a ensinar a 

crase a partir da análise e a reflexão linguística.  

 

Palavras-chave: Semântica formal; Ensino de língua materna, Nomes nus; Crase; Português brasileiro. 

 

 

1. Introdução 

A análise semântica das línguas naturais de cunho formal tem, desde seu surgimento, 

difundido diagnósticos extremamente úteis à compreensão do funcionamento das línguas humanas. 

Neste trabalho, refletimos acerca do fenômeno, amplamente estudado para a modalidade escrita do 

Português Brasileiro (PB), denominado crase.  

Segundo as gramáticas tradicionais, ocorre crase sempre que antes de palavras femininas há 

um verbo ou palavra deverbal regendo a preposição ‘a’. A questão que levantamos aqui é se tal 

definição leva em conta uma característica importante do PB: a ocorrência de nomes nus, isto é, 

nomes sem determinantes fonologicamente realizados, em posição argumental. Assim, nosso objetivo 

é analisar o fenômeno da crase a partir da semântica dos nomes nus e propor uma visão acerca da 

crase que leve em conta o nível semântico. 

mailto:rivanildosilva32@hotmail.com.br
mailto:nparaguassu@yahoo.com.br
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Não são poucas as investidas no sentido de demonstrar a falta de reflexão linguística de 

discussões das gramáticas prescritivas, afinal não é esse o seu propósito, mas não se trata (ou não 

deve se tratar) de um simples registro de inconsistências da análise tradicional, mas da recomendação 

de saídas para tais, bem como a incitação a uma análise linguística eficaz dos fatos linguísticos, no 

nosso caso em especial, a uma análise semântica.   

Nosso artigo se organiza da seguinte forma: na seção 2, apresentamos os trabalhos de Müller 

(2000, 2001b) acerca da expressão da genericidade no PB e da participação dos nomes nus em 

sentenças genéricas; na seção 3, discorremos sobre a expressão de número no PB, conforme 

Paraguassu (2010); na seção 4, discutimos as considerações tradicionais sobre a crase; na seção 5, 

analisamos o comportamento dos nomes nus em contextos que, segundo a análise tradicional, seriam 

de ocorrência de crase; e concluímos nosso artigo com as considerações finais. 

 

2. A expressão da genericidade no PB 

Müller (2000, 2001b) investiga a expressão da genericidade no Português Brasileiro (PB). 

Antes de seguirmos adiante, vejamos o que diz autora sobre a genericidade: 

 

Sentenças genéricas são uma forma ao mesmo tempo importante e usual de como 

os seres humanos armazenam e trocam informações, pois essas sentenças 

expressam (o que para nós se apresentam como) regularidades ou leis mais gerais. 

Elas expressam generalizações sobre entidades, eventos ou estados. E nós, muito 

naturalmente, atribuímos a elas verdade ou falsidade [...] (MÜLLER, 2000, p. 4). 

 

Fundamentando-se em Krifka et al. (1995), a autora demonstra que há duas formas pelas 

quais essa genericidade se manifesta nas línguas naturais: por meio de expressões de referência a 

espécies e de sentenças genericamente quantificadas. Para os propósitos deste trabalho, interessa-

nos apenas o segundo caso – a referência a espécie será alvo de estudos posteriores.  

A diferença básica entre um mecanismo e outro é que enquanto, na referência a espécie a 

generalização tem origem no próprio sintagma, em sentenças genericamente quantificadas a 

regularidade é proveniente da sentença como um todo e não exclusivamente do sintagma, tal qual em 

(1): 

(1)  Brasileiro deixa tudo para a última hora. 

 

A análise da sentença acima pode ser feita conforme Müller (2000, 2001b)129. A proposta diz, 

em suma, que uma sentença com um indefinido genérico é uma estrutura tripartite, na qual um 

                                                             
129 A autora utiliza para o PB a proposta de Heim (1982) dos sintagmas indefinidos, desenvolvida em Diesing (1992), Kratzer 
(1995), Krifka et al. (1995), entre outros. 
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operador genérico, embutido no aspecto imperfectivo do predicador verbal, toma dois argumentos – 

uma Restrição e uma Matriz. É, pois, da operação efetuada pelo quantificador genérico que resulta a 

genericidade. O operador genérico GEN, de natureza adverbial, é explicitado no PB por meio de 

advérbios como geralmente, normalmente, tipicamente, entre outros advérbios marcadores de 

genericidade. Assim, aplicando à sentença em (1) o esquema em (2a), teremos: 

(2) a. GEN[x] (Restrição[x]; Matriz[x]) 

 b. GEN[x] (Brasileiro[x]; deixa tudo para a última hora[x]) 

 c. (Geralmente) Brasileiro deixa tudo para a última hora. 

 

Para que um nome possa ser a Restrição dessa estrutura tripartite, ele precisa apresentar uma 

variável livre [x], que será presa por GEN. Esse é o caso do indefinido genérico (3), do singular nu (4) e 

do plural nu (5). A todas estas sentenças podemos submeter a análise em (2): 

(3)  Uma escola precisa de biblioteca. 

(4)  Homem não chora. 

(5)  Políticos falam muito. 

 

Nas sentenças (3) a (5) podemos explicitar um advérbio marcador de genericidade, o que nos 

assegura que estamos diante de uma quantificação genérica: 

(3’) Normalmente uma escola precisa de biblioteca. 

(4’) Geralmente homem não chora. 

(5’) Políticos sempre falam muito. 

 

A seguir, discorremos acerca dos nomes nus e da sua indeterminação. 

 

3. A expressão de número no PB e a indeterminação dos nomes nus 

Expusemos acima como se dá a quantificação genérica no PB, baseado em Müller (2000, 

2001b). Mostramos que, segundo a autora, os nomes nus no PB funcionam todos como um indefinido, 

no sentido de Heim (1982), ao participarem de sentenças genéricas130. Mas nomes nus aparecem em 

sentenças episódicas em posição governada (posição de objeto). Qual deve ser, então, a contribuição 

desses nomes nessas sentenças?  

                                                             
130 Há na literatura uma discussão acerca dessa conclusão de Müller (2000, 2001b e outros) de que os nomes nus são 
indefinidos. Por não sermos capazes de desenvolver com justiça essa discussão neste espaço, sugerimos ao leitor Pires de 
Oliveira & Mezari (2012) para um detalhamento dessa questão. 
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Muitos estudos em Semântica Formal, desde a análise de Carlson (1977) dos bare plurals 

(plural nu) no inglês, investigam o comportamento semântico desses nomes. No PB, é consenso que 

esses nomes ocorrem com menos restrições que as demais línguas românicas: 

(6) a. Brasileiro dança bem. 

  b. Brasileiro geralmente dança bem. 

(7) a. Mulheres gostam de flores. 

  b. Mulheres geralmente gostam de flores. 

(8) a. João comprou batata. 

  b. #João geralmente comprou batata. 

(9) a. Deu abelha no jardim. 

  b. #Geralmente deu abelha no jardim. 

 

As sentenças em (6) e (7) são analisadas conforme a análise da seção anterior: são sentenças 

genericamente quantificadas131. Esse não é o mesmo caso em (8) e (9). Aqui não temos uma 

quantificação genérica e o nome nu, que ocupa posição de objeto, isto é, é gerado dentro do 

Sintagma Verbal (SV) – diferentemente da aparente posição de sujeito132 –, tem leitura existencial e 

não genérica, por isso é impossível explicitarmos um advérbio marcador de genericidade em (8b) e 

(9b). 

Barbosa, Müller e Oliveira (2001), desenvolvendo a proposta de Diesing (1992), mostram 

como são mapeados os nomes nus no PB que têm leitura existencial. Enquanto na quantificação 

genérica os nomes nus são mapeados para a Restrição da estrutura tripartite, em predicados 

episódicos nomes nus ficam na Matriz, já que não há Restrição nesses predicados, e a variável livre 

dos nomes é presa pelo quantificador existencial, não pelo quantificador existencial. Assim, 

analisamos uma sentença como (8a) da seguinte forma: 

(8a) João comprou batata. 

i) Ǝx [Indefinido(x)˄predicado(x)] 

ii) Existe x [(x) é batata e João comprou (x)] 

 

A grande questão que se levanta com os dados do PB – que, diferentemente das demais 

línguas românicas, permite o singular nu nesses contextos sintáticos – é sobre a expressão de número 

do singular nu: quantas batatas João deve ter comprado para que (8a) seja uma sentença verdadeira? 

                                                             
131 No exemplo (8), o nome que possui a variável livre para a ligação com o operador GEN é ‘Mulheres’. ‘Flores’ é um nome 
com leitura não-específica que se junta ao verbo ‘gostar’ para compor a Matriz da quantificação genérica. 
 
132 Cf. Viotti & Müller (2003) e Müller (2004). Em ambos os trabalhos, defende-se a ideia de que sujeitos indefinidos são 
gerados numa posição A-barra (não-argumental), são, portanto, tópicos sentenciais, em posição externa à sentença. 
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Paraguassu (2010) defende que o PB é uma língua de número geral, ou seja, a denotação dos 

nomes comuns é neutra e são as operações de classificação e determinação, realizadas na sentença, 

que contabilizam esses nomes. Uma evidência disso é a diferença na interpretação de um sintagma 

nominal (SN) nu para um sintagma de determinante (SD) indefinido i) com a negação e ii) com 

predicados intensionais: 

i) Negação: 

(10) Pedro não viu uma mancha no chão 

a. Há uma mancha (específica) que Pedro poderia ter visto, mas não a viu. 

b. Pedro não viu sequer uma mancha no chão, pois o chão estava completamente limpo. 

(11) Pedro não viu mancha no chão. 

b. Pedro não viu sequer uma mancha no chão, pois o chão estava completamente limpo. 

 

ii) Predicados intensionais: 

(12) Pedro quer comprar uma casa nessa rua. 

a. Há uma casa (específica) que Pedro quer comprar nessa rua. 

b. Pedro quer comprar qualquer casa que fique nessa rua. 

(13) Pedro quer comprar casa nessa rua. 

b. Pedro quer comprar qualquer casa que fique nessa rua. 

 

À medida que em (10) e (12), com o indefinido singular, temos duas leituras – uma 

especificada (a) e uma não especificada para número (b) –, em (11) e (13), com o nome nu, apenas a 

leitura não especificada está disponível.  

A leitura especificada para número em (a) diz respeito à possibilidade dos sintagmas uma 

mancha e uma casa denotarem um único objeto. Por outro lado, a leitura em (b) dos nomes nus 

mancha e casa não licenciam uma interpretação de que apenas um único objeto está em questão. 

Analogamente, a sentença em (8a) não quer dizer que João tenha comprado necessariamente uma 

única batata – comprovando que o singular aqui é apenas morfológico e não semântico. João pode ter 

comprado mais de uma batata (ou mesmo partes de uma batata), mas ainda assim (8a) seria uma 

sentença verdadeira. 

O que nos interessa aqui, enfim, é o seguinte fato: nomes nus licenciam apenas leitura 

indeterminada, não especificada para número. E é a essa indeterminação que recorremos em muitos 

de nossos usos linguísticos.  
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4. O estudo da crase 

A crase133, fenômeno tipicamente estudado pelas gramáticas prescritivas e pelos livros 

didáticos na modalidade escrita do PB, é definida como a fusão da preposição ‘a’ com o artigo ‘a’ ou 

pronome ‘aquele’ (e variantes), marcado graficamente pelo acento grave (`). A exigência básica para a 

ocorrência de crase é o fato de que alguns verbos (como os verbos de movimento e os bitransitivos) e 

substantivos, adjetivos e advérbios deverbais (como chegada, ida, referência, inerente, 

favoravelmente etc.) “exigem” a presença da preposição ‘a’. Se a palavra que aparece em seguida for 

precedida por um determinante como ‘a’ ou ‘aquele’, então estamos diante de um caso de crase.  

A análise tradicional nos diz que nas sentenças a seguir há a fusão denominada crase: 

(14) Pedro vai à festa. 

(15) O livro que eu comprei faz referência à/àquela escola. 

(16) A experiência é inerente às pessoas de mais idade. 

 

O estudo da crase é, de modo geral, distribuído de acordo com a obrigatoriedade, proibição e 

facultatividade de ocorrências. Somos levados a concluir que apenas a fonologia e a morfossintaxe dos 

elementos são consideradas para atestar se há ou não crase.  

Algumas questões que levantamos acerca desse estudo tradicional são: i) as considerações 

sobre fenômeno são o resultado de uma completa análise linguística?; ii) são apenas princípios 

fonológicos e morfossintáticos que regem esse fenômeno?; e iii) em que medida os critérios 

semânticos são essenciais para a compreensão do funcionamento da crase? 

À primeira questão já apresentamos aqui nossa resposta negativa, pois tratar um fenômeno 

linguístico por meio de uma lista de permissões, proibições e facultatividades não satisfaz o rigor 

científico da ciência Linguística. As demais questões tentaremos responder a seguir. 

 

5. Nomes nus, sintagmas preposicionados e crase 

Como já mencionamos, não são levados em conta tradicionalmente os critérios semânticos 

envolvidos na crase. Um deles é a semântica dos nomes nus que viemos aqui apresentando. Qual seria 

nosso julgamento acerca das sentenças em (17) e (18): 

(17)  Maria vai __ loja quando está estressada. 

(18)  Pedro vai __ festas dia de sexta-feira. 

 

Um dos macetes dados para asseverar se ocorre ou não crase é a troca do nome feminino por 

um nome masculino. Substituindo os nomes femininos de (17) e (18) (‘loja’ e ‘festas’) por masculinos 

                                                             
133 Restringimos aqui o termo ‘crase’ referindo-se à fusão da preposição com o determinante no PB escrito atual. Não é 
nosso alvo a crase enquanto metaplasmo, fenômeno diacrônico, ou fenômeno prosódico. 
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(‘mercado’ e ‘baile’, respectivamente), há duas possibilidades, uma com determinante e outra sem 

determinante, cada uma com interpretação distinta: 

(19) a. Maria vai ao mercado quando está estressada. 

 b. Maria vai a mercado quando está estressada. 

(20) a. Pedro vai aos bailes dia de sexta-feira. 

 b. Pedro vai a bailes dia de sexta-feira. 

 

Se o que segue a preposição ‘a’ em (19) é um SD, a interpretação é específica, determinada – 

em (19a) Maria geralmente vai ao mesmo mercado, quando está estressada; mas quando o que 

aparece é um SN (um nome nu), a interpretação é não específica, indeterminada – em (19b) sempre 

que está estressada, Maria vai a qualquer mercado. A mesma análise estende-se aos exemplos em 

(20). 

Assim é que também em (17) e (18) a utilização ou não de acento grave parece estar 

subordinada ao tipo de leitura que desejamos dar ao argumento interno: se específica, marcamos a 

crase por meio do acento grave; se indeterminada, não podemos utilizar o acento, pois não há artigo 

para fundir-se à preposição.  

Parece-nos, contudo, que a leitura preferida nesses contextos genéricos é sempre a não 

específica – exemplos em (b) –, ou seja, sem acento indicador de crase, isso porque quando 

desejamos especificar algo em contextos genéricos, fazemos isso por meio da modificação (cf. 

Chierchia, 2003) – como os exemplos em (a): 

(17’) a. Maria vai à loja da amiga quando está estressada. 

 b. Maria vai a loja quando está estressada. 

(18’) a. Pedro vai às festas da boate Z dia de sexta-feira. 

 b. Pedro vai a festas dia de sexta-feira. 

 

A leitura não específica, apresentada nos casos em (17’b) e (18’b), indica a neutralidade de 

número típica do singular nu, conforme Paraguassu (2010), como apresentado na seção 3. 

Verificamos, então, que, se a leitura que queremos atribuir ao sintagma preposicionado (SP) 

encabeçado pela preposição ‘a’ é específica, teremos um SP dominando um SD (21); já se a leitura 

desejada para o SP é indeterminada, teremos um SP dominando um SN (22): 
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(21)  

 

 

 

 

 

 

 

(22)  

 

 

 

 

Estamos assumindo, para os fins didáticos deste artigo, que sintagmas com determinante 

explícito são SD, ao passo que sintagmas nus são SN. Não entraremos na vasta discussão, ainda sem 

consenso, sobre a verdadeira estrutura sintática dos nomes nus134. 

A visão de que uma interpretação indeterminada inibe a ocorrência da crase é timidamente 

indicada (mas não desenvolvida) por Bechara (2010). Ali o autor diz: 

 

Se o substantivo estiver usado em sentido indeterminado, não estará precedido de 

artigo definido e, portanto, não ocorrerá à, mas sim simples a, que será mera 

preposição, como no exemplo: Ipanema perderá mais uma casa à beira-mar. O 

imóvel foi vendido a construtora e será demolido para dar lugar a prédio (BECHARA, 

2010, p. 302, grifo do autor). 

 

Foi só nesse pequeno espaço que o autor levou em conta o que estamos defendendo ser o 

critério mais proeminente na ocorrência ou não de crase: a semântica do nome que aparece depois da 

preposição. O que defendemos aqui é que o uso ou não do acento grave é um problema semântico: 

depende se o argumento interno do predicador é um SD ou um SN. 

Em contextos nos quais temos dois argumentos internos, o argumento preposicionado 

também parece sofrer as restrições semânticas que vimos advogando: 

(23) a. Pedir dinheiro à financeira é um equívoco. 

  b. Pedir dinheiro a financeira é um equívoco. 

(24) a. João só paga sua conta à vendedora. 

                                                             
134 Para essa discussão, indicamos ao leitor Taveira da Cruz (2009), Pires de Oliveira & Mezari (2012) e Mezari (2013). 
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b. João só paga sua conta a vendedora. 

Nas sentenças acima, fica evidente que a presença/ausência de determinante é 

extremamente significativa. Em (23), temos: em (a), há uma financeira x e é só a essa financeira x que 

é um equívoco pedir dinheiro; em (b), pedir dinheiro a qualquer financeira é um equívoco. A mesma 

análise serve para (24). Assim é que, na presença do determinante (SD), temos disponível a leitura 

específica (há uma instituição financeira x e há uma vendedora y) e na ausência do determinante (SN) 

é licenciada apenas a leitura não específica, própria dos nomes nus (qualquer instituição financeira, 

qualquer vendedora).  

Ao considerarmos, portanto, que nomes nus (SN) sempre têm leitura indeterminada, 

passamos a ter em mente que a ocorrência de crase não depende apenas da regência do predicador - 

se ele seleciona ou não a preposição ‘a’ – e do gênero do substantivo posterior à preposição ‘a’, isto é, 

não basta saber se o nome que sucede a preposição é feminino, já que, mesmo sendo feminino, se o 

nome estiver nu, poderemos ter uma leitura indeterminada/não específica, não havendo 

determinante algum para fundir-se à preposição. Para atestar a ocorrência de crase, o critério 

definitivo é a semântica do nome posterior à preposição. 

 

6. Considerações finais 

A proposta que apresentamos aqui, tendo como fundamentos os estudos em Semântica 

Formal acerca da genericidade nas línguas naturais e da semântica dos nomes nus, discorreu sobre um 

fenômeno que acontece no PB apenas na escrita e que é amplamente estudado nas aulas de Língua 

Portuguesa. O que temos visto na abordagem tradicional do fenômeno é uma carência de 

considerações linguísticas em sua análise, não encontrando sequer uma menção a qualquer uma das 

noções que aqui discutimos, sendo, para nós, os critérios semânticos os mais proeminentes para a 

ocorrência ou não de crase. 

Não é nosso intuito, por fim, expor uma visão contrária à já apresentada nos manuais 

didáticos e nas gramáticas de cunho prescritivo, mas, muito além disso, demonstrar que o estudo 

tradicionalmente empreendido possui fundamentação fonológica e morfossintática, com problemas 

apenas no nível semântico, para o qual propomos uma visão aqui.  

Também não advogamos o uso dos termos da forma como apresentamos aqui. Apenas 

considerar a semântica dos nomes nus no contexto do ensino da crase já seria um grande avanço na 

análise e reflexão de um entre tantos recursos disponíveis em nossa língua.  
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Resumo:  
Na sociedade atual, norteada pelos ditames das novas tecnologias e do culto à imagem, o texto visual tem 

assumido um papel cada vez mais preponderante no processo de comunicação e interação social. Neste viés, o 

presente trabalho tem por objetivo verificar a construção de significado de memes de internet à luz da 

Gramática do Design Visual. Tendo como base os aportes teóricos de Kress e van Leeuwen (2006) para tratar da 

Gramática do Design Visual; Jewitt (2011) e Dionísio (2005) para apresentar como os elementos multimodais do 

texto produzem significados no ato da leitura; Oliveira (2009) para referenciar a relação entre texto/autor/leitor 

e contexto; Vieira (2006) e Silvino (2012) para tratar do Letramento visual e Luiz (2012) para relatar o conceito 

de meme de internet.   Para tanto, são feitas análises de memes de internet veiculadas no período eleitoral de 

2014. Com o estudo, ficou clara a importância de considerar o trabalho com leitura dos mais diversos modos 

semióticos e o uso das teorias da Gramática do Design visual para construção de significado favorecendo o 

aperfeiçoamento do pensamento crítico e criativo na leitura de textos multimodais. 

Palavras-chave: Multimodalidade; Produção de sentido; Memes de internet; Gramática do Design 

visual. 

 

 

1. Introdução 

No ato de comunicação se faz necessário o uso de diferentes linguagens que são essenciais 

para uma organização social. Em nosso dia a dia estamos sempre dispondo de várias modalidades 

semióticas, como, por exemplo, a linguagem da internet, com sua mescla de imagem, escrita e som. 

Portanto, é algo comum fazermos uso de mais de um modo de representação da linguagem quando 

construímos os textos que medeiam nossas práticas sociais. 

 Oliveira (2009) diz que ao criar um texto visual o autor evidencia no mesmo o seu modo de 

viver e ver o mundo e suas relações com o contexto. Durante a interação do leitor com a imagem, 

essa passa a falar por si mesma e o leitor precisa de um referencial mínimo para fazer a leitura, ou 

mailto:rozabalzac@hotmail.com
mailto:wellborges@hotmail.com
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seja, o texto verbal pode favorecer o texto visual na alfabetização estética do leitor para que o mesmo 

domine os códigos necessários à sua competência leitora. 

O texto é um ato comunicativo que se dá por meio de algum tipo de linguagem, seja ela verbal 

ou visual e  existe para que o indivíduo possa se comunicar e interagir com os outros e com o meio. 

Para compreender um texto imagético o leitor deve interagir com o autor/produtor, com o 

texto/imagem e com o contexto em que ambos estão inseridos. Essa atitude proporciona a 

significação eficaz da imagem em questão, como ela é representada, as relações entre as pessoas, 

lugares e objetos que nela estão retratados. 

Atualmente, uma parcela significativa do que se conhece em relação às descobertas  chega via 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) que, por sua vez, constroem imagens com inúmeras 

significações que exigem do leitor um letramento visual. Este artigo considera relevante o trabalho 

com as mais diversas modalidades semióticas e escolhe como corpus memes de internet por acreditar 

que esse texto é uma ferramenta eficaz para uma análise crítica de imagens multimodais digitais. 

  Ancorado nas teorias da Gramática do Design Visual (GDV) e multimodalidade (KRESS E VAN 

LEEUWEN, 2006) o presente trabalho buscou verificar a construção de significado de memes da 

internet, analisando as imagens dentro das Metafunções Representacional, Interacional e 

Composicional, percebendo se, enquanto textos multimodais resultantes de práticas sociais, esses 

memes possibilitam a construção de significados a partir das teorias anteriormente citadas. Serão 

abordados os conceitos de Gramática do Design Visual e Multimodalidade, evidenciando o papel de 

ambos no processo de construção de significados de textos imagéticos e sua contribuição para um 

letramento visual eficaz. 

 

2. A Gramática do Design Visual 

A GDV desenvolvida por Kress e van Leeuwen centra-se essencialmente numa sintaxe do 

visual. Ela trata da maneira como as estruturas visuais combinam elementos da imagem a fim de 

produzir significados a compor um todo significativo (KRESS E VAN LEEUWEN 2006). Essa abordagem 

tem como foco de interesse o modo como os elementos representados formam estruturas visuais 

mais complexas e abrangentes. Os autores tiveram como inspiração a tradição linguística decorrente 

do trabalho de Halliday (1994), com sua Gramática sistêmico-funcional, que aborda as “formas 

gramaticais como recursos para codificar interpretações da experiência e formas de inter (ação) 

social” (KRESS E VAN LEEUWEN, 2006, p.1). Portanto, na GDV, as estruturas visuais se assemelham às 

linguísticas, pois elas expressam interpretações particulares da experiência dos produtores e são 

também formas de interação social. 
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 Deste modo, a crescente proliferação de práticas comunicativas por meio de textos não 

verbais, ou a mescla entre o verbal e o não verbal, possibilitadas pelos mais diversos meios 

comunicacionais, requerem do leitor habilidades de letramento visual a fim de permiti-lo perceber, 

organizar, construir sentido e expressar o que foi compreendido em um texto formado por vários 

aspectos. 

 Kress e van Leeuwen (2006) propõem a seguinte estrutura para a GDV: a Metafunção 

Representacional, que se relaciona aos significados representacionais com estrutura narrativa e 

conceitual, sendo o termo “Participante” empregado no lugar do sujeito/ objeto; a Metafunção 

Interacional, que se refere às representações de olhar/contato, enquadramento/distância social, 

perspectiva/atitude e modalidade e a Metafunção Composicional, que diz respeito ao valor 

informativo, à saliência e moldura, posicionando os elementos e promovendo coerência.  

A metafunção representacional é responsável pelas estruturas que constroem visualmente a 

natureza dos eventos, objetos e participantes envolvidos, e as circunstâncias em que ocorrem. É 

responsável por revelar o que nos está sendo mostrado ou quais relações estão sendo construídas 

entre os participantes apresentados.  

Kress e van Leeuwen (2006) dividem as estruturas de representação em dois processos: os 

narrativos e os conceituais. A estrutura narrativa analisa a representação da relação entre os 

participantes envolvidos em uma imagem através dos seguintes processos: ação transacional e não 

transacional; reação transacional e não transacional e processo verbal e mental. A representação da 

estrutura narrativa é feita através de vetores formados por elementos que podem ser braços ou 

pernas, por exemplo, e que partem dos participantes chamados de atores da imagem. Quando há 

somente um participante ele será o próprio ator e a ação será denominada não transacional, pois não 

ocorre o direcionamento a alguém ou a algo.  

Dentre os processos narrativos existem os processos de ação e os reacionais, dentre outros. 

Os processos de ação descrevem as atividades realizadas pelos elentos representados na imagem.  Já 

os processos reacionais são aqueles que descrevem reações. Neste caso, os processos são formados 

por vetores que partem dos olhos dos participantes retratados pela imagem. No processo reacional 

transacional existe um participante chamado reagente. Quando o participante olha para algo que 

parece estar fora da imagem, esse processo é caracterizado como um processo de reação não 

transacional.  

Já nas representações conceituais tem-se uma imagem não como uma narrativa, mas 

apresentando uma relação de taxionomia entre seus participantes, ocorrendo de forma classificatória 

em que os participantes são apresentados como um grupo devido a uma característica comum, e da 

forma analítica que relaciona os participantes da imagem em uma estrutura “parte/todo”. 
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A metafunção interacional, por sua vez, diz respeito às relações entre os participantes 

representados ou retratados na imagem e os participantes interativos, chamados respectivamente de 

produtores e espectadores da imagem. A partir dessas relações podem surgir interações 

caracterizadas por diferentes aspectos como: por olhar/contato, enquadramento/distância social, 

perspectiva/atitude e modalidade, dentre outras. 

Ocorre interação por olhar/contato quando um vetor traçado conecta os olhares do 

participante representado e do participante interativo, aquele que observa a imagem, nesse caso o 

olhar é de demanda porque o participante, pelo olhar, solicita alguma coisa ao observador da imagem. 

Por outro lado, se não houver conexão entre os olhares dos participantes, o olhar é denominado olhar 

de oferta.  

O enquadramento/Distância social sugere uma relação de proximidade entre os participantes, 

representado e interativo. O que determina a distância social entre os participantes é o tipo de 

enquadramento utilizado na imagem. Por exemplo, imagem do corpo inteiro do participante 

representado (plano aberto), confere um caráter de impessoalidade/ credibilidade e de distância, 

enquanto a imagem do rosto do participante representado vista com detalhes (plano fechado) ou 

close-up, confere um caráter de proximidade/intimidade. 

A perspectiva/atitude em que uma imagem é retratada implica em relações interativas que 

podem ser classificadas como frontal/objetiva e oblíqua/subjetiva. Na perspectiva frontal/objetiva o 

ponto de vista é construído pelo produtor da imagem, que retrata o participante representado de 

frente,  revelando tudo que o mesmo julga ser necessário revelar, dando ideia de franqueza, empatia 

e aproximação. Já na perspectiva oblíqua/subjetiva, o ponto de vista  selecionado pelo observador 

mostra apenas um ângulo específico do que está representado na imagem, gerando menor empatia 

com o leitor e maior distanciamento e subjetividade.  

Quando visto de um ângulo superior, o participante representado se encontra em posição de 

poder em relação ao leitor. Quando o participante olha diretamente no olho do leitor, na mesma 

altura do olhar , existe uma relação de igualdade. Finalmente , quando o participante retratado é visto 

de um ângulo baixo, o leitor encontra-se em situação de poder em relação a esse participante.   

A modalidade infere o valor de verdade, isto é, o nível de realidade da imagem variando do 

mais real ao menos real. Os aspectos da modalidade da imagem são classificados segundo as 

seguintes características: saturação de cor (total saturação até o preto e branco); diferenciação de cor 

(máxima diversidade de cores até monocromia); modulação de cor (utilização máxima de tons de uma 

determinada cor até a utilização da cor pura); contextualização (ausência de cenário cheio de 

detalhes); representação (máxima abstração até o máximo de detalhes); profundidade (ausência de 

profundidade até a total profundidade); iluminação (ausência de iluminação até excesso de 

iluminação); e brilho (nível máximo de brilho até os tons cinzentos). 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

322 

A Metafunção Composicional, por sua vez, é fundamental para que o verbal e o visual se 

relacionem entre si formando um todo significativo. Ela é responsável por unificar os elementos 

visuais das Metafunções representacional e interativa para gerar uma composição harmônica conexa. 

Refere-se aos significados obtidos através da distribuição do valor da informação ou ênfase relativa 

entre os elementos da imagem.  Ela dispõe de três componentes: valor da informação, saliência e 

enquadramento. 

O primeiro componente, Valor da informação, está relacionado à posição especifica em que os 

elementos da imagem aparecem, como parte superior e parte inferior da imagem, lado esquerdo e 

lado direito, centro e margem. O valor informativo da parte superior de uma imagem é a informação 

ideal e gera um apelo emotivo, podendo expressar promessa ou ligação com o imaginativo. Já a parte 

inferior é vista como a informação real, concreta e prática da informação, também associada a 

informações com alto valor de verdade.  

O valor informativo na posição esquerda/direita da unidade semiótica é a informação que 

parte do dado para o novo. O lado esquerdo, o dado, seria a informação que já é de conhecimento do 

leitor; enquanto o lado direito, o novo, apresenta a informação até então desconhecida. O valor 

informativo centro/margem determina que o elemento posicionado no centro de um texto imagético 

seja considerado o núcleo da informação, a qual os demais elementos serão subservientes, 

encontrando-se na margem e, por isso, denominados elementos marginais.  

O segundo componente é a saliência, que atribui à imagem uma hierarquia de importância 

entre seus elementos. Os recursos de saliência são: tamanho dos elementos, cores fortes, contraste 

de cores, tonalidades, efeitos de sombra, sobreposição, perspectiva da posição dos elementos 

colocados na composição, entre outros.  

O terceiro e último componente é o enquadramento, que se relaciona à presença ou ausência 

de planos de estruturação que desconecta ou conecta elementos da imagem, ou do texto multimodal, 

significando que eles pertencem ou não ao mesmo sentido. Este efeito pode ser indicado através de 

elementos que criam linhas divisórias ou linhas de estruturação reais. As linhas podem ser contínuas 

ou descontínuas apresentando gradação de cores e até espaços em branco. 

 

3. Multimodalidade 

A noção de multimodalidade das formas de representação que compõem uma mensagem foi 

introduzida por Kress e van Leeuwen (2001) dentro dos estudos da Semiótica Social, buscando 

compreender todos os modos de representação do texto. Os referidos autores definem 

multimodalidade como  
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[...] o uso de vários modos semióticos no design de um produto semiótico ou 

evento, juntamente com a maneira particular em que estes modos são combinados 

- eles podem, por exemplo, reforçar-se mutuamente (falar a mesma coisa de forma 

diferente), desempenhar papéis complementares. (Kress e van Leeuwen 2001, 

p.20). 

  

  Isso acontece porque, além da linguagem escrita, um texto apresenta outras formas de 

representação da mensagem, como a diagramação, o formato do papel, a cor e o tipo de letra, entre 

outros elementos que podem colaborar e intervir no sentido do texto. Essas categorias decorrem do 

postulado da Semiótica Social e da Multimodalidade de que nenhum sinal ou código pode ser 

entendido ou estudado com sucesso em isolamento, uma vez que se completam na composição da 

mensagem. Os sinais e códigos, dentre eles a língua, estão em contínua transformação através da 

interação de seus usuários, que os tratam como um recurso a ser empregado de acordo com seus 

interesses e com convenções partilhadas pelo grupo no qual interagem. Nesse sentido, Jewitt (2011, 

p.14) diz que a  

[...] multimodalidade descreve abordagens que entendem a comunicação e 

representação como sendo mais que a linguagem verbal e que atenda a toda gama 

de formas comunicacionais que as pessoas usam.  

 

Essa diversidade de modos é o conjunto organizado de diversos sistemas semióticos criados 

para a produção de sentido do texto. Sendo assim, a multimodalidade é entendida, em termos gerais, 

como a combinação de vários modos de linguagem e está vinculada à leitura no dia a dia, onde o 

indivíduo se depara com letreiros luminosos, outdoors, panfletos, jornais, fotos, grafites, hipertextos, 

mangás, emoticons, emojis e outros elementos imagéticos e sonoros que evidenciam os diversos 

modos de apresentação da linguagem para a comunicação entre seus usuários. É nesse despertar de 

múltiplos conhecimentos e da necessidade de novas habilidades de leitura que os textos multimodais 

despontam como imprescindíveis para auxiliar no desenvolvimento da compreensão leitora. Como 

afirma Dionísio (2008, p.132): 

Imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais 

integrada. [...] Representações e imagens não são meramente formas de expressão 

para divulgação de informações ou representações naturais, mas são, acima de 

tudo, textos especialmente construídos que revelam as nossas relações com a 

sociedade e com o que a sociedade representa. 

A compreensão da leitura não é orientada apenas pelas marcas gráficas do texto, mas, 

principalmente, pelo que ele tem a pronunciar e pelo modo como o leitor apreende e interpreta a 

intenção do autor. A interpretação ocorre no momento da interação leitor/autor mediada pelo texto, 
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gerando sentidos que variam de acordo com a intenção do autor em transmitir a mensagem, a 

recepção do leitor e o contexto dessa interação. 

 Gomes e Azevedo (2012), afirmam que “uma imagem, quando fora de um contexto, pode ter 

uma natureza altamente polissêmica, significando várias coisas diferentes, a depender da ótica de 

quem a observa”. Para os autores, a redução desses múltiplos sentidos ocorre quando se leva em 

consideração o contexto linguístico. Compreende-se com isso que a leitura de um texto multimodal é 

uma atividade complexa e exige do leitor uma experiência visual prévia que o habilite a manejar os 

diferentes modos na construção de textos e o desenvolvimento de habilidades de interpretar e 

construir sentido obtido com um real letramento visual. 

 Letramento visual diz respeito à competência leitora visual e/ ou imagética. De acordo com 

Silvino (2012), o Letramento Visual pode ser definido como a construção de efeitos de sentido a partir 

de textos imagéticos, isto é, de textos construídos com base na linguagem não verbal, em alguns 

casos, a partir da mescla da linguagem escrita e imagética. Já Vieira (2006) entende que o letramento, 

por sua natureza social, revela não só as práticas da escrita, mas também de leitura de determinado 

grupo social, sendo capaz de mostrar, igualmente, formas emergentes de letramento em dado 

contexto sociocultural. Em uma visão geral, o letramento tem o propósito de ser um espaço onde o 

indivíduo tenha contato com a leitura e a escrita dos diversos modos semióticos de maneira 

diversificada, permeando uma práxis educativa que enfatiza a construção do conhecimento com 

sentido. 

Nesse tipo de letramento, a produção de sentido se dá, por intermédio da percepção dos mais 

diversos traços semióticos do texto, ou seja, o leitor letrado visualmente consegue atentar para os 

mais diversos aspectos e marcas textuais materializados no texto, lançando mão da sua percepção 

para atribuir/ elaborar sentido aos elementos multimodais na construção linguística de um texto. 

Isso acontece porque, no ato da leitura, o leitor também é um produtor que absorve a 

mensagem transmitida a partir da sua intenção pessoal, atribuindo significado a essa mensagem de 

acordo com seu próprio interesse, dando a ela um sentido particular resultante de sua vivência de 

mundo e práticas sociais, guiadas pela estrutura textual. A multimodalidade, portanto, está em cada 

situação de comunicação que nos envolvemos diariamente e os diferentes modos de 

construir/representar uma dada informação resulta uma real construção de sentido face os textos 

com os quais interagimos, ocasionando o brotar de uma efetiva competência leitora multimodal. 

 

4. Memes da Internet 

Para analisar o corpus em estudo é necessário entender o seu conceito.Segundo Luíz (2012) o 

termo foi citado pela primeira vez no livro “O gene egoísta”, escrito por Richard Dawkins em 1976. 
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Esse autor, ao definir que a memória teria um elemento análogo ao gene, chamado por ele de 

“meme”, unidades de informação que se multiplicariam entre cérebros, livros e outros locais de 

armazenamento. Ele concluiu que memes seriam replicadores de ideias e de comportamentos em 

uma sociedade. 

Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, as modas no vestuário, as 

maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Tal como genes se propagam no pool 

gênico saltando de corpo para corpo através dos espermatozóides ou dos óvulos, os 

memes também se propagam no pool de memes saltando de cérebro para cérebro 

através de um processo que, num sentido amplo, pode ser chamado de imitação 

(DAWKINS 2007, p.330. apud LUÍS 2012, p.02). 

Na internet, seu conceito é semelhante ao original, no entanto refere-se não somente a ideias 

faladas ou pensadas, mas a toda e qualquer informação que seja replicada e tenha uma nova 

significação de forma constante e em diversos contextos, podendo envolver frases, ilustrações, 

fotografias, vídeos, músicas, etc. 

A principal característica do meme, independente de sua origem, é o fato de surgirem e se 

multiplicarem de forma espontânea, além de se desenvolverem de maneira orgânica e colaborativa, 

geralmente se espalhando pela internet na mesma velocidade com que caem em desuso, podendo 

sua presença online variar de alguns anos até poucos dias. No contexto da internet, o meme é uma 

expressão típica da cibercultura, por conta disso, costumam surgir em redes sociais, fóruns de 

imagens, blogs, e até mesmo na TV. 

Podemos entendê-lo, também, como um gênero discursivo compartilhado na internet com 

fins críticos, mas principalmente, com fins humorísticos. Um meme pode ser construído por vários 

modos linguísticos, como: ícone, pictogramas e outros símbolos que passam significado em forma de 

movimento e de sentimentos, complementando o verbal para formar uma mensagem. 

 Com isso o meme de internet é um exemplo de texto multimodal, pois une sistemas 

semióticos e surge a partir de uma situação comunicativa nas práticas sociais em um determinado 

contexto, retratando a intenção do autor e resultando na produção de sentido de um leitor.  

 

 5. Análises 

Para a concretização deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica com abordagem 

qualitativa acerca das contribuições teóricas e metodológicas da Gramática do Design Visual e da 

Multimodalidade. Foram escolhidos como corpus da pesquisa 02 (dois) memes retirados de redes 

sociais, Twitter e Facebook, que tiveram como critério de seleção sua veiculação e seus argumentos 

opinativos abordados no período do segundo turno das eleições presidenciais de 2014. O propósito 

aqui é analisar esses memes enquanto textos multimodais a partir das teorias da GDV, percebendo sua 
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contribuição para a construção de significado, levando o leitor a produzir sentido a partir dos 

elementos verbais e visuais. 

 

         Meme 1 

         Fonte: Facebook 

O meme acima retrata a imagem de uma mulher, a então candidata a reeleição Dilma 

Rousseff, como participante representada. Contextualizando a imagem, nota-se que ela está inserida 

no contexto político do segundo turno das eleições presidenciais de 2014, disputado, de forma 

acirrada, pela candidata citada e seu principal opositor Aécio Neves.  

A leitura visual sugere uma comparação do meme a uma cena da conhecida série de TV da 

atualidade chamada Game of Thrones (A Guerra dos Tronos) veiculada no Brasil pela rede de TV HBO. 

Para ler o texto, o leitor deve usar o seu conhecimento prévio, no qual a interação de diversos níveis 

de conhecimento como o linguístico, o textual e o conhecimento de mundo acontecem, resultando na 

construção do sentido do texto.  

A comparação da imagem com a série de TV se dá pela presença do trono em si e pela série 

tratar de um reino que, acometido por uma força mágica, passou a ter verões que podem durar vários 

anos e  invernos que podem durar toda uma vida. Ao ser ameaçado, tal reino busca, sem muito 

sucesso, constante proteção contra os perigos que podem vir do lado de fora da muralha  que o 

separa dos povos bárbaros que vivem do outro lado. Além disso, junto a promessas de um inverno 

rigoroso e um futuro sombrio, surgem constantes conspirações e rivalidades correndo no jogo político 

pela disputa do Trono de ferro, que é o símbolo do poder absoluto. 

O contexto político em que antecede a disputa eleitoral do Brasil, na época em que o meme 

foi publicado, girava em torno de inúmeras manifestações ocorridas em todo país decorrentes do 

aumento da tarifa do transporte público e da falta de políticas para sanar o problema. Além disso, as 

denuncias de corrupção no governo, veiculadas na mídia e espalhadas em redes sociais, gerarvam 

descontentamento em parte da população, bem como a articulações da oposição em tomar o poder. 

Portanto, assim como Game of Thrones, a disputa eleitoral no país é o exemplo de uma guerra onde o 

trono de ferro é a presidência da república. 
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Como já foi dito no início deste trabalho, a presente análise tem como base metodológica a 

GDV. Sendo assim, são os significados nas Metafunções representacional, interacional e composicional 

que operam simultaneamente em toda a imagem. No que se refere ao significado da Metafunção 

representacional, a imagem apresenta uma estrutura narrativa de reação não transacional, pois nela 

há presença de somente um participante representado que reage a um evento ou ação e de quem 

partem vetores formados pela direção de seus olhos para um objeto, o público, não identificado na 

imagem. A organização dos elementos visuais no texto sugere a presidente, detentora do trono, 

observando o desenrolar da disputa pelo poder político no país.  Da mesma forma, os vetores 

demarcados pelo sentido do olhar da participante representada, voltado para o leitor, indicam que é a  

ele que a presidente reage, esperando um posicionamento poítico que seria realizado por meio do 

processo eleitoral. 

 A perspectiva descrita na análise dos vetores do olhar, acima, é reforçada pela metafunção 

interacional, na qual Kress e van Leeuwen (2006) afirmam que as imagens realizam a interação entre 

os elementos que as compõem e estabelecem um “diálogo”  entre quem as vê e quem as produz. A 

participante representada na imagem olha diretamente para o participante interactante/leitor, como 

lhe exigindo algo. Seu olhar é de demanda, procurando criar um vínculo direto com o leitor, buscando 

uma proximidade como que lhe fazendo um convite a compartilhar da interação imagética. 

 Dentro da mesma metafunção, o enquadramento considera a aproximação ou 

distanciamento do participante representado em relação ao leitor pelo enquadramento da imagem. A 

participante representada apresenta-se em plano aberto, uma vez que é retratada de corpo inteiro. 

Desse modo, ela é retratada numa distância maior dos observadores, resultando em uma imagem de 

maior respeito e credibilidade e, ao mesmo tempo, distanciamento do leitor.  Para Kress e van 

Leeuwen (2006), quanto mais próximo for o enquadramento da imagem, maior é a sensação de 

proximidade do leitor com o participante representado. 

 Ainda dentro da metafunção interacional, a perspectiva se refere ao ângulo em que o 

participante é representado. Na imagem em análise ela é frontal/objetiva, sugerindo que a imagem 

revela tudo que existe para ser visto.   Nesse caso, o participante representado é mostrado de frente, 

como se não tivesse nada para esconder, reforçando a posição de poder em que se encontra, 

retificada pelo trono de ferro.  Percebe-se, ainda,  no que se refere à modalidade da imagem, o 

cenário e o trono com baixa modalidade naturalística, marcada pela modulação e saturação das cores, 

o que os distancia do real. Isso sugere uma retomada à atmosfera sombria da série Game of Trone 

que se passa em um contexto mágico medieval. Já a presidente é representada com alta modalidade, 

trazendo o leitor para o mundo real. Portanto, o sentido atribuído é resultado desses dois elementos, 

permitindo que o leitor identifique o que é real e o que é imaginário na imagem. 
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A Metafunção composicional é responsável por unificar os elementos visuais das metafunções 

representacional e interativa, ou seja, dá conta do modo como os padrões de representação e de 

interação se articulam coerentemente para formar um todo significativo.  As figuras mais salientes na 

imagem, ou seja, os elementos de maior valor hierárquico são a presidente e o trono onde a 

participante representada encontra-se sentada. Isso pode ser confirmado com a posição central que 

ambos aparecem na composição imagética, que atribui a eles o papel de elementos de maior 

destaque na cena. Além disso, eles se destacam pelas cores, o tamanho e contraste entre os outros 

elementos. 

 

               Meme 2 

                 Fonte: Twitter 

O meme acima é composto por dois participantes representados, a candidata a reeleição 

Dilma Rousseff e seu opositor, Aécio Neves. Dilma está localizada do lado direito da imagem e Aécio 

do lado esquerdo.  Acima e no centro estão dispostas as informações verbais. 

 Contextualizando a imagem, temos, também, o momento político que antecedia o segundo 

turno da disputa presidencial do ano de 2014. Nesse caso a imagem relata uma competição física, já 

que o contexto retratado é uma arena do UFC (Uitmate Fighting Championship). Percebe-se ao fundo 

um estádio com um octógono e platéia, em coerência com a mensagem verbal que sugere um 

combate de UFC, observado pelo público/eleitores e travado por dois lutadores/candidatos. 

No que diz respeito à Metafunção representacional, percebe-se que os participantes 

direcionam seus braços um ao outro e se olham fixamente.  Essas atitudes configuram uma estrutura 

narrativa de ação bidirecional, em que os participantes fazem algo em relação ao outro, são ao 

mesmo tempo ator e meta um do outro.  Com isso, temos novamente a sugestão de que uma disputa 

agressiva ocorre entre os dois candidatos. 

 Na Metafunção interacional os participantes são representados a partir de um ponto de vista.  

Nesse caso, a imagem traz a perspectiva oblíqua/subjetiva, em que os participantes representados 

não são mostrados de frente, mas de lado, como se ignorassem a presença do leitor.  Dispostos de 

lado, a partir de um ângulo vertical oblíquo, os participantes focam sua atenção no opositor, como se 

não combrassem reações do leitor. 
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 Eles são apresentados em plano fechado, que na GDV pode ser explicado pela categoria do 

enquadramento/distancia social. Essa disposição da imagem ao mesmo tempo em que resulta em 

uma maior aproximação com o leitor/observador causa também certo afastamento pela 

representação obliqua, não frontal.  Por outro lado, a representação dos participantes no nível do 

olhar do leitor uma menor distância social com o leitor, que observa o combate de perto. A imagem 

apresenta modalidade alta com maior aproximação do real, e uma realidade naturalística. Todavia, a 

candidata é apresentada com feição caricatural, transparecendo receio e agressividade, enquanto seu 

opositor transparece um semblante de tranquilidade e segurança, sugerindo um posicionamento da 

imagem para um dos lados no combate. Com isso, o meme propõe uma visão do real motivada pelo 

favorecimento a um dos candidatos, sugerindo um possível vencedor.  

Em relação aos significados na Metafunção composicional os participantes representados 

ocupam o primeiro plano da imagem demonstrando maior saliência em relação ao plano de fundo. Em 

uma leitura da imagem feita em sentido descendente, de cima para baixo, tal como proposta por 

Kress e van Leeuwen (2006), temos os componentes verbais da imagem situados na parte superior da 

estrutura visual, o que expressa uma situação idealizada, uma promessa, um sonho de consumo do 

imaginário, remetendo a uma propaganda, no caso, um cartaz da luta entre a candidata Dilma e seu 

opositor no segundo turno das eleições, Aécio Neves. Já na parte inferior está a imagem dos 

participantes representados, o que  atribui a eles um caráter de real e concreto.  

Jã nas categorias de “Dado/Novo”, em que a leitura é feita da esquerda para a direita, temos a  

a figura da candidata a reeleição aparecendo  com o valor de elemento “Dado” já conhecido pelo 

leitor.  Para Kress e van Leeuwen (2006), os elementos situados no lado esquerdo da imagem 

geralmente são associados aos conhecientos já consolidados pelo leitor enquanto que os elementos 

situados à esquerda do texto correspondem às informações novas.  Nesse sentido, a disposição dos 

candidatos no lado esquerdo e direito da imagem fazem alusão ao fato de a candidata já ser 

presidente, concorrendo à reeleição, com políticas de governo conhecidas pelos leitores, e, em um 

contexto de luta, vista como a detentora do título.  Da mesma forma, a disposição do candidato no 

lado direito o sugere como o elemento novo, que desafia sua oponente, e que pode propor 

mudanças.  

 

6. Considerações Finais 

A análise realizada a partir da metodologia da GDV proporcionou a percepção de que o 

universo imagético é o elemento central nos memes divulgados na internet, de modo que os 

elementos verbais geralmente estão submetidos a ele contribuindo com o todo com vistas a facilitar 

ao leitor a produção de sentido do texto. 
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Ficou claro, ainda, que a leitura dos memes, assim como de outros textos, só pode ser 

realizada plenamente considerando-se os sentidos produzidos de acordo com os contextos de 

produção, de recepção e de divulgação a que tais textos estão submetidos.  Além disso, percebe-se 

que a leitura de imagens segue normas de interpretação motivadas pela forma como os elementos 

visuais estão organizados no texto, mesmo que inconcientemente.    

Por seu caráter altamente polissêmico, decorrente da multimodalidade característica desse 

tipo de texto, os memes trazem mensagems cujos sentidos explícitos e implícitos podem ser 

identificados com a ajuda das categorias de análise propostas pela Gramática do Desing Visual. Isso 

nos leva a refletir sobre a importância do letramento visual para proporcionar a leitura críticas desses 

e de outros textos visuais. A composição imagética encontrada funciona como sugere Kress e van 

Leeuwen (2006), como espaço discursivo onde cores, formas, linhas, ângulos, luz e sombra, 

intensificam a sensibilidade para o estético e provocam percepções mais críticas do mundo, induzindo 

os leitores a determinadas leituras do texto. 

Com a análise dos memes neste trabalho, esperamos mostrar que o leitor tende a entender a 

construção de sentidos através de elementos dispostos na imagem e que taissentidos estão revestidos 

pelo agrupamento de linguagens que articulam o mundo, compreendendo os valores, culturas e 

ideologias do ser humano. 
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Resumo:  
A proposta deste trabalho é contar, através de análises discursivas de moradores e habitantes, a história da 

Procissão dos Vaqueiros realizada desde o ano de 1944 no município de União, distante 56 km da Capital do 

Piauí, Teresina. A caminhada acontece todo dia 29 de agosto, durante os Festejos de São Raimundo Nonato, o 

padroeiro, data em que também é comemorado o Dia Nacional do Vaqueiro. Os discursos, permeados num 

ambiente de riqueza cultural e histórica, contribuem para expor e informar sobre o contexto da Procissão ao 

longo dos anos na cidade de União, com foco na figura do vaqueiro e nas suas atividades culturais, enfatizando 

que o vaqueiro possui um papel na construção histórico-cultural da Cidade, do Estado e do País. Outrossim, o 

papel da Comunicação Social, baseado em Pena (2008), ao afirmar que o conceito do Jornalismo está 

“fundamentalmente ligado a uma questão linguística”, ao trabalhar as estratégias discursivas, em forma de 

reportagens, torna pública a História do vaqueiro em terras piauienses e sua interpelação ideológica que, 

conforme Pêcheux, possibilita-o ser sujeito.  Para a Comunicação, Reportagem “é uma extensão da notícia e, 

por excelência, a forma-narrativa do veículo impresso” (SODRÉ, 1986, p.11). Além disso, pretende-se 

enfocar as possibilidades de dizeres atualizadas no momento da enunciação, o que se materializa por meio da 

Memória Discursiva, resultante de uma disputa de interpretações assumidas por diferentes vozes no 

interdiscurso e, retomando os postulados de Michel Pêcheux, em Orlandi (2006), considerá-la dentro do 

contexto das condições de produção, ao priorizar o “contexto sócio-histórico, ideológico, mais amplo”. A 

característica de pesquisa abundante utilizada será a pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e interativo, 

obtendo, como resultados, a ideia de que o sujeito vaqueiro, um herói, possui força compatível à que se precisa 

ter para suportar as dificuldades do sertão e da seca. 

 

Palavras-chave: Vaqueiro. Sujeito. Discurso. Comunicação Social. 

 

 

1. Introdução 

O vaqueiro está presente até os dias atuais em solenidades e festividades em União, sendo 

posto como figura representativa da cidade e do Nordeste, por este motivo, fez-se a escolha deste 

objeto de pesquisa. O Coral dos Vaqueiros, criado em 1987 pela Associação dos Vaqueiros de União-

Piauí (AVAUPI) e a Procissão dos Vaqueiros dos Festejos de São Raimundo Nonato, iniciada em 1944 

mailto:saffira01@hotmail.com
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pelo Pároco Luís Brasileiro e o representante da classe Teófilo José da Cruz, são duas formas 

simbólicas de preservação da cultura do vaqueiro realizadas no Município.  

O Coral, composto por vaqueiros e não-vaqueiros, participa de eventos representando a 

cidade de União dentro e fora dela, e possui a capacidade de deslocar-se por diversas regiões 

carregando consigo o estereótipo do homem nordestino através de suas canções e vestimentas, 

podendo ser considerado um símbolo cultural. 

A Procissão, também composta por vaqueiros e não-vaqueiros, é um ato religioso que busca 

manter vivos os traços da cultura mencionada. É um evento tradicional que ocorre anualmente no dia 

29 de agosto percorrendo as ruas de União e, diferente do Coral, não é deslocado para outras regiões, 

no entanto é motivo de atração para turistas, romeiros, curiosos e admiradores que veem de vários 

locais do Brasil para participar e prestigiar o acontecimento. Ambos reafirmam o estereótipo e a 

cultura do vaqueiro nordestino. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo geral propor, através de depoimentos, 

uma discussão acerca de como é construído o sujeito - vaqueiro unionense. Os objetivos específicos 

são mostrar a simbologia e a representatividade da cultura vaqueira no Piauí e informar sobre o 

contexto do sujeito vaqueiro presente ao longo dos anos na formação da cidade de União. Desta 

forma, ocorre uma abrangência de como se dá a preservação cultural e profissional da classe até os 

dias atuais, ao tempo em que é feita uma análise, junto a relatos orais e matérias escritas e televisivas, 

sobre o papel dos meios de comunicação e instituições na reafirmação da cultura do vaqueiro 

nordestino.  

Para a realização do trabalho proposto, foi utilizado o método de história oral, que inclui as 

técnicas de entrevista semi estruturada. Outro método utilizado foi o de pesquisa bibliográfica. O 

recorte temporal da análise vai desde a regulamentação da profissão de vaqueiro no ano de 2013 até 

os 70 anos da Procissão dos Vaqueiros em 2014, visando entender como é feita a preservação desta 

identidade cultural.  

A justificativa de realização da pesquisa é a de que a mesma trará enriquecimento tanto para 

o âmbito acadêmico, quanto para o social e pessoal (dos pesquisadores), pois poderá servir como 

fonte para futuros estudiosos, proporcionará o aprofundamento do conhecimento acerca da cultura 

do vaqueiro e sua participação na construção da cidade de União ao mesmo tempo em que 

possibilitará aos acadêmicos realizadores da pesquisa o exercício da prática de análise discursiva e 

jornalística, desvendando uma história e estabelecendo discussões sobre ela.  

Para a composição deste relatório, a divisão de capítulos deu-se, inicialmente, através de 

cronologia histórica da cidade de União e, posteriormente buscou-se contextualizar a figura do 

vaqueiro a estes acontecimentos, trazendo para a atualidade, uma discussão através de um olhar 

simbólico a respeito de sua representatividade no Piauí.  Conforme Orlandi (2012), “o texto é a 
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unidade de análise”. Por isso, convém compreender a constituição e a posição assumida por esse 

sujeito, com base em entrevistas e textos proferidos pelos próprios moradores e vaqueiros da cidade 

de União-PI. 

 

2. A notícia transformada em discurso 

A abordagem sobre as conquistas do vaqueiro de União contada por meio de um livro-

reportagem intitulado O homem do terno de couro e, será descrita através de relatos de fatos 

associados à regulamentação da profissão em 2013 até o ano de 2014, quando a Procissão dos 

vaqueiros da cidade completou 70 anos de existência. 

A análise dos depoimentos traz a vantagem de ser um objeto de alto teor de criticidade e 

interpretação, tendo importância durante longo período temporal, além de suprir carências no que diz 

respeito aos conteúdos do dia-a-dia midiatizados de forma superficial e sem um aprofundamento dos 

temas.  

A publicação de reportagens em forma de livro, no Brasil, teve início na década de 1970. É um 

discurso jornalístico que perde algumas características do jornalismo tradicional, como por exemplo, a 

imparcialidade, objetividade e neutralidade. Reportagem “é uma extensão da notícia e, por 

excelência, a forma-narrativa do veículo impresso” (SODRÉ, 1986, p.11). 

Michel Pêcheux, filósofo e estudioso da Análise do Discurso de orientação francesa, propôs 

um estudo da linguagem por meio dos estudos dos entremeios, alojando os princípios teóricos por ele 

mesmo estabelecidos em regiões que podem parecer contraditórias, fazendo trabalhar a 

desconstrução e a construção em busca de uma compreensão incessante de seu objeto teórico. 

Desta forma, procurar-se-á transpor, ao longo desse trabalho, os fatos relatados pelos 

entrevistados, com o propósito de construir um produto que vá além da imprensa já consagrada, mas 

que sirva beneficamente como base histórico-cultural para a sociedade conhecer, reconhecer, rever 

ou reafirmar conceitos sobre a identidade e a cultura do símbolo vaqueiro no Nordeste. 

 

Em síntese: é para isto que serve basicamente o livro-reportagem: para estender o 
papel do jornalismo contemporâneo, fazendo avançar as baterias de explicações 
para além do terreno onde estaciona a grande reportagem na imprensa 
convencional. (LIMA, 1998, p.16) 

 

O jornalismo possui como principal função informar e, por meio desta informação, fazer com 

que as pessoas receptoras se questionem e provoquem mudanças positivas. O jornalista é, ao mesmo 

tempo, um escritor criativo e o trabalho produzido é resultado de uma apuração dos fatos mais 

prolongada, levando em conta a visão dos mais variados aspectos e assuntos em torno do tema. Já a 
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Análise do Discurso se torna relevante, nesse trabalho, ao evidenciar a interpretação como objeto de 

reflexão, e considerar a inscrição da língua na História.  

Mesmo possuindo uma liberdade discursiva, busca-se manter conservada a coerência 

textual, dialogando dentro dos limites imposto pela literatura e o jornalismo fazendo com o leitor 

mantenha uma leitura mais leve e uma compreensão de maior alcance.  

Lima (2004) é sucinto ao afirmar que informar e orientar em profundidade sobre ocorrências 

sociais, episódios factuais, acontecimentos duradouros, situações, ideias e figuras humanas, de modo 

que ofereça ao leitor um quadro da contemporaneidade capaz de situá-lo diante de suas múltiplas 

realidades de lhe mostrar o sentido, o significado do mundo contemporâneo.  

Fazer uma interface, pois, da Comunicação e o Discurso, permite-nos compreender o 

funcionamento como significado e passível, por isso mesmo, de várias interpretações; sujeita a erros, 

equívocos e falhas, sem, no entanto, desfocar do processo maior, que é a compreensão. 

 

2.1 Um discurso “tipicamente” nordestino 

Para falar em identidade nordestina e piauiense, é necessário antes recorrer aos teóricos e 

entender o modo como a identidade é vista por eles, bem como seus conceitos. 

Na obra de Stuart Hall (2004), “A identidade cultural na pós-modernidade” é possível 

identificar e distinguir três concepções de identidade do ser humano: o sujeito do Iluminismo, que é o 

indivíduo centrado e dotado de capacidades de razão; o sujeito sociológico, presente no mundo 

moderno e que não é independente, uma vez que se forma pela relação que estabelece com os 

outros; e o sujeito pós-moderno, o qual não possui uma identidade fixa, promovendo assim esse 

debate em torno da crise de identidade, ocasionada pelo que ele chama de sociedade moderna, 

aquela com descontinuidades e sociedades da modernidade tardia, com diferentes posições de sujeito 

carregadas pelo indivíduo, tendo em vista que as concepções de identidade permeiam o ser humano 

desde o Iluminismo, onde o foco encontra-se no homem racional e científico. 

Com as mudanças e transformações da sociedade moderna, o ser humano acaba, também, 

modificando a sua identidade, sendo assim “definido” pelas relações que constrói nessas novas 

estruturas de sociedade. Trata-se do “sujeito sociológico”. 

Hall (2004) propõe uma reflexão crítica acerca da identidade cultural nacional e seus 

deslocamentos ocasionados pela globalização e em torno identidade nacional que, trata-se, na 

verdade, de uma construção e “representação” e afirma que, decorrente da globalização, diversos 

deslocamentos ocorreram no interior dessas identidades culturais nacionais, promovendo o foco para 

identidades locais e regionais, assim como um hibridismo das culturas originado pela migração dos 

povos. 
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Um local é determinado por sua identidade. A identidade da Região Nordeste seria então 

caracterizada especificamente pelo fenômeno climático da seca, que desencadeia outros fatores 

identitários como a pobreza, o sertanejo, a exclusão social. O discurso da seca fabrica, assim, 

representações para a cultura nordestina. O Nordeste seria uma construção histórica. Mas o tipo 

regional nordestino nem sempre existiu.   

Pêcheux propõe o estudo da língua considerando a estrutura e o acontecimento, perfazendo 

um percurso de análise dos acontecimentos tidos como positivos, numa abordagem positiva, a fim de 

que se atribua sentido aos fatos, bem como às diversas formas de manifestação sociolinguísticas  

neles ocorridos. 

Orlandi (2011,p 125), representante de Michel Pêcheux aqui no Brasil, trata do funcionamento 

ao ressaltar  que “em um discurso não só se representam os interlocutores, mas também a relação 

que eles mantêm com a formação ideológica”. Trata-se, assim, de inserir valores e conceitos no 

processo de interpretação, ou seja, compreender a identidade do sujeito a partir dos elementos 

ideológicos presentes em seu meio. 

A imagem estereotipada de Nordeste atribuída aos nordestinos foi historicamente construída 

pela literatura e pela mídia, associada a temas e valores sociais e naturais normatizados como 

imutáveis. Dentro deste estereótipo, está inserida a figura do vaqueiro e sua masculinidade, 

resistência, o conformismo quanto a sua classe social, forma como lida com o gado e realiza seus 

trabalhos, lhe asseguram características específicas.  

A Análise do Discurso, como linha teórica que estuda, entre outros elementos, a produção 

de sentidos, possibilita o entendimento da ideologia para a formação do sujeito, e estudá-lo, sob uma 

perspectiva discursiva, explica o próprio funcionamento da língua para o homem. 

O sujeito da Análise do Discurso é um sujeito inconsciente, múltiplo, considerado como 

posição, uma vez que a sua situação no mundo reflete a sua posição no discurso. Integrando a 

ideologia, juntamente com o papel do sentido, essa posição permeia a língua e a história, significando-

se pelo simbólico. 

 

3. Os meios de comunicação e as (re)constituição da cultura e do sujeito 

A literatura possui forte tendência de tentativa de construção da identidade cultural 

nordestina e os escritores, assim como os leitores, buscam isso como uma forma de reafirmar a sua 

identidade local e pertencimento, além de quererem se reconhecer dentro da história. Assim, passou 

a ser mais constante a utilização da descrição do ambiente nas obras ficcionais brasileiras escritas. Em 

Os Sertões, de Euclides da Cunha (1973), o autor revela um Brasil autêntico e é uma obra 

essencialmente nacional.  
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A obra descreve o sertão como um vale fértil, sem dono. Depois que a época de colheita se 

acaba, voltam os dias torturantes assombrados pela seca. A paisagem nordestina de Os Sertões é a 

própria descrição do sofrimento e da calamidade, mas ao mesmo tempo, da força e da fé de quem 

vive nela. Seria, para o autor, o lugar onde o estrangeirismo foi barrado e permaneceu autêntico, fiel.  

O Nordeste, bem como o Piauí, foram inventados através de um estereótipo regional criado 

a partir de um local, baseado pelos elementos predominantes como fanatismo religioso e a inabalável 

fé, além da figura do vaqueiro. Tais mecanismos fortificam e funcionam como determinantes de uma 

afirmação dos símbolos que representam a cultura local, e reafirmam até hoje esta memória coletiva.  

 

“O Nordeste é então inventado como espaço regional. Inicialmente o termo aparece 
sempre vinculado aos dois temas que mobilizam as elites desta área do país, 
naquele momento, e em que fizeram emergir a ideia de Nordeste: a seca e a crise 
da lavoura”. (ALBUQUERQUE Jr, 2013, p. 139) 

 
Em seu livro A invenção do Nordeste e outras artes, Albuquerque Jr (2006) aborda o fato de 

novelas, documentários, reportagens jornalísticas e, principalmente programas de humor, trazerem 

imagens da região sendo um lugar distante (de quem?), os personagens são engraçados e falam 

errado. Vestem-se com roupas emendadas, atiram com peixeiras e usam maquiagens exageradas no 

rosto. 

A identidade cultural de nordeste teria sido construída como um fruto de um discurso 

praticado por uma elite para unificar os costumes de sujeitos heterogêneos. Servem para perpetuar 

imagens e estereótipos, ou seja, mitos. Neste mesmo discurso, tem-se na seca a causa de todos os 

problemas e da miséria e não um maior investimento financeiro e político. Há, assim, um jogo de 

interesses políticos e econômicos não visíveis que sustentam essa fala. 

Por exemplo, no Nordeste, o Piauí é representado, ainda hoje, como a região marcada pela 

seca e pobreza, principalmente nos meios de comunicação. Percebe-se que os sulistas135, termo 

utilizado para designar quem é natural da parte sul do Brasil, com deboche representam e associam o 

Piauí e/ou piauienses, na maioria das situações, ao retrato decadente da seca. Utilizando deste 

discurso de identidade homogêneo e cômico para ridicularizar e oprimir o Estado e seus habitantes. 

“Sendo o calor inadequado para o desenvolvimento de uma civilização e os mestiços e negros uma 

sub-raça incapaz de realizá-la”. (VASCONCELOS, 2006, p.04) 

É fundamental, assim, trabalhar as “condições de produção”¹ dentro de contextos discursivos, 

uma vez que o sócio-histórico está intimamente relacionado ao meio linguístico, de forma a constituir 

os dizeres. Nesse sentido, as relações de força merecem ser mencionadas pois, conforme ORLANDI 

(2007), “o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz.” Não se pode analisar o 

                                                             
Condições de Produção é um conceito trabalhado por Michel Pêcheux, na Análise Automática do Discurso, ao 
se referir à própria constituição do sujeito. 
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sujeito piauiense sem considerar a linguagem típica desse povo, bem como as suas formas de 

tratamento, impostas tanto pela posição social quanto pelo reconhecimento em meio à sociedade.  

 

4. Vaqueiro de União: a constituição do sujeito sob o prisma das condições de produção 

O município de União, localizado a 56 km da capital do Piauí, Teresina, traz algumas 

solenidades que utilizam a figura do vaqueiro como protagonista; são elas o Coral e Procissão dos 

Vaqueiros. O vaqueiro, por sua vez, analisado sob a ótica da cultura, é um símbolo reforçado, ainda 

hoje, por instituições, tais como a Associação dos Vaqueiros de União-Piauí (AVAUPI) e a Igreja 

Católica, além dos meios de comunicação, em decorrência de sua história e tradição e, denota a 

manifestação e manutenção, assim como a invenção ou reinvenção de práticas religiosas e culturais 

sertanejas.   

Além disso, é provável também que União possua mais importância na história de 

construção do Estado do Piauí do que os raros documentos existentes relatam. Um emaranhado de 

dados contraditórios dificultam pesquisas a respeito do assunto. No entanto, através de análise 

minuciosa, utilizando uma visão jornalística, sem pretensões de mencionar em detalhes cada ano e, 

sim, os marcos históricos, é possível identificar vestígios de acontecimentos significativos e que 

envolvem o vaqueiro como peça fundamental na formação da cidade, bem como do Estado.  

Desta forma, fez-se necessário a organização destas informações acessíveis por meio de 

documentos, escrituras e relatos orais, com a finalidade de se construir uma base biográfica 

unionense que auxiliou no estudo de compreensão acerca da simbologia do vaqueiro de União. 

O diretor do Centro Cultural da cidade de União, Antônio Carlos Ferreira136 ressalta, em 

entrevista aos presentes pesquisadores, a escassez de documentos que possam fundamentar a 

história da cidade, destacando a presença de mais fontes de pesquisa acerca do tema no Arquivo 

Público em Teresina, do que no próprio município. Não há a existência de um local específico para 

armazenamento e exibição de dados históricos, estes por sua vez, são guardados sem nenhum 

tratamento adequado de arquivamento e preservação em residências privadas.  

Junto a isso, fez-se necessário explanar o local onde se deu lutas relevantes que 

contribuíram para o enriquecimento cultural e profissional da categoria, pois na cidade de União foi 

onde se iniciaram processos que resultaram em importantes conquistas não só para o contexto 

unionense, mas também o brasileiro. A Associação dos Vaqueiros de União-Piauí (1984), criação do 

Coral (1987), 70 anos da Procissão em 2014, Dia Municipal, Estadual e Nacional do Vaqueiro são as 

mais relevantes apropriações advindas do homem do campo do local, por meio de representantes 

                                                             
136 Entrevista concedida por FERREIRA, Antônio Carlos. Entrevista I.  [fev. 2015]. Entrevistadores: Josiel Lima 
Nascimento e Sanny Ravanne da Cunha Rêgo. União, 2015. 2 arquivos .m4a (32min.13seg.) 
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políticos da classe mencionada e, num estudo detalhado, procurou-se relacioná-las à história da 

cidade, desde o seu início quando ainda era Distrito de Campo Maior, conhecida como Fazenda 

Estanhado, pois a categoria esteve presente nos momentos mais importantes da narrativa de 

construção e consolidação do município. 

Constituintes dos discursos, as condições de produção estão intimamente ligadas à relação de 

sentidos, numa alusão à interdependência que os discursos possuem entre si. Sobre isso, Orlandi 

(2007, p 39) diz que “não há discurso que não se relacione com outros”, significando que todo dizer 

está relacionado a outro imaginado, ou proferido anteriormente, funcionando como uma espécie de 

ciclo, em que, segundo a autora, “não há começo absoluto nem ponto final”. 

 

5. A religiosidade do vaqueiro como condição de produção 

União possui dois festejos religiosos católicos com maior destaque realizados na igreja que, 

em 1953, passaria a ser Paróquia da padroeira de União, Nossa Senhora dos Remédios (NSdR), uma 

construção disposta em cima de uma escadaria no centro da cidade. São eles os de São Raimundo 

Nonato (SRN), padroeiro do vaqueiro, iniciados em 1924 que mesmo não sendo o patrono do 

Município, possui mais popularidade que as festividades de Nossa Senhora, tendo início em1853. 

Os festejos de SRN são iniciados, registrado em entrevista137, quando 

 

(...) um cidadão chamado Raimundinho Fortes fez uma promessa que se alcançasse 
a graça iria trazer a imagem de São Raimundo pra cá e trouxe de fato. A gente tem 
várias análises, mas a mais prática é a de que Nossa Senhora dos Remédios era um 
festejo dos pobres, e Raimundinho Fortes era um rico empresário, então o festejo 
de SRN já começou com uma vantagem a mais; já implantou na cidade o sistema de 
transporte Zuca Lopes, e o Leilão de São Raimundo já foi lá pra cima, com joias de 
grande valia como bois, carneiros. E o de Nossa Senhora dos Remédios, era a rosca, 
era uma penca de bananas. Essa é uma versão a ser aprofundada. Mas uma coisa é 
certa, o olhar religioso de nossa senhora é mais doutrinário, de oração e reflexão. E 
SRN é mais folia, dinheiro, festas, de referência. E muita gente faz confusão por isso, 
e acham que o padroeiro é SRN. (FERREIRA, C., 2015) 

 
Religião, trabalho e cultura, três termos indissociáveis da figura do vaqueiro unionense. 

Padre Luís de Castro Brasileiro observou isso e, em 18 de outubro de 1942, quando tornou-se vigário 

da Paróquia da padroeira, até 1953, foi o grande motivador das atividades culturais relacionadas ao 

homem do campo e ao pobre. 

O Padre Luís Brasileiro chegou em União em 1942, e em 1944 ele já conseguiu fazer 
a primeira reunião com os vaqueiros, e daí que veio a Noite dos Vaqueiros nos 
festejos de São Raimundo Nonato com a procissão. Ele foi a primeira pessoa que 

                                                             
137 Entrevista concedida por FERREIRA, Antônio Carlos. Entrevista I.  [fev. 2015]. Entrevistadores: Josiel Lima 
Nascimento e Sanny Ravanne da Cunha Rêgo. União, 2015. 2 arquivos .m4a (32min.13seg.) 
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conseguiu juntar os vaqueiros nesse sentido da noite do dia 29 de agosto. 
(FERREIRA, C., 2015)138 

Como já abordado, devido os Festejos de SRN possuírem maior popularidade que os Festejos 

de NSdR, há uma confusão quanto ao conhecimento e distinção de padroados. Além disso, a história 

de vida do santo São Raimundo Nonato passa a ser confundida com o caso do vaqueiro Raimundo 

Nonato dos MulundUs, hoje Várzea Grande, no Maranhão. Depois de sua morte, as pessoas 

começaram a devotá-lo, pagando promessas e festejando seus feitos. 

O que se pode comprovar, portanto, é que a religiosidade simboliza um traço notório na 

constituição do sujeito vaqueiro, e ao representar uma condição de produção desse ser, em terras 

piauienses e, mais especificamente, em União. Desta maneira, constata-se uma cronologia de fatos 

que incluem o vaqueiro como personagem histórico-cultural de União, e o mostra como agente de 

suas próprias conquistas. Em 1987, os vaqueiros unionenses se organizaram e criaram a AVAUPI, 

depois disso, diversos fatos se desencadeariam e em 2013, a profissão de vaqueiro é regulamentada, 

por meio da Lei sancionada pela Presidente da República Dilma Rousseff. 

 

6. O sujeito vaqueiro a sua interpelação pela ideologia nordestina 

A Procissão e o Coral são as mais fortes atividades culturais exercidas na cidade de União, 

cujo foco está mantido na figura do vaqueiro. Desta forma, procurar-se-á identificar seus contextos 

históricos, estabelecendo, após, uma análise de como se dá a representatividade da cultura no Estado 

do Piauí. 

Em 2014, a Procissão completou 70 anos de existência. Criada por uma iniciativa do vigário 

da Paróquia, Pe. Luis de Castro Brasileiro, é tida, atualmente, como preservação cultural e artística dos 

vaqueiros. Membros da AVAUPI acreditam que a categoria não será extinta. 

O vaqueiro sempre vai estar presente na memória de todos os brasileiros devido aos 
eventos realizados por eles, sempre atuantes Ao menos uma vez no ano, é chamada 
nos meios de comunicação que os vaqueiros estão se manifestando, por isso que 
esta profissão não acaba. (FERREIRA DA CRUZ, 2015)139 

 

Depois da criação da Associação, no ano de 1984, o evento teve sua programação 

fortificada, sendo divulgada nas rádios e repassada para as outras pessoas boca-a-boca, ou seja, o 

incentivo aumentou e começou a fortalecer. Atualmente, tem-se uma base de 1000 vaqueiros, 

                                                             
138 Entrevista concedida por FERREIRA, Antônio Carlos. Entrevista I.  [fev. 2015]. Entrevistadores: Josiel Lima 
Nascimento e Sanny Ravanne da Cunha Rêgo. União, 2015. 2 arquivos .m4a (32min.13seg.) 
139 Entrevista concedida por FERREIRA DA CRUZ, Francisco. Entrevista I.  [jan. 2015]. Entrevistadores: Josiel Lima 
Nascimento e Sanny Ravanne da Cunha Rêgo. União, 2015. 1 arquivo .m4a (1h.18min.26seg.) 
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participando da Procissão. Dentre essas mil, estão incluídos comerciantes, além de outros 

profissionais. 

 Quando se fala vaqueiro no dia da noite do vaqueiro, qualquer um pode estar lá e 
será contado como vaqueiro. Nesse dia, costuma-se dizer “Estou vaqueiro”. Se 
houver 1000, 700 são vaqueiros e 300 “estão vaqueiros”. Isso é muito relativo, por 
exemplo, se acontecer uma corrida de bicicleta e você não for ciclista, mas estiver 
participando com sua bicicleta no evento, então você será contado como mais um 
ciclista. (FERREIRA DA CRUZ, 2015)140 

 

Esta afirmativa foi feita por Francisco Ferreira da Cruz, o mesmo que invadiu o Congresso 

Nacional em Brasília-Distrito Federal, no ano de 1984, em prol da regulamentação dos direitos da 

profissão vaqueiro. Para ele, para manter a carne bovina, será necessário a presença do vaqueiro, 

mesmo que ele vá no lombo de um cavalo, jumento, moto ou bicicleta. Tudo se adequa à tecnologia 

moderna. 

Em contrapartida, Da Cruz (2015), que participou 28 anos da Procissão, afirma que o 

vaqueiro de União: 

Não existe. O vaqueiro de União acabou, não tem mais. Em agosto você não conta 

50 de terno de couro dentre 300, e esses são advindos do Maranhão, José de 

Freitas, Miguel Alves. Os que foram vaqueiros vem de moto. A Associação em 

União não vai pra frente. Para Associação, todo mundo que usa chapéu e monta o 

cavalo é vaqueiro; vaqueiro era o que fazia roça e cuidava dos bichos. 

 

7. Considerações finais 

Trata-se de uma discussão acerca de como a imagem do vaqueiro unionense é forçadamente 

construída. A Procissão e o Coral dos Vaqueiros, como base estruturante do estudo, são duas 

solenidades da cidade de União-Piauí importantes para a preservação da cultura mencionada, porém 

ainda permeadas por muitos instintos e anseios políticos.  

O fato é que a representatividade do vaqueiro, analisada por meio de opiniões de moradores 

de União mostrou-se decadente, em partes, para os sujeitos sociais da cidade, uma vez que provoca 

divergências de ideias. Por outro lado, continua sendo exposta pela mídia como símbolo 

representativo da cultura do local. 

 

 

                                                             
140  Entrevista concedida por FERREIRA DA CRUZ, Francisco. Entrevista I.  [jan. 2015]. Entrevistadores: Josiel 
Lima Nascimento e Sanny Ravanne da Cunha Rêgo. União, 2015. 1 arquivo .m4a (1h.18min.26seg.) 
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Resumo:  
Com o advento da globalização a sociedade passou a ter um maior contato com as transformações sociais que 

por sua vez trouxeram para a mesma um apanhado de informações. O sujeito da pós- modernidade está 

inserido em meio à efervescência e dinamicidade cultural por viver em contato com a constante transitividade 

de informações e passar por diversas metamorfoses. Nesse sentido, a obra Hotel Atlântico (1989), de João 

Gilberto Noll, reflete para o leitor o típico sujeito pós-moderno, aquele que tem uma identidade insólida e 

instável que está em uma busca constante de construir sua identidade. Nesse sentido, este trabalho tem por 

objetivo analisar como se dão as diversas tentativas de construção da identidade do sujeito no romance Hotel 

Atlântico. Realizando-se a partir de uma abordagem bibliográfica, a narrativa é lida e analisada à luz das ideias de 

Stuart Hall (2005), Nizia Villaça (1996) e dentre outros, que retratam em suas pesquisas tanto a construção da 

identidade na pós- modernidade como também da subjetividade do ser. O romance propõe temáticas dentro de 

um contexto pós-moderno, além de tratar das problemáticas que envolvem não somente a sociedade local e 

nacional, mas também a global, caracterizando a obra em uma fragmentação identitária. 

 

Palavras-chave: Pós-modernidade. Identidade. Sujeito. Construção. 

 

 

1. Introdução 

A globalização por ser um processo de interação, comercialização e de trocas, proporcionou 

com o seu advento um maior contato entre a sociedade e as transformações sociais, que por sua vez 

integrou o mundo social a uma complexa dinamização de informações. Essas, ao chegar em alta 

velocidade por meio dos novos suportes tecnológicos (notebook, celulares, tabletes, etc.), aproxima 

os seus consumidores a um apanhado de sensações. 

O Sujeito, que é um ser social, ao ser contaminado pelo vírus do mundo globalizado, entra em 

contato com ele e começa a interagir com essa gama de informações. Nesse sentido, esse ser social ao 

envolver-se, passa a conhecer e conviver com novas culturas. Além de, compartilhar com os demais os 

seus costumes e hábitos. Nascendo então o sujeito da pós-modernidade. Esse, por sua vez, vem a ser 

um sujeito fragmentado e que está em constante transformação. 

mailto:alodycosta@yahoo.com.br
mailto:nathalilima87@gmail.com
mailto:suelopes152@hotmail.com
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Nesse contexto enquadra-se a obra Hotel Atlântico, de João Gilberto Noll 141ao modelo de 

uma narrativa contemporânea, que traz em suas páginas a história de um narrador-personagem que 

representa o típico sujeito da pós-modernidade que está em constante transição. Uma obra que 

reflete para o leitor aquele que tem uma identidade insólida e instável e que está em busca constante 

de construir sua identidade.  

Portanto, este trabalho tem por objetivo analisar como se dá as diversas tentativas de 

construção da identidade do sujeito no romance Hotel Atlântico. Realizando-se a partir de uma 

abordagem bibliográfica, a narrativa é lida e analisada à luz das ideias de Stuart Hall e Nizia Villaça, que 

retratam em suas pesquisas tanto a construção da identidade na pós- modernidade como também da 

subjetividade do ser. 

O romance propõe temáticas dentro de um contexto pós-moderno, além de tratar das 

problemáticas que envolvem não somente a sociedade local e nacional, mas também a global, 

caracterizando a obra em um mosaico de identidades. A narrativa de Noll, que tem por característica 

personagens com histórias fragilizadas, descontinua e indeterminadas, tende a revelar um sujeito que 

vive em busca da construção do próprio ser. Dentro desse contexto está o personagem sem nome, 

sem endereço fixo e que oculta a sua identidade e vive em buscar a cada nova viagem a revitalização 

do seu próprio ser. 

 

2. A construção do sujeito pós-moderno 

O século XX foi o período que ficou conhecido e marcado pelas altas construções, pois os 

centros urbanos se expandiam não só a nível espacial, como também a nível populacional, além da 

ocorrência das famosas Guerras Mundiais e Bélicas, iniciava-se os altos níveis de consumo de drogas, 

que saia do patamar consumista para o de comércio multinacional. Esse período também ficou 

marcado pelas lutas de “igualdade racial”, culminando na descentralização do homem branco, que 

passou a ocupar o mesmo nível do negro, além do avanço digital e tecnológico. Em consequência a 

tais fatos que ocorreram durante o século XX, pôde-se perceber que estava ocorrendo mudanças nas 

camadas sociais, o que culminou em transformações nas sociedades modernas desse século. Stuart 

Hall diz que: 

 

Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, 
raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinha fornecido sólidas localizações como 
indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades 
pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta 

                                                             
141 Revelação literária dos anos 80 nasceu em 1946, possuí formação acadêmica em Letras e teve sua estreia como escritor 
em 1980 ao publicar um livros de conto intitulado por O cego e a dançarina, seguido posteriormente os romances A fúria do 
corpo (1981), Bandoleiros (1985, possuindo reedição em 1989) e Rastros de Verão (1986). 
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perda de um ”sentido de si” estável é chamada, algumas vezes de deslocamento ou 
descentralização do sujeito. (HALL, 2005, p. 9). 

 

Em consequência dessas fragmentações e das transformações que proporcionaram as 

mudanças das identidades pessoal do ser, surgiu então o sujeito pós-moderno. Esse sujeito é 

conhecido por não possuir apenas uma única identidade, pois “[...] assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo 

que nossas identificações estão sendo constantemente deslocadas”. (HALL, 2005, p. 13). Porém, antes 

do sujeito pós-moderno existir, houve duas concepções de sujeito que o antecedeu, sendo então o 

sujeito iluminista e sociológico. Esse era interativo com as culturas exteriores e com as identidades 

que lhes ofereciam enquanto que aquele era individualista e machista. 

Percebe-se então, que não há a existência de um sujeito que venha ser constituído por uma 

única identidade, e que a idealização desse não passa de fantasias, pois a cada instante que ele 

conhece e tem contato com culturas diferentes e novos hábitos, implicará  na constituição de novas 

identidades para esse ser. Pois para Stuart Hall: 

 

A identidade plenamente unificada, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés 
disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertantes e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2005, p. 13). 

 
 

Ao analisarmos os fatos que culminaram na fragmentação do sujeito pós-moderno, 

percebemos que isso se dá em decorrência do deslocamento do ser. Para Hall, esse deslocamento se 

justifica por meio de:  

 

[...] Cinco grandes avanços na teoria social e nas ciências humanas ocorridos no 
pensamento, no período da modernidade [...] ou que sobre ele tiveram seu principal 
impacto, e cujo maior efeito, argumenta-se, foi o descentramento final do sujeito 
cartesiano. (HALL, 2005, p.34).  

 
 

Esses cinco grandes avanços foram frutos das ideias de Karl Max, Freud, Ferdinand Saussure, 

Michel Focault e das contribuições do movimento feminista que por meio da sua expansão incluiu a 

formação das identidades sexuais e de gênero, culminando no descentramento dos sujeitos cartesiano 

e sociológico. Percebe-se dentro desse contexto que embora o sujeito Iluminista possuísse uma 

identidade fixa e estabilizada, foi de forma gradual sendo descentralizada, resultando em identidades 

fragmentadas, acabadas e contraditórias do sujeito pós-moderno. 
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O momento pós-moderno que envolve o espaço temporal onde está inserido o sujeito da pós-

modernidade “[...] não é apenas depois do moderno, não é somente anti-moderno, ou um nada pós-

tudo. É momento de discussão, de multiplicidade de perspectivas sem queda no relativismo. É perda, 

é desagregação é também aposta na multiplicidade”. (VILLAÇA, 1996, p.28). Ao nos atentarmos a 

expressão “multiplicidade” utilizada pela autora e ao enquadra-la a narrativa de João Gilberto Noll, 

percebe-se que o autor trás para dentro de sua obra elementos múltiplos que constituí o sujeito pós-

moderno, assim como o capitalismo, consumismo, narcisismo, entre outros. 

Esses elementos que resulta nesse tipo de sujeito são captados pelos escritores que ao 

levarem para dentro de sua narrativa as transformam em subjetividade, tornando uma escrita 

ficcional pautada nos acontecimentos que envolvem o meio em que esse sujeito pós-moderno está 

inserido. Dentro dessa perspectiva está a obra Hotel Atlântico, de João Gilberto Noll, que tem por 

característica ser constituída por elementos discursivos que envolve o público leitor a uma história 

ficcionalista. Tornando a escrita de João Gilberto o típico reflexo do sujeito pós-moderno.  

 

3. O sujeito moderno em Hotel Atlântico 

A narrativa de Noll inicia-se com a chegada do personagem principal ao hotel. Eis que ao 

entrar, se depara com um corpo de um morto descendo as escadas. Logo, hospeda-se, e por não 

possuir bagagem tem que pagar três diárias adiantadas. Após instalar-se em um quarto, pede que a 

recepcionista do hotel vá ao seu quarto levando um uísque, após a garota adentrar ao seu quarto, 

pouco depois se vê mantendo relação sexual com a mesma. 

O personagem decide viajar, mas nem ele mesmo sabe para onde ir. Logo o mesmo direciona-

se até a rodoviária, e decide-se ir a Florianópolis. Dentro do ônibus conhece outra passageira, Susan 

Fleming, esta se suicida, e mais uma vez ele se depara com a morte. Ao chegar em Florianópolis, 

decide sair do ônibus com medo de suspeitarem dele e resolve pernoitar por lá mesmo. Nesta cidade 

conhece dois rapazes, Nelson e Léo, através do garçom de um bar em que estava e decide pegar 

carona com eles até o oeste do Rio Grande do Sul. 

A partir daí o personagem sem nome passa por muitas situações, desde ficar hospedado em 

uma casa de mulheres da noite, sofrer uma tentativa de homicídio por parte de Nelson e Léo, até fugir 

e ser amparado em uma casa paroquial, onde transa com a lavadeira do lugar. Vai embora 

novamente, e finalmente acaba em uma cama de hospital, onde tem uma perna amputada após ter 

saído de Viçoso e ir para Arraiol caminhando durante uma noite inteira sob a chuva. No hospital 

conhece Sebastião, enfermeiro que tinha o sonho de ir embora de Arraiol para Porto Alegre, assim o 

personagem decide ir com ele, afinal a companhia do enfermeiro parecia uma boa ideia e também, 

ele não tinha outro lugar para ir. O personagem morre quando ele e Sebastião após chegarem em 
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Porto Alegre e pernoitarem no Hotel Atlântico, ele passa mal e finalmente descansa nos braços de 

Sebastião de frente para o mar. 

A narrativa de Noll por ser dinâmica, impressiona o leitor, que ao mesmo tempo em que se 

depara com a brusca decisão do personagem de viajar, encanta-se, pois o percebe cercado por 

constantes dúvidas sobre qual destino irá tomar. Para onde esse personagem quer ir? Qual é o seu 

destino? Pelo o quê ele busca? O personagem de Noll ao mesmo tempo em que decide empreender 

diversas viagens sem direção e sem rumo, acaba por se distanciar do seu verdadeiro objetivo. 

O verdadeiro objetivo do personagem estava em empreender uma busca por si mesmo, no 

interior do seu ser e de sua alma, uma viagem introspectiva que somente ele poderia fazer à procura 

do seu verdadeiro “eu”. Nesse sentido, a obra nos remete esta questão altamente existencial e tão em 

voga nos dias atuais. A crise existencial em que muitas pessoas se encontram e que na verdade todas 

deveriam passar, pois só assim estes sujeitos descobririam sua verdadeira identidade. Pois já que “as 

velhas identidades estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno [...]”. (HALL, 2005, p. 1). 

Isto se dá devido as constantes mudanças que vêm acontecendo desde a Revolução Industrial, 

com a guerra e os homens em campo, as mulheres foram obrigadas a trabalhar em seus lugares. 

Assim a sociedade foi se desfragmentando, pois as pessoas tinham a impressão  que suas vidas eram 

bem definidas. 

  

Os processos de mudanças trazidos pelas intensas transformações podem ter 
efeitos diversos sobre o estilo de vida, crença e religiosidade na vida dos indivíduos, 
Durkheim os chamou de anomia: sentimentos de falta de propósito, medo e 
desespero provocados pela vida social moderna (GIDDENS, 2012, p. 26). 

 

Com este sistema em desmontagem, e as mudanças cada vez mais constantes, o indivíduo 

passou a não saber o que deveria considerar como certo, causando em si, as chamadas crises 

existenciais ou de identidade. 

 

[…] Crise de identidade é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, 
que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 
estável no mundo social. (HALL, 2005, p. 1).  

 

O próprio Noll desconstrói o personagem da sua obra ao não nomeá-lo, o personagem não 

possui um nome ou sobrenome, pede apenas que a recepcionista do hotel o chame assim, “- Amor, 

me chame de Amor, Verbo Encarnado [...]”. (NOLL, 1989, p. 10). O que se sabe do personagem é que 

é um ator, profissão esta que se caracteriza por um indivíduo ter a capacidade de se transmutar em 

vários “eu's”, em uma mesma personalidade, apenas alterando suas características como lhe convém. 
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Apesar do personagem alegar ter feito televisão, ele havia caído no ostracismo, talvez este seria um 

dos fatores que o estivesse levando a uma busca incessante por si mesmo, busca essa que só acabaria 

com a sua morte.  

 O personagem principal por muitas vezes no decorrer da narrativa, não reconhece a si 

próprio, como participante do meio com o qual tenta interagir, age como se estivesse vivendo em um 

mundo a parte, quase que alienado. “Naquele espelho eu parecia de uma terra remota, obrigado a 

enfrentar diariamente as maiores intempéries. Senti como se uma falta do que eu jamais precisaria 

suportar. Baixei os olhos”. (NOLL, 1989, p. 32). O sujeito da obra de Noll apesar de ser narrador e 

protagonista vive apático, como se esperasse passivamente, para onde aquelas situações o fossem 

levar, agindo conforme elas o levavam. 

 

É próprio Noll em depoimento à imprensa, sublinha a impotência do homem face ao 
aleatório. Pensa que o processo que nos rouba a liberdade, comprometendo-nos 
num ciclo de predestinação, tem maior probabilidade de nos seduzir do que uma 
liberdade e uma responsabilidade que também são sem fundamento. Aponta, 
então, para a entrega do trágico para o puro arbitrário. (VILLAÇA, 1996, p. 104). 

                                               
Na verdade, o personagem vive sem rumo e sem direção, deixando que as circunstâncias 

sejam o agente modificador da sua vida, ao invés dele próprio, a cada nova decisão de ir mais adiante, 

o leva em mais buscas que nem ele mesmo sabe para quê está indo e por que está indo. “Em Noll, a 

subjetividade caminha para a neutralização e a autodestruição”. (VILLAÇA, 1996, p. 105). Novamente 

ao olhar o personagem, sabe-se apenas que dentro dele existe essa necessidade de estar em 

constante transição, nunca sequer levando bagagem, isso demonstra o fato de não querer fincar 

raízes em lugar algum. “– A bagagem eu deixei guardada no galeão – foi a explicação que me saiu”. 

(NOLL, 1989, p. 6) 

O eu-sujeito da obra de Noll ao transar com a recepcionista do primeiro hotel, onde havia se 

instalado e com a lavadeira da casa paroquial demonstra exclusivamente momentos de excitação e 

atração física, traços que demostram desejos, e que ao serem saciados, não interessam mais, são 

apenas lances fortuitos, que para ele não merecem atenção nenhuma, meros expectadores dos 

segredos da alma do homem. “Um mesmo ar fortuito rege os encontros amorosos. As relações com o 

sexo oposto são reduzidas ao seu aspecto físico [...]”. (VILLAÇA, 1996, p. 107). 

 

4. Considerações finais 

As mudanças pelas quais o eu-sujeito da obra de Noll permite-se e se propõe a passar, são 

transições pelas quais o sujeito da pós-modernidade está exposto atualmente. A cada dia que passa o 

sujeito depara-se com as mudanças e modificações trazidas pelos tempos modernos, a problemática 
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acontece, quando que ao deparar-se com essas mudanças, o sujeito não se encontra apto 

mentalmente para enfrenta-las, assim sente-se que não está preparado, sentindo medo do futuro e 

sofrendo com a ausência de atitudes e propósitos, que o faça seguir em frente, mesmo diante das 

dificuldades.   

A transitividade do personagem-narrador acaba-se apenas quando chega a Porto Alegre, 

depois de tanto rodar estradas e passar por diversas situações, finalmente o eu-sujeito da obra, perde 

fôlego para continuar sua jornada. Assim como despreza malas e bagagens, acaba desprezando 

relações sexuais e/ou qualquer rastro de ilusão que possa surgir em seu caminho, tornando-as fúteis e 

passageiras, como que apenas para saciar desejos temporários. 
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Resumo:  
A obra literária de Maria Firmina dos Reis se configura como a escrita de uma mulher negra consciente e 

comprometida com a abolição da escravatura e a condição humana do negro escravizado no século XIX, que é 

sinônimo de luta e coragem. Em meio a uma sociedade patriarcal e escravocrata, Reis assume uma posição 

contrária aos interesses econômicos e os valores hegemônicos da classe dominante e branca. O conto “A 

escrava”, publicado na Revista Maranhense (1887: 1, nº 3), escrito no auge da campanha abolicionista, é uma 

obra afro-brasileira, considerando-se os elementos que podem ser enumerados no texto como a temática; a 

presença de uma protagonista escrava e negra da narrativa; o ponto de vista da autora negra ao narrar os 

episódios da história. Outro ponto chave da escrita afrodescendente de Reis é que as personagens negras são 

humanas e reais, frutos da experiência social e histórica, portadoras de qualidades e defeitos, e destituídas de 

estereótipos raciais, o que diferencia a narrativa e a ficção de Reis das obras dos autores brancos, seus 

contemporâneos. Desse modo, este trabalho propõe-se à análise do conto “A escrava”, a partir da perspectiva 

da crítica literária afrodescendente e dos estudos culturais. Para tanto, tomaremos por base os estudos 

realizados pelos autores Homi K. Bhabha (2003), Frantz Fanon (2008), Édouard Glissant (2005), Conceição 

Evaristo (2011), Eduardo de Assis Duarte (2004), Elio Ferreira (2013), Morais Filho (1975), Mott (2008), dentre 

outros. 

 

Palavras-chave: Literatura afro-brasileira. A Escrava. Escrita abolicionista. 

 

 

1. Introdução 

Por mais de um século esquecida, Maria Firmina dos Reis142, escritora abolicionista, dedicou-

se boa parte de sua obra para escrever sobre a questão da escravidão. O romance Úrsula, publicado 

em 1859, surge como um marco inicial de sua arte literária e da literatura afro-brasileira, que aborda 

sobre a negritude a partir de suas próprias experiências, tendo como intenção recuperar a condição 

do negro dentro da sociedade. Em meio a esse reconhecimento, muitos foram os estudiosos que se 

preocuparam em resgatar a sua importância para a história das letras afrodescendentes, dentre os 

                                                             
142 Nasceu no dia 11 de outubro de 1825, em São Luís do Maranhão. Foi professora do magistério, em Guimarães, no interior 
do estado, profissão esta, que se dedicou até o fim da sua vida. Colaborou na imprensa local, publicando sua produção 
literária. Faleceu em 1917. 
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quais podemos destacar Nascimento Morais Filho, que publica em 1975, a biografia da autora143, e do 

crítico Eduardo de Assis Duarte.144 

Maria Firmina, uma autodidata que buscou se instruir por intermédio de muita leitura e muito 

estudo, demonstrando durante sua vida, estar muito além de seu tempo e que merece ter seu 

trabalho reconhecido. Aponta em sua narrativa abolicionista a veia humana e social do negro, 

fazendo-o ascender como gente, como um ser que merece ser respeitado, por este proposto, ela é 

uma autora que merece ser estudada, principalmente por seus conterrâneos. 

Em 1887, escreve o conto “A Escrava”, que emerge no auge da campanha abolicionista, 

apoiada em um discurso antiescravagista, apresenta uma narrativa de dentro, pois fala de si e de sua 

condição, onde é apresentada a personagem Joana, uma negra e cativa, que tem voz diante das 

agruras sofridas na sociedade oitocentista. O conto “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. 05).  

O presente trabalho tem por finalidade analisar o conto “A Escrava” a partir das marcas 

encontradas na escrita firminiana, para reafirmar sua narrativa abolicionista. Apresenta a voz da 

personagem Joana, que fala sobre sua condição de escrava, mulher e negra que vivia em sociedade 

patriarcal e escravocrata, além de apresentar a voz da “senhora”, uma abolicionista, que defende a 

acusa do escravo, não se deixando vencer pelo preconceito racista que rodeava na sociedade 

oitocentista. 

 

2. Referencial teórico 

2.1 A importância de Maria Firmina para a Literatura afro-brasileira 

O romance Úrsula, como já foi dito, fora publicado em 1859, em São Luís e assinado por “uma 

maranhense”, sendo este considerado o início da prosa de ficção da literatura afro-brasileira, pois se 

verifica que existem marcas que são voltadas em torno da etnia negra, mesmo que a voz autoral não 

se assuma negro. De acordo com Mott: 

 

No período em que foi publicado Úrsula, o escravo era visto principalmente como “o 
demônio familiar” (título de uma praça escrita por José de Alencar em 1859 que 
denunciava a influência maléfica da escravidão sobre a família). Os mais liberais 
consideravam o negro apenas corrompido pelo cativeiro. Quanto à maioria, fossem 
eles escravocratas, emancipadores e mesmo abolicionistas, a índole, a própria 
natureza do negro é que era má. (MOTT, 1991, p.67) 

                                                             
143 Conseguiu ressignificar a produção literária de Maria Firmina, com a obra: Maria Firmina, fragmentos de uma vida. 
144 Escreve "Maria Firmina dos Reis e os primórdios da ficção afro-brasileira", publicado em 2004. 
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Nas narrativas de Maria Firmina percebemos algumas das concepções escravagistas, como o 

negro subserviente, fiel e o medo que tinha do feitor, mas, predominava em sua escrita, as vozes do 

negro, relatando suas experiências de vida, seus sofrimentos enquanto cativos. Portanto, é na 

segunda metade do século XIX que surgem essas vozes de protesto às humilhações, aos preconceitos 

e às discriminações que os negros sofriam na Brasil, último país a abolir a escravidão. Para Ferreira: 

 

A literatura afro-brasileira, desde seus primórdios, funda-se na construção de um 
discurso dessacralizante que reconstrói o mundo negro e de sua história, 
assegurando a identidade cultural do negro e o sentimento de solidariedade entre o 
povo escravizado. (FERREIRA, 2005, p.62) 
 

É correto afirmar que a literatura afro-brasileira do século XIX, escrita por escritores como, 

Maria Firmina dos Reis volta seu olhar para a condição do negro na sociedade, rompendo, entre 

outras coisas, com a maneira que os seus antecessores estavam acostumados a apresentar o negro 

em suas narrativas, caracterizando como servo fiel e leal. Homi Bhabha vai falar que: 

 

É reconhecidamente verdade que a cadeia de significação estereotípica é 
curiosamente misturada e dividida, polimorfa e perversa, uma articulação de crença 
múltipla. O negro é ao mesmo tempo selvagem (canibal) e ainda o mais obediente e 
digno dos servos (o que serve a comida); ele é a encarnação da sexualidade 
desenfreada e, todavia, inocente como uma criança; ele é místico, primitivo, 
simplório e, todavia o mais escolado e acabado dos mentirosos e manipulador de 
forças sociais. (BHABHA, 1998, p. 126) 
 

Por estas afirmações, durante muito tempo, observamos que o negro era visto de forma 

inferiorizada e imoral, pois “no inconsciente coletivo, negro= feio, pecado, trevas, imoral. Dito de 

outra maneira: preto é aquele que imoral.” (FANON, 2008, p. 163). Corroborando com essas ideias, 

Rabassa afirma que: 

 

Na literatura produzida no Brasil até 1888, o negro apareceu em papeis diversos e 
sob ângulos diferentes. [...]. Como a pessoa, o negro foi descrito  como quase todo 
cabível  em escala humana de interpretação: uma figura semelhante a feras que 
servia apenas para trabalho pesado, uma selvagem em que não se podia confiar e 
que se revoltará na primeira oportunidade, um herói  lutando contra uma opressão 
injusta, um servo fiel imbuído de grande amor pelo seu senhor, uma figura exótica 
que desperta desejo, um pobre ser humano rebaixado de seus anseios justos devido 
a instituição iníqua. Em poucas palavras, o negro aparece sob quase todos os 
ângulos concebíveis pelos autores que deles se ocuparam. (RABASSA, 1965, p. 99) 
 

É no período oitocentista é que se transforma o comportamento do escritor negro e de sua 

escrita, e é nesse contexto que a narrativa de Firmina surge como diferencial, pois ela apresenta às 

questões pertinentes ao negro numa sociedade altamente racista, combatendo e denunciando as 

representações negativas e inferiorizantes que os atingia. 
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3. Procedimentos metodológicos 

Fizemos um estudo bibliográfico, recorrendo aos estudiosos da literatura afro-brasileira e 

culturais: Frantz Fanon (2008), Édouard Glissant (2005), Conceição Evaristo (2011), Eduardo de Assis 

Duarte (2013), Elio Ferreira (2006), Lobo (2011) Morais Filho (1975), Rabassa (1965), dentre outros. 

O trabalho de pesquisa é de cunho analítico-qualitativa, que foi desenvolvido com base nos 

pressupostos teóricos, pois nos propomos analisar como a narrativa de Maria Firmina é válida para o 

entendimento de estudos afrodescendentes e culturais. 

Ressalta-se que o corpus analisado foi retirado do estudo do historiador maranhense José de 

Nascimento Moraes Filho, sendo que somente no ano de 1975, a obra foi recuperada pelo mesmo. Ele 

apresentou um trabalho minucioso da biografia e obra literária da autora em questão, que foi 

intitulado Maria Firmina – fragmentos de uma vida, como já foi mencionado Utilizamos como 

instrumentos de pesquisa fichamentos e resenhas de obras estudadas, bem como o delineamento da 

narrativa em estudo. 

 

4. Análise dos dados e resultados obtidos 

Maria Firmina constrói a imagem do escravo em uma outra perspectiva, visto como uma ser 

tem sua individualidade, que seus personagens são colocados em igualdade, revelando convicções 

políticas, pois estava além de seu tempo, apresentando seu pensamento sobre a escravidão. A autora 

apresenta uma postura abolicionista e defende o escravo, nas palavras da narradora: “[...] faz-me até 

pasmar como se possa sentir, e expressar sentimentos escravocratas, no presente século, no século 

dezenove!” (REIS, 2009, p. 241). 

“Uma senhora”, personagem da narrativa, assim como aparece no conto, em uma reunião 

social, revela a sua posição frente a escravidão: 

 

Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é, e sempre será um grande 
mal. Dela a decadência do comercio; porque o comércio, e a lavoura caminham de 
mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura; porque o seu trabalho é 
forçado. Ele não tem futuro; o seu trabalho não é indenizado; ainda dela nos vem o 
opróbrio, a vergonha: porque de fronte altiva e desassombrada não podemos 
encarar as nações livres: por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das 
raças, estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará um dentre nós, 
convencer ao estrangeiro que em essas veias não gira uma só gota de sangue 
escravo... (REIS, 2009, p. 242) 
 

Em meio a efervescência da abolição, Firmina, publica o conto, e utilizando da fala da 

narradora, revela que a escravidão atrasava o progresso do país, ficando para trás de tantas outras 

nações. 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

355 

A partir de então, eis que a narrativa prossegue com a aparição da escrava Joana. A narradora 

viu “uma mulher correndo, e em completo desalinho passou por diante de mim, e como uma sombra 

desapareceu” (REIS, 2009, p. 243), mas a senhora acompanhou-a com o olhar, para não perder a sua 

direção que iria e percebendo seu enorme desespero ficou “surpresa com a aparição daquela mulher, 

que parecia foragida, daquela mulher que um minuto antes quebrava a solidão com seus ais 

lamentosos, com gemidos magoados, com gritos de suprema angústia [...]” (REIS, 2009, p. 243). A 

narradora sentiu uma intensa vontade em ajudá-la, eis que surge de repente um homem “de cor 

parda, de estatura elevada, largas espáduas, cabelos negros e anelados” (REIS, 2009, p. 244) era o 

algoz que estava atrás na negra fugitiva, pois precisava encontrá-la para acoitá-la. 

Mas a mulher compadecida com a situação da negra indicou a direção contrária para o feitor, 

para que assim tivesse tempo de protegê-la, quando “um homem rompendo a espessura, apareceu 

ofegante, trêmulo e desvairido” (REIS, 2009, p. 247).  Ao invocar a imagem do filho, a senhora destaca:  

 

Era quase uma ofensiva ao pudor fixar a vista sobre aquele infeliz, cujo corpo 
seminu mostrava-se coberto de recentes cicatrizes; entretanto sua fisionomia era 
franca, e agradável. Corpo negro, e descarnado; suposto seu juvenil aspecto 
aljofarado de copioso suor, seus membros alquebrados de cansaço, seus olhos 
rasgados, ora lânguidos pela comoção de angústia que se lhe pintava na fronte, ora 
deferindo luz errante, e trêmula, agitada, e incerta traduzindo a excitação, e o 
terror, tinham um quê de altamente interessante.  
No fundo do coração daquele rapaz pobre, devia haver rasgos de amor, e 
generosidade. (REIS, 2009, p. 247) 
 

Como é descrito no trecho acima, observa-se um outro olhar que se tem do homem negro, 

pois “sua fisionomia era franca, e agradável”. Era Gabriel, filho da negra foragida, que também fugiu a 

procura de sua mãe e exclamando diz a senhora: 

 

[...] eu procuro minha mãe, que correu nesta direção, fugindo ao cruel feitor, que a 
perseguia. Eu também agora sou um fugido: porque a uma hora deixei o serviço 
para procurar minha pobre mãe, que além de douda está quase a morrer. Não sei se 
ele a encontrou; e o que será dela. Ah! Minha mãe! É preciso que eu corra , a ver se 
acho antes que o feitor a encontre. Aquele homem é um tigre, minha senhora, - 
uma fera.  
- Amanhã, continuou ele, hei de ser castigado; porque saí do serviço, antes das seis 
horas, hei de ter trezentos açoites; mas minha mãe morrerá se ele a encontrar. 
Estava no serviço, coitada! Minha mãe caiu, desfalecida; o feitor impôs que 
trabalhasse, dando-lhes açoites; ela deitou a correr gritando. Ele correu atrás. Eu 
corri também, corri até aqui porque foi esta a direção que tomaram. Mas, onde está 
ela, onde estará ele? (REIS, 2009, p. 248) 
 

A senhora decidida a apadrinhá-los, deixou que ele falasse sobre o ocorrido, para então 

revelar que sua mãe estava salva, mostrando onde a encontrava-se, apontou para uma “mouta”. E 

logo, Gabriel, a identificou e correu em sua direção, que estava desfalecida. A senhora resolveu levá-

los para sua casa, protegendo-os contra o infeliz feitor, mas ela relata que: 
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bem conhecia a gravidade do meu ato: - recebia em meio lar dois escravos 
foragidos, e escravos talvez de algum poderoso senhor, era expor-me à vindita lei; 
mas em primeiro lugar o meu dever, e o meu dever era socorrer aqueles infelizes. 
Sim, a vindita lei; lei que infelizmente ainda perdura, lei que garante ao forte o 
direito abusivo. [...] 
Como não devem ignorar, eu já me havia constituído então membro da sociedade 
abolicionista da nossa província, e do Rio de Janeiro. Expedi de pronto um próprio à 
capital.  (REIS, 2009, p. 248).  
 

Mesmo sabendo do risco que corria, a senhora, já havia se constituído membro da sociedade 

abolicionista da província, ficando com muita raiva da enorme humilhação que aqueles negros 

passavam. Então a senhora dá voz à negra, deixando que relate sobre a sua estória. Esta ao correr 

lágrimas sobre o rosto e com uma voz fraca começa narrar o drama: 

 

- Minha mãe era africana, meu pai de raça índia; mas eu de cor fusca. Era livre, 
minha mãe era escrava.  
Eram casados e desse matrimônio, nasci eu. Para minorar os castigos que este 
homem cruel infligia diariamente à minha pobre mãe, meu pai quase consumia seus 
dias ajudando-a nas suas desmedidas tarefas; mas ainda assim, redobrando o 
trabalho, conseguiu um fundo de reserva em meu beneficio.  
Um dia apresentou a meu senhor a quantia realizada, dizendo que era para o meu 
resgate. Meu senhor recebeu a moeda sorrindo-se – tinha cinco anos – e disse: A 
primeira vez que for a cidade trago a carta dela. Vai descansando. 
Custou a ir à cidade; quando foi demorou-se algumas semanas, e quando chegou 
entregou a meu pai uma folha de papel escrita, dizendo-lhe: 
- Toma, e guarda, com cuidado, é a carta de liberdade de Joana. Meu pai na sabia 
ler; de agradecido beijou as mãos daquela fera. Abraçou-me, chorou de alegria, e 
guardou a suposta carta de liberdade. 
Então furtivamente comecei a aprender a ler, com um escravo mulato, e a viver com 
alguma liberdade. (REIS, 2009:254) 
 

Joana muito feliz porque estava a conhecer o mundo das letras que “durou dois anos” (REIS, 

2009:255) a tão sonhada liberdade. Mas, infelizmente, não foi por muito tempo que a felicidade 

reinou. Logo depois seu pai veio a óbito, o senhor procurou sua mãe e ordenou que Joana fosse logo 

para o serviço, obedecendo imediatamente a ordem do senhor, fez-se a cumprir. Nessa época, Joana 

contava de “sete anos” (REIS, 2009, p. 255) e relatou: 

  

Nunca a meu pai passou pela idéia, que aquela suposta carta de liberdade era uma 
fraude; nunca deu a ler a ninguém; mas, minha mãe à vista do rigor de semelhante 
ordem, tomou o papel, e deu-o a ler, àquele que me dava as lições. Ah! Eram quatro 
palavras sem nexo, sem assinatura, sem data! Eu também a li, quando caiu das mãos 
do mulato. Minha pobre mãe deu um grito, e caiu estrebuchando. 
Sobreveio-lhe febre ardente, delírios, e três dias depois estava com Deus. 
Fiquei só no mundo, entregue ao rigor do cativeiro. (REIS, 2009, p. 255) 
 

Joana relembra seu passado com muita dor e sofrimento, momento em que lhe foi tirada seus 

filhos, observada no seguinte trecho: 
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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. (...) 
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) 
 

Comovido com o enorme sofrimento da mãe, Gabriel, resolve interromper a sua fala, pois 

sentia que morte estava por vir. E Joana ao sentir que estava chegando sua hora de partir, exclama: 

 

- 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, que 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 narradora comovida com tal depoimento, resolve comprar a liberdade dos negros, dizendo: 

“Em troca desta quantia exijo a liberdade do escravo fulano – haja ou não aprovação do seu senhor ” 

(REIS, 2009, p.258) e colocando um fim aquela exploração humana. 

 

5. Considerações finais 

Maria Firmina registra sua obra num contexto revolucionário e apresenta, no conto, sua 

atitude abolicionista na busca pela eliminação imediata da escravidão, onde podemos constatar que 

seus escritos são carregados de sentimento, demonstrando sua indignação contra a elite oitocentista. 

A sua vontade de combate contra a escravidão era tão grande, que sua narrativa vem impregnada de 

ironia, denúncia e repulsa contra a sociedade.  

A obra de Maria Firmina deixa marcas do passado na sua escrita, reafirmando a sua identidade 

e sua condição de afrodescendente, pois apresentam uma narrativa de dentro, pois fala de si e de sua 

dimensão humana. No conto “A Escrava” é apresentado sua atitude abolicionista na busca pela 
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eliminação imediata da escravidão, onde podemos constatar que seus escritos são carregados de 

sentimento, demonstrando sua indignação contra a elite oitocentista. A sua vontade de combate 

contra a escravidão era tão grande, que sua narrativa vem impregnada de ironia, denúncia e repulsa 

contra a sociedade.  
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A Contribuição da Literatura Infantil no 

Processo de Aquisição da Leitura em Alunos 

com Transtorno de Dislexia 
Ana Stefânia da Costa Cordeiro | FAP 

 

 

 

Resumo:  
A literatura possui uma grande relevância no processo de ensino e aprendizagem Pensando nisso o presente 

artigo levanta algumas reflexões sobre a importância da literatura infantil para formação do aluno com Dislexia. 

Assim, este estudo bibliográfico de natureza qualitativa, tem como objetivo, refletir a influência da literatura 

infantil no processo de aprendizagem e como o mesmo pode facilitar o ensino da leitura ao aluno com dislexia, a 

fim de que forme-se uma cidadão capaz de entender o que ler. Neste sentido torna-se por referencias, autores, 

como: Ferreiro; Teberosky (1999), PCN (2001), Cadermartori (2006), Freire (2011), Texeira (2013), dentre outros. 

Por tanto o trabalho segui do seguinte modo: no primeiro momento compreende-se, a importância da literatura 

infantil e do significado dos contos de fadas no contexto escolar; no segundo momento enfatiza-se o incentivo 

da literatura no processo de aquisição da leitura, junto ao sujeito com transtorno de dislexia; no terceiro 

momento caracteriza-se, alguns dos sintomas e causas da dislexia. Por fim conclui-se que a literatura infantil 

contribui metodologicamente no processo de ensino da leitura e na construção do conhecimento do sujeito 

com/sem transtorno especifico da aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Leitura. Literatura Infantil. Dislexia. 

 

 

1. Considerações iniciais 

A literatura infantil é um dos instrumentos incentivador no processo de ensino e 

aprendizagem para criança não alfabetizada. Ainda hoje profissionais questionam o método de 

alfabetização, por ser algo difícil de processar, principalmente nos casos específicos de alunos que 

analisam a leitura como um processo complexo e difícil. Algumas atenções e cuidados devem ser 

redobradas pelos profissionais, principalmente quando crianças possui dificuldades básicas em 

associar, sons, imagens e palavras. No decorrer deste artigo, será possível analisar fatores cognitivos 

que estão associados ao baixo rendimento de leitura e como a literatura pode impulsionar estimulo 

pela leitura. 

Alguns Transtornos de aprendizagem podem esta ligados a desordem cerebral de ordem 

genético ou neurológico, podendo ocasionar algumas dificuldades no processo da leitura. Quando 

esses transtornos não são diagnosticados ou não possui intervenção de profissionais, naturalmente as 
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consequências negativas de aprendizagem vivenciada pela criança, poderá ocasionar frustações e 

desmotivação cognitiva no sujeito.  

A dislexia é um transtorno de aprendizagem vem sendo diagnosticada em crianças e algumas 

das suas características que mais chamam atenção dos profissionais são as possíveis dificuldade do 

sujeito ler e escrever. Ainda assim, a possibilidade desse sujeito aprender é maior e igual as outras 

crianças.  Mesmo assim é necessário que haja um acompanhamento da equipe multidisciplinar, que 

trabalha área familiar, escolar e social, com efeito incentivador na construção do aprendizado. 

Os contos de fadas infantil, possui um grande incentivo para o processo de ensino e 

aprendizagem da leitura. Através dos contos a criança ativa a imaginação e a memória de curto e 

longo prazo; com isso, é possível fazer com que o sujeito associe o sons das palavras com a imagem do 

texto, fazendo com que o mesmo consiga não apenas decodificar o som da palavra, mais a 

importância do seu significado. 

Pensando nisso, o presente estudo tem por objetivo, analisar a importância da literatura 

infantil na atribuição da leitura para alunos com transtorno de dislexia, tendo em vista que os contos 

de fadas preocupa-se em estimular a aprendizagem cognitiva. Apontadas as principais justificativas 

para a realização deste estudo, destaca-se para sua natureza metodológica e a construção do 

referencial bibliográfico. A primeira define-se por uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo na 

abordagem dos dados. O segundo está organizado a partir de orientações de autores, como: Ferreiro; 

Teberosky (1999), PCN (2001), Cadermartori (2006), Freire (2011), Texeira (2013), dentre outros.  

Por tanto o trabalho segui do seguinte modo: no primeiro momento compreende-se, a 

importância da literatura infantil e do significado dos contos de fadas no contexto escolar; no segundo 

momento enfatiza-se o incentivo da literatura no processo de aquisição da leitura, junto ao sujeito 

com transtorno de dislexia; no terceiro momento caracteriza-se, alguns dos sintomas e causas da 

dislexia. Por fim conclui-se que a literatura infantil contribui metodologicamente no processo de 

ensino da leitura e na construção do conhecimento do sujeito com/sem transtorno especifico da 

aprendizagem. 

 

2. A importância do significado dos contos de fada 

As obras literárias infantil possui uma grande relevância no processo de aprendizagem da 

criança. Para o pesquisador Bettelheim (2007) a leitura dos contos pode ajudar a criança encontrar 

significado da vida, porém é necessário maturidade e experiência da mesma para compreensão 

desses significados. 
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Os contos desenvolvem sentimentos profundos no leitor, permitindo com que o mesmo seja 

capaz de superar os limites de suas dificuldades, isso é apenas possível quando o sujeito unicamente 

tem a certeza da contribuição dos significados dos contos para sua vida.   

Conforme Bettelheim (2007, p. 10): 

 

Esse sentimento é necessário para que uma pessoa se sinta satisfeita consigo 
mesma e com o que está fazendo. Para não ficar à mercê dos casos da vida, 
devemos desenvolver nossos recursos íntimos, de modo a que nossas emoções, 
imaginação e intelecto se ajudem e se enriqueçam mutuamente. Nossos 
pensamentos positivos nos dão força para desenvolver nossa racionalidade; só a 
esperança no futuro pode sustentar-nos nas adversidades com que inevitavelmente 

nos deparamos. 
 

A leitura dos contos de fadas proporciona ao leitor ou ouvinte a demonstração do sentimento 

independente das dificuldade que encontra-se, a leitura proporciona restituir a importância do 

significado da vida para o sujeito. Toda via, os contos necessita ser lido com objetivo ou um ideal a ser 

alcançado, caso contrário os contos não terá nenhum significado. Em casos como da Dislexia a leitura 

passa a ter um significado maior do que o pretendido pelo Educador, pois a leitura passa ter uma ação 

de interpretar o texto, o significado da palavra, associação da palavra com a imagem, assim como 

também significado da história com sua experiência ou plano de vida. 

Para Bettelheim (2007, p. 11), “A maioria esmagadora do restante da chamada literatura 

infantil procura divertir ou informar, ou as duas coisas. Mas grande parte desses livros são tão 

superficiais em substâncias que quase nada de significativo se pode obter deles”. Algumas leitura 

realizadas em salas pelos educadores, é vista como forma de passar o tempo ou queimar o horário de 

aula. Isso ocorre quando os professores não planejam um trabalho didático e metodológico adequado 

para repassar aos seus alunos. 

As principais propostas do ensino da leitura para crianças que possui dificuldades de 

compreender os diferentes tipos de sons, letras ou palavras, é proporcionar o contato com a leitura, 

ativando a imaginação e criação, podendo assim facilitar o desenvolvimento cognitivo do sujeito. Mais 

isso torna-se aplausível quando é proposto uma literatura que busque não apenas a decodificação das 

palavras, mas incentive o desenvolvimento da mente, da personalidade; só assim será possível 

estimular o aluno a lidar com possíveis dificuldades. 

Para Bettelheim (2007, p. 11): 

 

Contudo, para enriquecer a sua vida, deve estimular-lhe a imaginação ajudá-la a 
desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções; estar em harmonia com 
suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e ao mesmo 
tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam. Resumindo, deve 
relacionar-se simultaneamente com todos os aspectos de sua personalidade. 
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Com isso é notório a importância dos contos de fadas para o desenvolvimento da leitura do 

sujeito, como objeto incentivador e estimulador; mesmo levando em conta que os contos populares 

não possui aspectos modernos, no entanto seus assuntos abordam problemas atuais.  

Na psicanalise literária os contos tem o poder de trabalhar outros fatores cognitivos; para 

Bettelheim (2007, p. 12) as obras infantis enviam mensagens para “o consciente, à pré-consciente e à 

inconsciente”, como também envolve pensamentos das histórias, às pressões e suas exigências. No 

mais as leitura buscam características do id, ego e superego; o primeiro busca satisfazer o seu prazer; 

o segundo, estuda a personalidade de vida, para depois decidir se ataca as decisões do (id ou 

superego); terceiro, origina-se da internalizações das proibições, dos limites e autoridades.  

A literatura não trabalha com formação de leitores, mais seu intuito é fazer com que os 

sujeitos silenciados, passem a ter voz, e sejam capaz de compreender o mundo, proporcionando uma 

nova visão da realidade, permitindo a construção de novos pensamentos e ideias, questionando-se a 

respeito do que poderia ser feito diferente, tornando o “sujeitos ativo aquele que compara, exclui, 

ordena, categoriza, reformula, comprova, formula hipóteses, reorganiza”. (FERREIRO; 

TEBEROSKY,1999, p. 32). 

Com o hábito da leitura espera-se que crianças passe não apenas ler melhor, mais possua um 

ampla informações em relação as novas-palavras e o seus significados. Os desenhos animados dos 

contos de fadas, assim como as imagens nos livros ou uso da internet como ferramenta de leitura, 

muito tem contribuído no processo da aprendizagem. São formas encontradas para desmistificar o 

ensino cansativo e desmotivador, sendo possível aprender a ler da mesma forma da do processo 

tradicional, mas utilizando outras ferramentas de ensino. 

Portanto, a leitura literatura infantil passa a ter, o poder de uma aprendizagem prazerosa para criança 

seja no uso da aprendizagem, como também relacionado ao transtorno específico, isso quando é 

proporcionando o desenvolvimento cognitivo e emocional, bem como motivado o processo de 

aquisição de conhecimento. 

 

3. O incentivo da literatura no processo da leitura 

Após a década de 80, no Brasil, a literatura infantil foi vista como a solução para a 

alfabetização do país, já que o mesmo sofria com índices alarmantes de pessoas que não sabiam ler ou 

escrever, nem mesmo escrever seus próprios nomes. Com isso acreditava-se que a literatura seria o 

incentivo que a sociedade necessitava para o processo de aprendizagem da leitura.  

Conforme Cadermartori (2006, p. 19) 
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Se adquirido o hábito de leitura, a criança passa a escrever e a dispor de um 
repertório mais amplo de informações, a principal função que a literatura cumpre 
junto ao seu leitor é a apresentação de novas possibilidades existenciais, sociais, 

políticas e educacionais.  
 

A literatura preocupasse em formar leitores críticos, que são capazes de construir novos 

pensamentos e visões e não apenas formar leitores capazes de decodificar palavras. Para Paulo Freire 

a importância de ler, não é apenas olhar um papel e memorizar as palavras, mas sim a possibilidade de 

compreender o que está escrito, trabalhar o texto de forma que o leitor observe em cada palavra um 

novo significado para aprendizagem. 

Vejamos como Freire (2011, p. 20), compreende a respeito da leitura: 

 

A leitura do mundo precede da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 
prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica 
implica a percepção das relações entre o texto e o contexto.  

 

Sendo assim, a leitura permite a troca de conhecimento e experiências – a relembrar práticas 

e convívio de infância, permitindo que o adulto lembra-se das histórias estudadas e analisadas pelo 

grupo em sala de aula, ou mesmo a importância que a leitura tivera para sua vida no futuro.  

Os PCN’S, busca incentivar os professores a trabalharem, com diversificados tipos de leitura na 

escola, que abordem tema do seu cotidianos e histórias que podem ser construídas em salas de aula 

pelos próprios aluno ou até mesmo novas histórias literárias feitas pelos alunos.  

De acordo com PCN’S (2001, p. 62): 

 

[...] linguagem oral, linguagem escrita, leitura e produção de textos se inter-
relacionam de forma contextualizada, pois quase sempre envolvem tarefas que 
articulam esses diferentes conteúdo. São situações linguisticamente significativas, 
em que faz sentido, por exemplo, ler para escrever, escrever para ler, ler para 
decorar, escrever para não esquecer, ler em voz alta em tom adequado. 

 

Com isso é possível analisar que vários tipos de projetos podem ser utilizados em salas de aula 

com proposta de leitura, independente da forma de leitura; seja em voz alta, silenciosa ou como 

atividade a ser desenvolvida, é necessário que se tenha um objetivo e cada criança se expresse 

conforme desejar. 

 

4. Aquisição da leitura: bases neurológicas 

O processo de aquisição da leitura não é algo fácil do sujeito aprender, seja qual for a sua 

idade. O estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S) da Língua portuguesa, o autor 
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expressa com clareza o quanto o processo de alfabetização não é algo fácil de aprender e que esta 

dificuldade tem causado transtorno na vida do aprendiz, dentre eles o fracasso escolar e evasão dos 

alunos da sala de aula, são algumas das diversas preocupações acerca da aprendizagem.  

De acordo com PCN’S (2001, p. 21): 

 

[...] a alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar, e, para 
aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza 
conceitual: ele precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também 

de que forma ela representa graficamente a linguagem. 
 

Com isso é possível perceber que o processo de aprendizagem vai além da decodificação da 

palavras e pronuncia dos sons, mais como é importante a ação do pensar do sujeito em relação a 

leitura. O desfavorecimento social é uma das implicações para a prática da leitura em locais com 

famílias menos favorecidas; pois o incentivo ao estudo da leitura e questões da aprendizagem não se 

compara a de crianças de classes mais favorecidas. O mesmo pode-se dizer do ensino para crianças 

que possui transtornos ou dificuldades cognitivas, o acompanhamento escolar algumas vezes é 

resumido, pela falta de apoio pedagógico ou mesmo de profissionais preparados para trabalhar 

determinadas especialidades. 

O cérebro possui uma grande responsabilidade no desenvolvimento na linguagem e leitura; os 

neurônios e sinapses tem a função de ativar a memória do leitor, fazendo com que reconheça as 

palavras e produza o som das palavras. Quando o sujeito utiliza o campo visual para realização leitura 

através de imagens, a memória de curto e longo prazo envia resposta cerebrais para o leitor; 

dependendo da intensidade do domínio da leitura do mesmo, isso poderá acontecer de forma lenta 

ou rápida. No caso da dislexia as respostas serão mais lentas, pois a área atingida por este transtorno 

ocorre principalmente no lado da memória de longo prazo.   

Para Miranda at al (2013, p. 176), o desenvolvimento da leitura ocorre nas: 

 

[...] principais áreas cerebrais relacionadas com a leitura situam-se na região 
superior do hemisfério esquerdo e são chamadas de sistema de leitura posterior e 
envolve duas principais áreas: a temporopariental, responsável por transformar 
cada letra ou grupo de letras em sons, de maneira lenta e analítica, sou seja via rota 
fonológica; e a occipitotemporal, ativada quando a criança visualiza a palavra e lê 
como u padrão único, ou seja, pela via lexical. 

 
Como se pode observar o hemisfério esquerdo do cérebro é o principal responsável pela 

leitura, supondo que, à área cerebral esquerda sofra algum dano cerebral, as possibilidade de ocorrer 

um dificuldade na leitura será relevante, pois é área dominante da: memória, sons das letras, dentre 

outros. 
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O ensino da leitura passa ser algo mais complexo, e necessita de atenção especial da equipe 

multidisciplinar, para aqueles que possui atraso de leitura ou não conseguem corresponder como o 

esperado para a instituição educacional. Algumas mudanças didáticas e metodológicas são necessárias 

para o sujeito com dislexia. Sendo que muitos dos maiores pesquisadores e estudiosos possui 

Distúrbio ou transtorno, assim como Albert Einstein tinha dislexia e foi o maior físico, deseja-se aqui 

ressaltar que crianças com esse transtorno são altamente inteligentíssimas, e possui a mesma 

capacidade de aprendizagem iguala aos outros alunos. 

 

5. Dislexia 

O Transtorno de Dislexia é uma desordem que afeta aprendizagem desde os primeiros anos 

escolares, atualmente é diagnosticada mais em meninos do que em meninas. De acordo com dados da 

Associação Brasileira de Dislexia, o número de crianças e adultos com esse transtorno pode ser bem 

maior do que calculado atualmente. Para alguns pesquisadores como Chamat (2008), a Dislexia possui 

característica altamente familiar e genético; se uma dos pais possui este transtorno a probabilidade de 

uma criança nascer com dislexia é de dezessete vezes mais; para alguns especialista uma a cada 20 

crianças tem dislexia, de sorte que se uma sala de aula possui 40 alunos teremos duas crianças 

precisando de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.  

As causas da dislexia, de acordo com Teixeira (2013, p. 231) é uma “disfunção cerebral no 

processo temporal que atinge a percepção, repetição, armazenamento, nomeação, recuperação e 

acesso à informação estejam comprometidos”,  

 

Características da Dislexia 

Os transtorno de aprendizagem da criança que possui dislexia, está associada a memória de 

curto e longo prazo, mas principalmente atividades que envolva: “a leitura, a ortografia e a linguagem 

escrita”. (CHAMAT, 2008, p. 60)   

 Dificuldades de discriminação visual e confusão das letras ou palavras que parecem 

semelhantes; 

 A velocidade na percepção baixa; 

 Tendência à reversão de d e b; 

 Tendência na inversão u e n; 

 Não retenção de sequencias visuais: nada - nda; 

 Preferência por atividades auditivas; 

 Dificuldades em esporte; 

 Problemas em detectar esquerdo e direito. 

https://www.google.com.br/search?es_sm=122&q=albert+einstein&spell=1&sa=X&ved=0CBoQvwUoAGoVChMI2cWUw_mexwIVQ5CQCh0QYASU
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É necessário esclarecer que a Dislexia poderá algumas vezes vim acompanhado de outros 

tipos de transtorno ou distúrbios, algumas vezes estar associado a distúrbio ou transtorno de 

aprendizagem, como: TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), dislalia, discalculia, 

disgrafia, etc. É importante ressaltar que o sujeito com dislexia não será impossibilitada de aprender 

igual aos outros alunos, pelo contrário elas devem ser estimuladas a manter o contato com outras 

crianças. Ocorre que, a falta de professores e uma gestão escolar preparada com uma didática e 

metodologia que visam o ensino aprendizagem do aluno é um dos principais problemas que leva o 

aluno a desmotivação em ambiente escolar.  

Abaixo seguem algumas dicas simples de estímulo que os pais e professores podem passar 

para alunos que possui dificuldades de leitura. 

 

Dicas de Leitura 

 Estabeleça um tempo limite para leitura e os tempos de pausa; 

 Utilize áudio-livros ou faça gravações dos textos para facilitar a leitura; 

 Utilize filme de livros para melhor compreensão do livro; 

 Permita que o aluno fale sobre o que ele leu; 

 Use livros sem palavras e peças teatrais que o aluno redija a história conforme as imagens; 

 

No início pode parecer difícil, mais é necessário impor normas e realizar um rotina com 

horário para criança, a disciplina pode facilitar uma aprendizagem rápida e com retorno positivo para 

ambas as partes, tanto para quem ensina como para quem aprende. 

 

6. Conclusão 

Como foi possível analisar, a leitura é um dos importante instrumentos da desenvolvimento e 

conhecimento do sujeito, sendo que a literatura é uma grande incentivadora no processo de 

aprendizagem da leitura. Sabe-se que os transtornos de ondem cerebrais podem ocasionar atraso na 

aprendizagem do sujeito, levando algumas vezes o aluno ao desanimo ou fracasso escolar. 

A dislexia é transtorno que dificulta o processo de aprendizagem, mas não determina que o 

sujeito é incapaz de aprender. As instituições devem perceber que cada aluno possui conhecimentos 

diferenciados, assim é a forma de ler, cada pessoa ler e interpreta a leitura de forma diferente.  

A Literatura possibilita o aluno a usar a imaginação, realizar novas fantasias, proporcionando-

lhe novos conhecimentos, dando a liberdade de realizar leitura sem que se sinta reprimido por 
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aqueles que questionam seu modo de ler. Os contos permite que o sujeito se ato avalie e se questione 

sobre suas dificuldades. 

Por fim, é necessário que no mundo globalizado e de formadores críticos de conhecimentos, 

analisem o processo de aprendizagem da leitura, não como processo de decodificação de 

alfabetização, mas como processo de conhecimento cognitivo, pela qual todos já passaram ou ainda 

irão passar. 
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Resumo:  
O presente artigo abordará a temática da seca através da visão sociológica na obra O Quinze de Raquel de 

Queiroz em uma análise que busca esclarecer alguns dos aspectos sociais presentes na obra. Buscar-se-á 

compreender a influência exercida pelo meio social sobre a obra, pela expressão de um dado contexto histórico 

e como a literatura se torna expressão da sociedade, compreendida como um produto social. Para fundamentar 

o presente estudo usaremos a visão de Antonio Candido de que a literatura humaniza por meio das obras, a 

concepção de Rildo Cosson que caracteriza a literatura como um processo de comunicação, que demanda do 

leitor respostas, Alfredo Bosi irá explicar a teoria da identidade e como os sistemas culturais nos rodeiam e a 

análise de Stuart Hall abordará as representações do individuo no interior das teorias sociológicas. Pretende-se 

com este estudo verificar que a arte literária é social, na compreensão de que literatura e sociedade tem ligação, 

acerca da relação do valor que a arte expressa na descrição dos modos de vida e de temáticas que se 

correlacionam aos valores sociais e a investigações ligadas a problemas abordados em um dado período que 

repercutem na voz imortal dos artistas literários. 

 

Palavras-chave: Seca. Aspectos sociais. Literatura. Sociedade. 

 

 

1. Introdução 

A literatura, sendo uma das formas mais belas de expressão do homem enquanto 

manifestação artística, permite recriar uma realidade a partir da visão de determinado autor com base 

em seu ponto de vista e suas práticas argumentativas, repassando suas impressões acerca de um 

tema. Em 1930, Rachel de Queiroz publicou seu primeiro romance acentuando as cenas da seca que 

marcou a sua história assim como a memória de inúmeros sertanejos nordestinos: O Quinze. 

Este estudo pontuará os aspectos relevantes da obra no que diz respeito à temática da seca no 

nordeste brasileiro bem como a análise de alguns fatores sociais, compreendendo a influência exercida 

pelo meio na composição dos personagens, em um contexto histórico de grandes transformações no 

cenário nacional. 
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Usaremos a visão sociológica por se tratar de uma obra com um respaldo que articula entre 

autor obra leitor de forma a contextualizar todo o conhecimento da autora com a realidade retratada, 

bem como a obra propriamente dita e os seus efeitos perante os consumidores. 

Nesta análise buscar-se-á verificar como o texto pode vir a tornar-se um produto social na 

medida que ele é construído objetivando denunciar e/ou produzir reflexão sobre as conjunturas sociais 

da época e as dificuldades que sobrepõem-se ao sertanejo, obrigando-o a renunciar da sua terra de 

origem na ânsia de melhores condições de sobrevivência. 

Rachel mostra a condição do homem do campo, mediante uma dificuldade natural daquela 

região – a seca – e seus dilemas quanto a permanência em um lugar que oferece abrigo e instabilidade 

simultaneamente, criando uma situação-problema que acaba por expulsar o trabalhador de sua terra. 

Pela projeção sociológica veremos que o poeta possui o seu próprio espelho, seu modo único 

e singular de ver as coisas; Rachel de Queiroz explora o significado da seca para o povo nordestino em 

sua obra, mostrando-a como um fenômeno muito relevante, criticando de forma sutil o descaso do 

governo ao lidar com a população que sofre com a pobreza. 

Com esta análise buscará compreender de que forma a arte literária se torna expressão, voz de 

um povo que não tem outro meio de ser ouvido a não ser pela voz dos autores, sobretudo como a 

história se imortaliza através da literatura, que está presente em todos os contextos e em todos os 

períodos. 

 

2. Análise sociológica da temática da seca 

Com o entendimento de que a literatura se torna uma grande expressão da sociedade, uma 

grande expressão social, na medida que serve de escape para que se tenha consciência da história de 

um povo esquecido por pertencer a região considerada problema para o Brasil, suas historias e seus 

sofrimentos são expostos, tornando-se um produto social, que remete ao povo a situação vivenciada 

por uma classe desfavorecida e pouco notada. 

É notório que a obra tenta sensibilizar para a causa da seca, tida como o problema do 

nordeste, que acarretava vários outros problemas, pois as longas estiagens expulsavam o povo de suas 

terras; famílias inteiras foram devastadas e muitas em busca de melhores condições migraram para os 

grandes centros que na época eclodiam em crescimento. A leitura da obra demandará como afirma 

Cosson (2006) respostas, justamente por tratar-se de um tema que sempre está marcado na história 

do nordestino. Por isso ele defende que a analise literária demanda respostas do leitor. 

―a literatura como um processo de comunicação, uma leitura que demanda 
respostas do leitor, que o convida a penetrar na obra de diferentes maneiras, a 
explorá-la sob os mais variados aspectos (COSSON, 2006, p. 29). 
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O romance possui caráter reivindicatório e por tratar-se de uma ficção, a critica sociológica 

chama atenção para o exagero da verdade, na obra a análise social não verifica apenas os aspectos 

culturais, o modo de vestir, os costumes, mas vai além não fica apenas na superfície, mas anáalisa a 

obra e o ambiente internamente. 

Rachel soube expressar bem os aspectos sociais da vida do sertanejo, e os conflitos 

psicológicos dos personagens. Demonstra traços da cultura, colocando como o social está presente 

através das marcas regionais que são traços típicos de um povo. Sobre isso Bosi (1972) pontua: 

A translação de sentido da esfera ética para a estética é possível, e já deu resultados 
notáveis, quando o narrador se põe a explorar uma força catalisadora da vida em 
sociedade: os seus valores. A força desse ímã não podem subtrair-se os escritores 
enquanto fazem parte do tecido vivo de qualquer cultura. (BOSI,1996, p.13). 
 

Mostra portanto os aspectos sociais pelos valores expressos na obra, Chico Bento mesmo em 

situação de extrema pobreza como um característico sertanejo não deixa de ser cordial, e sempre 

oferece o que tem, mesmo que seja quase nada, assim como é retratado na cena em que encontram 

alguns homens disputando a carniça de uma vaca com os abutres, mesmo faltando comida mais tarde 

se desfizeram do pouco que tinham para alimentar quem não tinha nada. 

Sobre os traços dados aos personagens Bosi (1972) percebe que não é por acaso que Rachel 

cria personagens com pensamentos e ideias divergentes, criando além de um conflito psicológico, a 

prefiguração da heterogeneidade pelos valores que cada personagem carrega. 

O narrador cria, segundo o seu desejo, representações do bem, representações do 
mal ou representações ambivalentes. Graças à exploração das técnicas do foco 
narrativo, o romancista poderá levar ao primeiro plano do texto ficcional toda uma 
fenomenologia de resistência do eu aos valores ou antivalores do seu meio. Dá-se 
assim uma subjetivação intensa do fenômeno ético da resistência, o que é a figura 
moderna do herói antigo. Esse tratamento livre e diferenciado permite que o leitor 
acompanhe os movimentos não raro contraditórios da consciência, quer das 
personagens, quer do narrador em primeira pessoa. (BOSI, 1972, p.15) 

 
Na obra entre conflitos e ideologias diferentes culpa-se a seca por tudo, pois ela acentua a 

situação no nordeste brasileiro, entretanto, percebe-se um aproveitamento do problema regional para 

justificar o não crescimento do local do ponto de vista político. Cabe à critica sociológica a 

responsabilidade de se fazer uma análise mais abrangente colocando essa disparidade, pois como bem 

se sabe o nordeste foi marcado por grande crescimento na época da colonização. Sendo os 

responsáveis pela mão de obra para a construção de um país industrializado, as regiões norte e 

nordeste expulsavam seus conterrâneos que migravam em busca de condições dignas de 

sobrevivência. Em 1915, o país passava por uma fase antagônica, em que o sul/sudeste partiam em 

direção à urbanização e o norte/nordeste amargavam as consequências do descaso governamental. É 

preciso uma tematização do passado, que em muitos casos ainda está latente no presente, Hall (1997) 

abordando as representações do individuo afirma que: 
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É quase impossível para o cidadão comum ter uma imagem precisa do passado 
histórico sem tê-lo tematizado, no interior de uma ―cultura herdada, que inclui 
panoramas e costumes de época. (HALL, 1997, p.17). 
 

A análise sociológica busca analisar entre outros fatores o fator da migração, estudando as 

suas causas e analisa as condições de vida, entre outros fatores relevantes que mostram as 

dificuldades e também a maneira de o nordestino conduzir sua família e como é afetado pela seca, 

fazendo-o desesperado por tratar-se de uma situação natural, que pode demandar da parte das 

pessoas a fé que acreditam ao elevar suplicas a São José para que chova, mesmo não acreditando que 

ainda possa haver chuva quase chegando ao período de abril. 

 

3. Abordagem psicológica dos personagens 

A luta pela convivência no semiárido, uma família de retirantes e uma narrativa simples, 

porém, intensa, fazem de O Quinze um marco na literatura brasileira. O romance renovou a ficção 

regionalista, trazendo um período conturbado na história do país, onde a aristocracia colocava a nação 

entre os países em desenvolvimento no mundo. A urbanização crescia acelerada na região sudeste 

enquanto os nativos do norte do país se dividiam entre permanecer em solo próprio e suportar as 

dificuldades iminentes ou começar uma trajetória em busca de trabalho em outra localidade, 

sujeitando-se a qualquer tipo de situação.  

Desse ponto se inicia o romance de Rachel onde acompanhamos o percurso de uma família de 

cearenses que, mesmo sem auxilio dos órgãos governamentais, resolve deixar a modesta casa no 

interior do sertão em busca do fundamental a qualquer ser humano: trabalho digno, água, 

alimentação, saneamento básico, saúde, educação. Em O Quinze não há personagens principais, 

apenas a seca como cenário de destaque e manipulador das ações dos envolvidos na obra.  

Chico Bento é a figura do vaqueiro pobre e sem instrução que necessita trabalhar com o gado 

alheio para sustentar a família. Ao se notar sem emprego e com notícias de que uma grande seca 

afetaria o estado do Ceará naquele ano, resolve vender o pouco que tinha para que comprar comida 

aos cinco filhos e esposa, e partir em direção ao Amazonas. A promessa que se ouvia era de que ao 

chegar ao Estado, os retirantes tinham garantia de moradia e prosperidade. Na inocência do homem 

do campo, Chico vai a Quixadá pedir dinheiro a políticos, mas volta para casa chateado e bêbado. A 

esposa, Cordulina, representa a mulher simples que vivia sem ambições além de ser mãe e boa 

cônjuge, concordando com o que era estabelecido pelo marido sem questionamentos. Igualmente 

ignorante no que diz respeito aos direitos, Cordulina prepara a partida com Chico, os filhos e animais 

de estimação apegando-se a fé. A partir daí, acompanha-se a tragicidade do destino: buscando a 

sobrevivência, a família passa pelos piores momentos, em um caminho marcado por percas e dor.  
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Apesar de representarem o povo nordestino como forte e digno, Chico Bento e Cordulina, 

assim como um de seus filhos, acabam se tornando vítimas do percurso difícil, sendo testada a 

bondade e o instinto de sobrevivência de cada um ao longo da obra. Em uma determinada passagem, 

a família encontra um grupo de retirantes igualmente abatidos pelas ações climáticas, em que dividia 

carcaças de um bovino entregue às moscas. Chico alerta para as condições daquele animal, que não 

traria saúde aos que experimentavam comer aquela carne e ofereceu a comida que levava consigo. 

Cordulina, em seu único momento de discordância com o marido, afirma que eles possuem não é 

suficiente para tal divisão.  

Um outro ponto de destaque é o instante em que Chico e um dos filhos abatem uma cabra 

com um facão enferrujado. Mesmo a falta de higiene não impediu que eles desejassem devorar o 

animal. Nota-se o desespero com que pai e filho retiram as vísceras do bicho encontrado na estrada. 

Quando percebem que o animal era propriedade alheia, o pai se vê apoiado na misericórdia para que 

o deixasse levar comida aos filhos, o que mostra a perca da dignidade do homem simples, que apela 

para a empatia gerada à força para com o fazendeiro. 

Assim podemos perceber como os acontecimentos podem moldar a personalidade das 

personagens, não rotulando-os como seres do bem ou do mal, mas humanizando-os de forma a 

parecerem reais, tornando-os próximos do público leitor. Candido (2004), analisando a literatura e 

seus efeitos, relata sobre o papel da humanização nas obras literárias: 

Entendo por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que 
reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de 
penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do 
mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de 
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 
natureza, a sociedade, o semelhante (CANDIDO, 2004. p.180). 

 

4. A voz de Rachel através de Conceição 

A literatura de autoria feminina vai além de um registro dos acontecimentos da época. São 

transgressões dos anseios e pensamentos de uma classe ainda menosprezada. Assim foi com Rachel 

de Queiroz, hostilizada ao escrever o romance O Quinze, teve dificuldades em divulgar e publicar a 

obra. Antes dos seus vinte anos de idade, a jornalista surpreendeu a todos com uma escrita sensível 

acerca da maior estiagem que aquela região conhecera, fato que levou a todos a acreditarem que a 

obra jamais poderia ter sido de autoria de uma jovem mulher.  

Nesta obra de estreia, divulgada em 1930, percebe-se que Rachel de Queiroz já possui um 

estilo literário próprio comum em outras obras da autora, diferentemente de Machado de Assim, que 

fez parte do Romantismo, destacando-se depois como autor realista. Em seus textos, uma mulher forte 

e visionária, próprio reflexo de Rachel. Em O Quinze, assim como em O Lampião, o contexto histórico 
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impedia que essas mulheres viessem à tona como protagonistas, mas a escritora cearense as mantinha 

como personagens que ganhavam destaque mesmo sem intitular a obra. No romance de 1915, Rachel 

mostrou como a seca definiu os destinos em duas histórias complementares. Ao passo que Chico e a 

família se mantinham unidos contra os infortúnios, Conceição era a mulher que não demonstrava 

interesse em se casar. 

Conceição era o contrário de Cordulina, vinha de uma família abastada, vivia confortavelmente 

na capital Fortaleza onde estudara e sempre visita a avó Inácia. Ajudava no campo de concentração e 

encontrava companhia nos livros. No entanto, havia uma única pessoa em que Conceição aceitava 

mudar seu destino: seu primo Vicente despertada nela o desejo de ter um marido. O sentido do 

casamento seria levado para o campo sentimental, pois Conceição não demonstra marcas de uma 

mulher que se tornaria submissa. Com os estudos, ela se tornou professora, gerando como resultado 

uma personagem feminina independente, com autonomia e personalidade.  

Conceição talvez tivesse umas idéias; (...) Acostumada a pensar por si, a viver 
isolada, criara para seu uso idéias e preconceitos próprios, às vezes largos, às vezes 
ousados, e que pecavam principalmente pela excessiva marca de casa. (QUEIROZ, 
1984,p.5)  
 

Rachel de Queiroz era uma mulher a frente de seu tempo. Seus livros antecipavam a quebra de 

barreiras impostas ao gênero feminino, trazendo personagens humanizados e dispostos a mudança a 

partir do questionamento do mundo. Conceição vem como a mulher intelectualizada que reflete o 

ethos de Rachel. As figuras femininas, em seus livros, são esboçadas com finura psicológica, situadas 

em posição de reação contra a dependência e a inferioridade da mulher. Os romances contam histórias 

das rebeliões individuais contra o ambiente doméstico e social, que junge a mulher à condição de 

prisioneira de uma tradição arcaica. (BOSI, 1995, p.272)  

A professora quebra todas as expectativas geradas em torno de uma personagem feminina, 

contrapondo-se com os exemplos românticos. Em suas aparições na obra não há descrições sobre sua 

aparência física, tampouco é comparada com elementos da natureza. Conceição tem como 

característica central a inteligência e o desejo de minimizar a miséria de seus conterrâneos.  

Em momentos finais de O Quinze, a personagem Conceição se oferece para criar seu afilhado, 

um dos filhos de Chico Bento e Cordulina. Após se desiludir com as atitudes de seu primo Vicente, a 

professora afirma que a criança receberá o cuidado que não foi dado a nenhum possível marido, além 

de auxiliar o casal em seu destino final, a cidade de São Paulo. 

 

5. Considerações finais 

Através deste estudo se verificou de que forma a arte literária pode ser social, percebendo 

como Rachel construiu a sua narrativa entrelaçando aspectos sociais ao contexto marcante para o 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

374 

nordestino, a seca. Retrata a cultura de um povo que mesmo o Brasil passando por transformações era 

esquecido e tido como problema para o restante do país.  

É interessante a retomada de memória que a obra de Rachel faz quando desvenda o sertão, 

nas suas mais intimas minúcias, mostrando conflitos e características pessoais de um povo que mesmo 

sofrendo não desiste e sempre luta por melhores condições. 

Rachel mostra um sertão amado pelo seu povo que não querendo o abandonar se vê 

obrigados por forças naturais que os expulsam, mas mostra um sertão que deixa saudades no povo 

que de lá decidem sair para se aventurar e tentar uma vida mais digna. 

Ao contrario do romantismo o modernismo traz a realidade assim como ela é, não tenta 

embelezar os aspectos ou deturpa-los, mas mostra como realmente é o contexto social que configurou 

a obra, por isso é um produto social na medida que expressa os anseios da sociedade retratada em O 

Quinze. 

Na obra a realidade é retratada de maneira simples, mas, demonstrando as características de 

um lugar distante desconhecido e sua intenção foi que sua obra pudesse ser apreciada e 

compreendida pelo povo que conhecia a realidade do sertão nordestino. 

Comprovadamente com a obra de Rachel o sertão passa a ser percebido e isso se dá pela 

repercussão de um dado problema histórico que possibilita que o regionalismo seja visto e entendido. 

Do ponto de vista literário, na medida em que a obra se torna um produto social, construído através do 

povo e para o povo entende-se a importância da literatura no contexto em que sempre através dela 

problemas abordados em um dado período sempre irão repercutir na voz imortal dos artistas 

literários que fazem com que a obra sempre esteja vive e presente na memória do povo. 

 

Referências: 

QUEIROZ, Rachel de. O Quinze – 72.ed. São Paulo: arx, 2002. 

Literatura e Sociedade: estudos de teoria e história. Antonio Candido – 8.ed. São Paulo. T.A. Queiroz, 

2000. 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006. 

BOSI, Ecléa. Cultura de massa e cultura popular. Leituras de operárias. Petrópolis, Vozes, 1972. 

HALL, STUART. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. 

Educação & sociedade. Porto Alegre: v.22, n. 2, p. 15-46, jul/dez, 1997. 

 

 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

375 

Narração, Memória e Violência em Na Teia 
do Sol, de Menalton Braff 
Andressa Estrela Lima | UESPI 

andressa_e@outlook.com 

 

 

 

Resumo:  
O romance Na Teia do Sol, de Menalton Braff, tem como característica principal um narrador que tece 

comentários sobre o passado e o presente do país, refletindo sobre erros individuais e coletivos. Estratégia 

frequente na literatura contemporânea brasileira, a representação da memória é a base da construção da obra. 

Diante disso, este trabalho investiga a relação entre o passado recente brasileiro, especialmente o período 

ditatorial, e os elementos internos do romance, tendo como base os trabalhos de Candido (1918), Ginzburg 

(2000), entre outros. Assim, procura responder à seguinte questão: por que são recorrentes as recordações de 

eventos violentos por parte do protagonista de Na Teia do Sol? A personagem apresenta fixação por certo 

período de sua vida, apresentando características de uma personalidade melancólica, a qual se torna incapaz de 

formular pensamentos sem que sejam fragmentados e interrompidos por recordações dolorosas. 

 

Palavras-chave: Literatura Contemporânea; Memória; Narrador. 

 

 

1. Introdução 

                O seguinte trabalho almejará propor um estudo sobre a literatura contemporânea brasileira 

considerando o livro Na Teia do Sol de Menalton Braff, que irá explorar o narrador-personagem da 

trama e suas reflexões sobre o passado e o presente, que são primordiais para a conjuntura da obra.  

                 Ao mencionar literatura contemporânea brasileira perceberá uma mudança envolvida na 

literatura do país, seja estruturalmente ou ideologicamente, e isso proporcionará uma investigação 

plausível entre os temas narrador e memória, que irão ser investigados na pesquisa. 

                Diante disso, os eventos retratados pelo narrador-personagem são de sua maioria do 

passado, onde apresentam pensamentos cheios de dor e revolta que acabam influenciando 

diretamente no seu presente. Com isso, o questionamento que norteará a pesquisa será: Por que são 

recorrentes as recordações de eventos violentos por parte do protagonista em Na Teia do Sol? . 

                Nesse sentido, baseado na pergunta, a personagem apresenta fixação por certo período de 

sua vida, apresentando, assim, características de uma personalidade melancólica, a qual se torna 

incapaz de emitir uma reflexão sem que esta seja fragmentada e interrompida por recordações de seu 

passado. Mediante esses aclaramentos, foram traçados os seguintes objetivos: 

OBJETIVOS GERAIS: 

mailto:andressa_e@outlook.com
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 Analisar as características da construção narrativa; 

 Investigar aspectos da memória do protagonista; 

 Descrever a subjetividade do narrador-personagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aplicar o corpus delimitado em consonância com os teóricos de análise narrativa para 

explicitar a sua conjuntura; 

 Levantar pistas que são dadas na obra para que se formulem comprovações da 

personalidade melancólica do narrador-personagem através de estudos voltados para as vertentes da 

memória. 

                A obra Na Teia do Sol possui uma enorme complexidade em torno da sua conjuntura, o que 

de certa forma precisará de uma pesquisa que a esmiúce e demonstre a sua importância no meio 

social, pois por ser uma obra recente e sem muitas reflexões, necessitará de um esclarecimento, para 

que em sociedade se saiba o quanto é valoroso o romance em estudo. 

               De certa forma, considerando essa obscuridade proposta pelo autor Menalton Braff, é nesse 

ponto em que consistirá o interesse da pesquisa a ser realizada, e é exatamente em torno da sua 

subjetividade que proporcionará ao leitor várias possibilidades de leitura além das que irão ser 

inferidas, e futuramente oportunizar mais contribuições para a sociedade em torno dessa ótica 

proposta ou por outras. 

 

2. Referencial teórico 

                  O referente capítulo se debruçará sobre as comparações entre as narrativas tradicionais e 

narrativas contemporâneas, além de demonstrar o caráter melancólico do personagem central a fim 

de se compreender como a obra em estudo, Na Teia do Sol de Menalton Braff emprega os elementos 

da narrativa. 

                Os teóricos que embasam a análise são Jaime Ginzburg (2000), que faz um paralelo entre os 

diversos conceitos dados às narrativas desde as mais antigas, até chegar às modernas e 

contemporâneas; Theodor Adorno (2003), que reflete sobre como se compõe o narrador-personagem 

na trama, considerando como o narrador romântico arranja a sua história; Anatol Rosenfeld (1996), 

que se torna importante, uma vez que relata as diferenças entre o narrador clássico e o narrador 

contemporâneo; Candido (1975), que cita sobre o caráter decisivo do pano de fundo da obra; Bezerra 

Filho e Pantoja (2015) que teoriza acerca da estrutura fragmentária; e novamente Jaime Ginzburg 

(2001) abordando os conceitos de melancolia. 
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2.1 APRESENTAÇÃO DA OBRA EM ESTUDO 

 

               O romance Na Teia do Sol de Menalton Braff é composto por quatorze capítulos que são 

narrados em primeira pessoa e sem parágrafos. A história mostra um preso político chamado André, 

codinome Tito, que se encontra refugiado em um terreno campestre. Ao longo da narrativa o 

narrador-personagem explicita ao leitor como e por que ele está em sua situação atual, praticamente 

isolado. A maior parte da obra é em formato de monólogo interior, no qual André rememora seu 

passado e seu presente, deixando claras as suas poucas possibilidades de futuro. 

                Nessa direção, além de constatarmos essa fragmentação e melancolia assumi-se que o pano 

de fundo e, consequentemente, o fator social, tem um papel muito valoroso, pois como defende 

Candido (1918) "O fator social é invocado para explicar a estrutura da obra e o seu teor de ideias, 

fornecendo elementos para determinar a sua validade e o seu efeito sobre nós." (CANDIDO, 1918, p. 

15). 

                 O contexto histórico se constrói em torno da ditadura militar brasileira, de cujos 

representantes o protagonista se esconde, devido ao fato de ser considerado terrorista por combater 

o sistema. Nesse sentido, o narrador personagem se configura um ser angustiado, fragmentado e 

melancólico, remoendo sua vida, principalmente eventos passados relacionados à sua prisão e à de 

seus companheiros. Percebe-se que a sua composição é típica das narrativas contemporâneas, 

apresentando um narrador-personagem problematizado: 

 

Enquanto ela não se movesse, desfazendo o quadro, eu continuaria perdido de mim, 

extasiado diante daquela alegoria do desamparo. Uma água na boca, que este gosto 

de sono, e trago pra cama uma fatia de queijo. Não sinto fome ainda, não tenho por 

que ficar levantado. O vento mudou de direção, a chuva de ângulo, e a moça cruzou 

os braços sobre o peito, como se assim mais bem protegida. (BRAFF, 2004, p. 91). 

 
                 De acordo com as considerações propostas acerca dos teóricos e uma breve apresentação 

da obra, configurar-se-ão as análises propostas e emparelhadas para se demonstrar a conjuntura das 

narrativas contemporâneas. 

 

 

2.2  NARRATIVAS TRADICIONAIS VERSUS NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS 

 

                 O homem, desde o seu primitivismo até os dias de hoje, procurou maneiras de se comunicar 

com a sua realidade de maneira mais subjetiva através das artes em geral, o que mostra que viver não 

é o bastante, ou seja, as artes surgem com o intuito de se compreender e entender o seu mundo. 

Diante disso, especificamente falando, a narrativa surge reforçando esse objetivo, que 
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consequentemente se modifica, pois as mudanças operadas no homem refletem-se nas suas 

representações de mundo. 

                 As narrativas apareceram desde os primórdios na tradição oral, presentes nas tribos e 

civilizações, em que as histórias, costumes e ensinamentos eram transmitidos de maneira oral. Com o 

passar dos anos, ela foi evoluindo até que surgiram as histórias narradas registradas no papel com 

diversos tipos de finalidade, obedecendo a um padrão de realização pelo narrador, pois segundo 

Ginzburg: 

 

A atividade do narrador consistiria em levantar as marcas da experiência humana, 

encarando-as não como se fossem isoladas umas das outras, mas procurando 

estabelecer vínculos de continuidade temporal e de causa e efeito. (GINZBURG, 

2000, p. 116). 

 
                 Sendo assim, esses episódios narrativos que representariam a experiência humana seguiriam 

uma ordem nos episódios, respeitando o início, meio e fim de uma estrutura, ou seja, os “laços de 

continuidade e causalidade”. 

                 Com o passar do tempo, os valores antigamente cultuados em torno das narrativas foram- se 

modificando à medida que o homem se modificava, abandonando a narrativa tradicional, que 

obedeciam à continuidade e causalidade, para adotar as narrativas modernas que operaram uma 

ruptura estrutural com o modelo anterior, provocando uma quebra na tradição, pois segundo o autor, 

 

A narrativa moderna opera uma ruptura com a estrutura da narrativa tradicional. 
[...] o que opõe mais fundamentalmente a narrativa tradicional e a narrativa 
moderna seria a base estrutural. Os vínculos de temporalidade e causalidade, que 
dão propriamente a função narrativa a um texto tradicional, são problematizadas no 
romance moderno. (GINZBURG, 2000, p. 121). 
 

             Devido a essa problematização os quadros das estruturas narrativas tradicionais se modificam 

para gerar as narrativas modernas que representam o homem moderno com todas as suas 

conjecturas e características atuais em seu meio social, apresentando a fragmentação do seu ser 

refletida na obra, o que confirma Rosenfeld, 

 

[...] Fragmentos atuais de objetos ou pessoas presentes e agora percebidos com 

desejos e angústias abarcando o futuro ou ainda experiências vividas há muito 

tempo e se impondo talvez com força e realidade maiores do que as percepções 

“reais”. A narração torna-se assim padrão plano em cujas linhas se funde, como 

simultaneidade, a distensão temporal. (ROSENFELD, 1996, p. 83). 
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             Diante da fragmentação do narrador-personagem, o rompimento da forma acontece 

inevitavelmente e se dá devido à desorganização do narrador em contar os fatos presentes no seu 

testemunho, não existindo mais a estrutura início, meio e fim,o que acaba rompendo com o 

estruturalismo, como afirma Adorno, 

 

A nova reflexão é uma tomada de partido contra a mentira da representação, e na 

verdade contra o próprio narrador, que busca, como um atento comentador dos 

acontecimentos, corrigir sua inevitável perspectiva. A violação da forma é inerente a 

seu próprio sentido. (ADORNO, 2003, p. 60). 

 

Com relação ao desprendimento quanto a forma, ou seja, como a obra se organiza de maneira 

fragmentária, reflete visivelmente características próprias de literaturas engajadas como teoriza 

Bezerra Filho e Pantoja (2015),  

 

Desse modo, a escrita engajada responde às urgências do momento, talvez  por isso 

torna-se despretensiosa em relação aos efeitos estéticos, como também não há 

preocupação com o trabalho formal, pelo menos a priori. O compromisso com a 

denúncia é o que importa, não estando também em primeiro plano a reflexão crítica 

sobre a própria escritura. O compromisso da escrita engajada é com ele próprio e 

com o público ao qual se dirige.  (BEZERRA FILHO; PANTOJA, p .2, 2015.)  

 
 

              Com isso, pretende-se compreender como a obra em estudo se organiza em meio à narrativa 

contemporânea, e explorando todos os arranjos feitos pelo narrador em Na Teia do sol, 

exemplificando os pontos elencados anteriormente. 

               

2.3 REFLEXÕES ACERCA DA MELANCOLIA 

 

               A melancolia presente na obra em estudo se configura entorno do narrador-personagem, que 

por meio de seu “estado de tristeza e medo de longa duração” acabam permeando todos os seus 

pensamentos, recordações e ações, o que se confirma com a percepção de Ginzburg (2001): 

 

Melancólicos são, entre outros, os “que perderam seus filhos e amigos mais 

queridos, ou algo precioso que não puderam restaurar”. Como se observa, o 

melancólico estaria numa espécie de ponto-chave tenso, a partir do qual vê com 

sofrimento o passado, em razão das perdas, e se perturba com o futuro, pelo medo 

de um possível dano. (GINZBURG, 2001, p. 103). 
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               Nesse sentido, é a partir dessa perspectiva que irá ser analisado o protagonista o qual se 

encaixa com a descrição acima, pois ao passo que o protagonista perde tudo na sua vida para viver no 

isolamento, onde ele permanece ilhado na sua própria condição, ele se configura como um ser 

melancólico e perdido em um mundo de passados os quais ele não pode restaurar para o futuro. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

              A pesquisa será embasada em torno da investigação do livro em estudo, favorecendo a 

pesquisa explicativa, que busca esclarecer os fatores que contribuem de alguma forma para a 

ocorrência do fenômeno descrito na obra, e se realizará por meio da pesquisa bibliográfica.  

              A abordagem presente será a qualitativa, pois a pesquisa objetivará a compreensão dos 

estudos que se efetivarão, deixando em aberto para que a contribuição seja construída socialmente, 

em torno de projetos futuros. Os dados que serão coletados constarão na obra em estudo Na teia do 

sol e serão analisados na ótica de vários escritores que embasarão com suas teorias e escritos acerca 

dos temas abordados.  

             Diante disso, através desses procedimentos metodológicos, os resultados se efetivarão através 

da comparação entre as teorias que serão aplicadas, na realidade presente da obra. 

 

4. Conclusões parciais 

            O presente trabalho objetivou apresentar a historicidade das narrativas com algumas ressalvas 

sobre as narrativas tradicionais e modernas, e ao considerar esses elementos fundamentais permitiu 

constatar que o escritor Menalton Braff inovou em vários aspectos literários, representando em sua 

obra romanesca as características presentes na sociedade atual que é demonstrado no personagem 

central e nas suas rememorações inseridas em um  passado traumatizante.  

           Nessa direção, a obra procura mostrar aspectos engajados e testemunhais característicos de 

uma literatura que se preocupa com a denúncia e consideração para com o social e político.  

          Mediante as considerações propostas, constata-se que a personagem apresenta fixação por seu 

passado, apresentando, assim, características de uma personalidade melancólica, pois o que se passou 

na vida do protagonista não foi superado, principalmente pela perca de amigos e companheiros para o 

governo militar, pela tortura física e psicológica,  a sua imobilidade por medo do futuro, enfim, uma 

série de conjecturas as quais fazem de André um ser despedaçado por uma enchente de 

pensamentos. 

         Nesse sentido, observa-se também que, na construção da personagem,  a fragmentação de sua 

vida devido ao trauma, entrelaça-se aos demais elementos estruturais da obra. 
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Resumo:  
Esse trabalho consiste em uma proposta de análise do conto A Hora e Vez de Augusto Matraga, de João 

Guimarães Rosa, sob o ponto de vista da construção do protagonista Augusto Matraga, a fim de se verificar o 

seu percurso místico-existencial, além de sua transformação em relação aos espaços em que ele está inserido. 

Vários elementos presentes nessa obra parecem direcionar para uma leitura religiosa e, sobretudo, cristã. A 

caminhada do protagonista simboliza o homem em busca da salvação, passando pelo pecado, pela penitência, 

pela conversão até chegar à redenção. Tendo como suporte teórico Joseph Campbell, Vladimir Propp, dentre 

outros, tentaremos mostrar que sua existência só ganha sentido no diálogo estabelecido com outros eus, em 

que é possível perceber um Matraga que se iguala a um demônio, passa, em seguida, a elevar-se a penitente e, 

no final, torna-se um herói. A partir disso, nota-se que Matraga representa uma fusão de outras formas 

religiosas que se desenvolveram a partir da combinação de crenças e que, embora a religião ocupe um espaço 

expressivo da narrativa, são as ideias sociais que determinam o sentido global do conto. 

 

Palavras-chave: Sagarana. A Hora e Vez de Augusto Matraga. Conversão religiosa. 

 

 

1. Introdução 

Sagarana, de Guimarães Rosa, trata de uma obra composta por nove histórias, em que 

podemos observar várias características e temas em comum, como a linguagem, o sertão brasileiro, 

culturas populares, dentre outros.  

Desta obra, destacamos “A Hora e Vez de Augusto Matraga”, a última novela de Sagarana. O 

conto narra as peripécias heroicas de Augusto Matraga, um fazendeiro violento, que é traído pela 

esposa, sofre emboscadas por seus inimigos, acaba sendo massacrado e dado como morto. É 

socorrido por um casal de negros, voltando-se, então, para a religiosidade. A partir do momento que 

conhece Joãozinho Bem-Bem, jagunço famoso na região, este percebe em Matraga um homem com 
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suas mesmas naturezas. Ocorre aí o conflito dentro de nosso protagonista: o desejo e a vingança e sua 

penitência pelos erros cometidos. A trama tem como pano de fundo a luta entre o bem e o mal e, 

consequentemente, todo o sentimento de angústia, de medo, de culpa e de vergonha emanados de 

uma tomada de consciência do homem que, influenciado pelos acontecimentos e pelo mundo das 

ideias cristãs, opta por uma dessas forças: um rito de passagem de pecador a cristão. 

Ao revelar a João Condé145 os segredos de Sagarana, Guimarães Rosa assim define o nono 

conto de sua obra: “História mais séria, de certo modo síntese e chave de todas as outras, não falarei 

sobre o seu conteúdo. Quanto à forma, representa para mim vitória íntima, pois, desde o começo do 

livro, o seu estilo era o que eu procurava descobrir.”. 

Embora a complexidade formal existente na obra de Guimarães pareça, à primeira vista, um 

obstáculo para um leitor comum, o conto suscita uma discussão acerca da vida de um homem 

violento e poderoso que passa por um sofrido e doloroso processo de conversão, repetindo 

experiências de grandes heróis, sacrificando a própria vida no combate à injustiça e à violência, ou 

seja, representa o herói existente em cada um, aquele que está disposto a morrer simbolicamente 

para (re)nascer como um ser humano melhor.  

 

2. A aventura mitológica do heroi 

"O herói morreu como homem moderno; mas, como homem eterno –  
aperfeiçoado, não específico e universal –, renasceu."146 

 

Sabe-se que a figura do herói sempre esteve associada na capacidade do ser humano de se 

transformar e ir além dos seus limites. Geralmente, o herói não se reconhece como herói ou não se vê 

como um. Trata-se de uma pessoa comum, perturbada com a vida que leva, que é instigada a sair 

dessa “zona de conforto”, por um “acaso” coincidente, tendo que “domar o cotidiano e viver na esfera 

do extraordinário. Deve entregar-se ao seu propósito maior e ao seu destino glorificado, que será 

construído única e exclusivamente por ele mesmo, já que ele é o senhor de seus atos” (PENA, 2004, p. 

34). 

O mito do herói, que foi brilhantemente elaborado pelo mitólogo norte-americano Joseph 

Campbell após a análise de mitos, contos populares e de fadas de todo o mundo, evidencia-nos a 

existência de uma composição básica que permeia as narrativas mitológicas. O livro “O Herói de mil 

faces”, publicado em 1949, conta-nos, com maestria, as fases do monomito intitulado de “Jornada do 

herói”. 

                                                             
145 Escritor e jornalista pernambucano. No período da publicação de Sagarana, Condé trabalhava na Livraria José Olympio. 
Aparentemente a pedido dele, Guimarães Rosa escreveu uma explicação sobre seu primeiro livro de contos. 
146 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 2007, p. 28. 
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Segundo a teoria desse estudioso, todo ser humano é chamado para uma jornada heroica, 

pois há sempre um feito físico ou psíquico que o provoca. A “aventura do herói” é trabalhada por ele 

em 17 etapas, podendo ser dividida em três fases.  

Segundo Campbell, a primeira fase é a partida, em que podemos encontrar alguns eventos, 

como o chamado da aventura (o cotidiano do herói é quebrado por algo inesperado), a recusa do 

chamado (chamado que não obtém resposta; contrapartida negativa do poder de ação do herói), o 

auxílio sobrenatural (presença da figura protetora que fornece àquele que não recusou ao chamado 

amuletos ou conselhos que trarão segurança na travessia da jornada), a passagem pelo primeiro limiar 

(surgimento da figura do guardião; o herói segue sua jornada e se depara com o defensor do portal 

que o separa da experiência a ser vivenciada) e o ventre da baleia (local em que o herói é jogado no 

desconhecido; momento de internalização).  

A segunda fase é conhecida como a iniciação, sendo constituída pelo caminho de provas (o 

herói experimenta as provações), o encontro com a deusa (contato do herói com as peculiaridades do 

sexo oposto), a mulher como tentação (após o contato, o herói procura seu equilíbrio sem cair nas 

tentações carnais pelo sexo oposto), a sintonia com o pai (momento de ruptura com o passado 

possibilitando ao herói vislumbrar sua missão), a apoteose (nível de consciência do herói é passado 

por uma transformação) e a benção última (transcendência do herói). É nesta fase que, após todos os 

conhecimentos adquiridos e assimilados, há o retorno. 

A terceira e última fase da aventura do herói é o retorno. Aqui, o herói, após ter recebido toda 

a dádiva, pode se recusar a voltar (a recusa do retorno) ou encontrar dificuldades em transmitir seus 

conhecimentos a seus pares e procurar outro caminho (a fuga mágica). Além disso, o herói pode ser 

resgatado de sua aventura por meio de uma assistência externa (o resgate com auxílio externo). Ponto 

de destaque em relação ao terceiro ciclo diz respeito à “passagem pelo limiar do retorno”, por se 

tratar do momento em que o herói se recusa a voltar por receio de não-aceitação das boas novas, 

tendo em vista o despreparo das pessoas em aceitá-las. Contudo, quando as boas novas são 

divulgadas com auxílio de um mentor, o herói se torna o que se chama de “senhor dos dois mundos”: 

aquele que consegue penetrar o mundo dos espíritos e da matéria, que não tem medo da morte, 

trata-se daquele que atingiu o estágio supremo. Finalmente, tem-se como última etapa desse ciclo: a 

“liberdade para viver”, que é quando o senhor dois mundos está livre para viver uma vida autêntica. 

Segundo essa classificação, conforme descrevemos ao longo deste estudo, assim será a 

brilhante jornada de nosso Matraga ou Augusto Estêves ou Nhô Augusto, como queira chamá-lo, já 

que em cada fase o herói roseano nos guiará nessa fascinante empreitada entre o profano e o 

sagrado, em momentos de orgias e superações, mostrando, com isso, que todos nós podemos seguir 

a nossa própria jornada em busca de nossa bem-aventurança. 
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Segundo Galvão (1978), A Hora e Vez de Augusto Matraga é uma narrativa mítica cristã com 

raízes no Novo Testamento. Apoiados nessa afirmação e sustentados pelos dogmas religiosos, 

analisaremos essa primeira fase do personagem de João Guimarães Rosa. 

 

3. Pecado 

E com a seguinte definição João Guimarães Rosa inicia o conto A Hora e Vez de Augusto 

Matraga: “Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Estêves. Augusto Estêves, filho do Coronel 

Afonso Estêves, das Pindaíbas e do Saco-da-Embira. Ou Nhô Augusto, o homem”. (ROSA, 2001, p. 

363). 

Mas, afinal, quem é Matraga? Como decifrar o enigma desse homem de três faces e de três 

nomes? Matraga nessa altura do conto é Nhô Augusto - o homem. O nome Augusto remete a 

Augustus César, imperador de Roma, um quase deus para os povos da Península Itálica. O Augusto de 

Guimarães Rosa é um homem que se coloca acima de todos e de tudo e que deseja ser respeitado 

pela violência que impõe. Uma espécie de senhor feudal, homem sem caráter, péssimo pai e marido e 

sem rédeas que pratica desmandos e vive no pecado. 

O personagem é apresentado ao leitor em solo sagrado, em uma noitinha de leilão. “Procissão 

entrou, reza acabou” (ROSA, 2001, p.363). Na pracinha da Igreja acontece um leilão de duas 

prostitutas, ocorrendo assim a profanação do solo sagrado. Em meio ao tumulto aparece Nhô 

Augusto: 

E, aí, de repente, houve um deslocamento de gentes, e Nhô Augusto, alteado, peito 
largo, vestido de luto, pisando pé dos outros e com os braços em tenso, angulando 
os cotovelos, varou a frente da massa, se encarou com a Sariema, e pôs-lhe o dedo 
no queixo. Depois, com voz de meio-dia, berrou para o leiloeiro Tião: – Cinqüenta 
mil-réis! ... Ficou de mãos na cintura, sem dar rosto ao povo, mas pausando para os 
aplausos”. (ROSA, 2001, p. 364). 
 

Sua presença imponente, postura de senhor feudal e voz marcada revelam ao leitor um 

homem que deseja e quer ser temido e respeitado por todo o povoado de Murici. Matraga tem um 

comportamento social e sexual desregrado, humilha a esposa e a filha, instala a desordem e provoca a 

infelicidade alheia. Nesse ambiente de pecado que o protagonista vive, a sua mulher Dionória o 

abandona , levando com ela a filha Mimita, que depois de adulta virá a ser prostituta. Dona Dionória, 

no entanto, pratica o pecado do adultério fugindo com seu Ovídio, homem de comportamento 

contrário ao de Nhô Augusto. 

Alertado por seu camarada Quim da traição da esposa, Matraga resolve reunir seus jagunços. 

Entretanto, esses o abandonam devido aos atrasos nos pagamentos e se unem ao seu rival, o Major 

Consilva “O mais merecido, o cabeça, até mandara dizer, faltando ao respeito: - Fala com Nhô Augusto 

que sol de cima é dinheiro! ... P'ra ele pagar o que está nos devendo..”. (ROSA, 2001, p. 372). 
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Endividado, abandonado pela esposa, pela filha e traído pelos seus jagunços, Matraga perde o 

respeito de todos. Assim o caos se estabelece na vida do personagem que, a partir dos eventos já 

citados, será forçado a entrar em uma trajetória que irá marcar sua existência de modo definitivo. 

Seguem as palavras do narrador que atestam essa grande viagem na vida do personagem: 

Assim, quase qualquer um capiau outro, sem ser Augusto Esteves, naqueles dois 
contratempos teria percebido a chegada do azar, da unhaca, e passaria umas 
rodadas sem jogar, fazendo umas férias na vida: viagem, mudança, ou qualquer 
coisa ensossa, para esperar o cumprimento do ditado: “Cada um tem seus seis 
meses... (ROSA, 2001, p. 373). 
 

Porém, mesmo com os avisos, Nhô Augusto não recua e vai até a casa do Major. Lá ele é 

surrado impiedosamente. “Pauladas na cabeça, nos ombros, nas coxas. Nhô Augusto desdeu o corpo e 

caiu.” (ROSA, 2001, p.374). 

O sofrimento desse pobre pecador estava só começando, puxado e arrastado pelo atalho do 

Barranco, que ficou sendo um caminho de pragas e judiação. Nhô Augusto foi despido de suas vestes, 

picado de faca, quebrado a pancadas. Episódio esse que nos remete a via-crúcis de Cristo. Vale 

ressaltar que, nessa primeira fase, em nada Nhô Augusto se parece com Cristo e nem tampouco é um 

cristão.  

Após ser marcado pelos seus antigos jagunços, a dor faz com que Nhô Augusto solte um berro 

e com um salto conforme a epígrafe do início do conto: “Sapo não pula por boniteza, mas porém por 

percisão”, seu corpo rola barranco abaixo sumindo nos arbustos. Pois, segundo Bingemer (2001, p. 

118), a profundidade da queda é a medida da vocação e a desintegração da falta que ainda traz 

selada, em saudade e recordatório, a vida que poderia ser vivida, entregue e compartilhada e que, no 

entanto, não o foi.  

E com esse salto se encerra essa fase de pecado do personagem, e se inicia a nova vida de 

mudança, uma transformação forjada na dor. 

 

4. Penitência 

“A vida é dor, mas é a compaixão que  
lhe dá a possibilidade de continuar”147 

 
O salto relatado simboliza para o personagem o seu enterro simbólico, em que ele morre para 

a vida antiga e renasce como um novo ser. Tomam-no por morto. É, contudo, encontrado por um 

casal de negros velhos: a mãe Quitéria e o pai Serapião que tratam do homem branco: 

Mas o preto que morava na boca do brejo, quando calculou que os outros já teriam 
ido embora, saiu do seu esconso, entre as tabuas, e subiu aos degraus de mato do 
pé do barranco. Chegou-se. Encontrou vida funda no corpo tão maltratado do 
homem branco; chamou a preta, mulher do preto que morava na boca do brejo, e 

                                                             
147 CAMPBELL, 1990, p. 126. 
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juntos carregaram Nhô Augusto para o casebre dos dois, que era um cofo de barro 
seco, sob um tufo de capim podre, mal erguido e mal avistado, no meio das árvores, 
como um ninho de maranhões.” (ROSA, 2001, p. 376). 
 

Nessa passagem, nota-se o rebaixamento do personagem que, sem nome próprio, é tratado 

apenas pela cor de sua pele. O branco poderoso é tratado por negros humildes.  Assim começa uma 

nova vida no povoado do Tombador para Nhô Augusto. E o lar desses benfeitores configura o 

anteparo necessário para o renascimento de Matraga. 

Segundo Coutinho (1991, p. 299), os homens, por sua vez, são produzidos pelo meio físico. O 

sertão os encaminha e desencaminha, propiciando um comportamento adequado à sua rudeza. 

A trajetória de recuperação de Nhô Augusto é lenta e dolorosa, e por não suportar as dores da 

surra, o seu único desejo é entregar-se à morte: “- Me matem, por caridade, pelas chagas de Nosso 

Senhor...” (ROSA, 2001, p. 377). O clamor por Deus nessa passagem é a evidente demonstração da dor 

física que atinge a alma do personagem. Foram dias de sofrimento e cuidado em que Matraga podia 

sarar e também pensar. 

Com o tempo as dores diminuíram, e personagem se lembrou da mulher e da filha, sem raiva, 

nem sofrimento e chorou feito criança abandonada, era como se  aquele corpo não fosse mais seu. E 

meio a essa profunda dor de alma clamou soluçando pela mãe. 

A preta velha, compadecida pelo sofrimento de Nhô Augusto, receita o remédio para suas 

dores, agora de alma: “- Não faz assim, seu moço, não desespera. Reza, que Deus endireita tudo ... 

P'ra tudo Deus dá o jeito! E a preta acendeu a candeia, e trouxe uma estampa de Nossa Senhora do 

Rosário, e o terço.” (ROSA, 2001, p. 378).  E em uma noite, às escondidas, os velhos pretos trouxeram 

um padre que faz as vezes de mentor, “aquele que fornece os amuletos e os conselhos de que o herói 

precisará” (Campbell, 2008, p. 77).  O padre confessa e dá a seguinte sentença de total renúncia a Nhô 

Augusto: 

Você nunca trabalhou, não é? Pois agora, por diante, cada dia de Deus você deve 
trabalhar por três, e ajudar os outros, sempre que puder. Modere esse seu mau 
gênio: faça de conta que ele é um poldro bravo, e que você é mais mandante do que 
ele... Peça a Deus assim, com essa jaculatória: “Jesus manso e humilde de coração, 
fazei meu coração semelhante ao vosso...” (ROSA, 2001, p. 380). 
 

Assim se inicia o processo de penitência do personagem. Nhô Augusto agora se torna 

Matraga, nome esse que, segundo ao regionalismo do sertão, remete a uma pessoa que fala sem 

parar, tagarela. Nessa altura do conto, Matraga repete rezas e frases de conversão continuamente. 

Porém mais intensa que renúncia, é a ascese de Matraga que se arrepende de seus atos de 

desmandos no Córrego de Murici e voluntariamente se propõe: “Nunca mais seria gente!... E tomara 

um tão grande horror às suas maldades e aos seus malfeitos passados, que nem podia se lembrar; e 

só mesmo rezando.” (ROSA, 2001, p. 380). 
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A partir de então, Matraga fazia compridos progressos na senda de sua penitência, 

garantindo, assim, sua entrada no céu: “...abriu os braços em cruz, e jurou:- Eu vou p'ra o céu, e vou 

mesmo, por bem ou por mal! ... E a minha vez há de chegar... P'ra o céu eu vou, nem que seja a 

porrete! ...” (ROSA, 2001, p. 381). 

Observa-se, então, uma anulação de nosso herói, onde é possível perceber a renega as 

vontades próprias dos seres humanos, chegando ao nível animal, “ele não tinha tentações, nada 

desejava, cansava”, o que ele sentia era “o corpo no pesado e dava rezas para a sua alma, tudo isso 

sem esforço nenhum, como os cupins que levantavam no pasto murundus vermelhos, ou como tico-

ticos, que penam sem cessar" (ROSA, 1996, p. 25), cuja maior importância estava na salvação de sua 

alma e na misericórdia divina “...a vida já se acabara, e só esperava era a salvação da sua alma e a 

misericórdia de Deus Nosso Senhor”. (ROSA, 1996, p. 23). 

Com o decorrer da trama, nota-se a simbologia bíblica bem presente, no que diz respeito às 

tentações vivenciadas pelo herói roseano, uma analogia ao que Cristo passou ao se deparar com 

Satanás no deserto (Mt 4:1-11). 

No deserto, Jesus sofreu três tentações. Primeiro, a tentação econômica, quando o 
Diabo chega até ele e diz: “Tu pareces faminto, meu jovem! Por que não 
transformar estas pedras em pão?” E Jesus responde: “Não só de pão vive o 
homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus”. Em seguida, a tentação 
política. Jesus é levado ao topo da montanha, de onde avista as nações do mundo, e 
o Diabo lhe diz: “Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares”, que vem a ser uma 
lição, ainda não suficientemente conhecida, hoje, sobre quanto custa ser um político 
bem sucedido. Jesus recusa. Finalmente o Diabo diz: “Pois bem, já que tu és tão 
espiritual , vamos ao topo do templo de Herodes e atira te para baixo. Deus te 
acudirá e tu não ficarás sequer machucado”. Isto é conhecido como enfatuação 
espiritual. Eu sou tão espiritual que estou acima das preocupações da carne e acima 
deste mundo. Mas Jesus é encarnado, não é? Então ele diz: “Tu não tentarás o 
Senhor, teu Deus”. (O PODER DO MITO, 1990, p. 153) 
 

Não só Jesus sofreu com as três tentações. Outro herói foi Buda 

O Buda, também, se dirige à floresta e lá entretém conversações com os gurus da 
época. Então ultrapassa os e, após um período de provações e busca, chega à árvore 
bo, a árvore da iluminação, onde igualmente enfrenta três tentações. A primeira é a 
tentação da luxúria, a segunda, a do medo e a terceira, a da submissão à opinião 
alheia, fazer o que lhe é ordenado. (O PODER DO MITO, 1990, p. 153) 
 

Nota-se certa similaridade com nosso personagem. Nesta fase de penitência, Matraga passa 

por duas tentações: são as provações que o herói passa em sua trajetória, fazendo-o com que desista 

de sua jornada ou resista em seu propósito. 

A primeira tentação surge quando um conhecido de Augusto Matraga o reconhece e 

transmite-lhe notícias desagradáveis acerca de sua mulher e sua filha. Além disso, traz notícias de 

Quim, seu fiel “escudeiro”:  

Tião da Thereza ficou bobo de ver Nhô Augusto. E, como era casca-grossa, foi logo 
dando as notícias que ninguém não tinha pedido: a mulher, Dona Dionóra, 
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continuava amigada com seu Ovídio, muito de-bem os dois, com tenção até em 
casamento de igreja, por pensarem que ela estava desimpedida de marido; com a 
filha, sim, é que fora uma tristeza: crescera sã e se encorpara uma mocinha muito 
linda, mas tinha caído na vida, seduzida por um cometa, que a levara do arraial, para 
onde não se sabia... O Major Consilva prosseguia mandando no Murici, e arrematara 
as duas fazendas de Nhô Augusto... Mas o mais malarrumado tinha sido com o 
Quim, seu antigo camarada, o pobre do Quim Recadeiro — “Se alembra?” — Pois o 
Quim tinha morrido de morte-matada, com mais de vinte balas no corpo, por causa 
dele, Nhô Augusto: quando soube que seu patrão tinha sido assassinado, de mando 
do Major, não tivera dúvida: . . . jurou desforra, beijando a garrucha, e não esperou 
café coado! Foi cuspir no canguçu detrás da moita, e ficou morto, mas já dentro da 
sala-de-jantar do Major, e depois de matar dois capangas e ferir mais um... (ROSA, 
1996, p. 26) 
 

Com tais notícias, Matraga até pensou em desistir de sua vida de privações e ir à desforra: mas 

conteve-se. E é nessa contrição que se rompe - um dos mais importantes elos de Matraga com seu 

passado. 

Desde a morte de Matraga como Nhô Augusto, passaram-se setes anos: numerologia 

significativa por representar o fechamento de um ciclo, o mesmo é percebido em Gênesis, Capítulo 2, 

Versículos de 1 a 3:  

¹ Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. 
² E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia 
de toda a sua obra, que tinha feito. 
³ E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua 
obra que Deus criara e fizera. 
 

A partir daí, inicia-se o momento de reconciliação do nosso personagem com o mundo em 

que vive, além da reconciliação com sua natureza.  

Analisando a trajetória do herói até o momento, percebe-se que, após ser expulso da 

sociedade em que estava inserido e dado como morto, ocorre o início de sua vida, na verdade, o 

reinício, deixando de lado a vida de crimes e tornando-se, agora, um santo. É o momento de equilíbrio 

entre alma e mundo exterior. Assim, Matraga se equipara aos animais, fazendo com que ele 

redescubra a pessoa que é: 

Até que, pouco a pouco, devagarinho, imperceptível, alguma cousa pegou a querer 
voltar para ele, a crescer-lhe do fundo para fora, sorrateira como a chegada do 
tempo das águas, que vinha vindo paralela: com o calor dos dias aumentando, e os 
dias cada vez maiores, e o joão-de-barro construindo casa nova, e as sementinhas, 
que hibernavam na poeira, esperando na poeira, em misteriosas incubações. Nhô 
Augusto agora tinha muita fome e muito sono. [...] sentia saudades de mulheres. E a 
força da vida nele latejava, em ondas largas, numa tensão confortante, que era um 
regresso e um ressurgimento. (ROSA, 1996, p. 29-39). 
 

Apesar de todo este momento de “aparente” sensação de prazer e harmonia, a chegada do 

bando de Joãozinho Bem-Bem no Sítio do Tombador, Matraga sente-se tentado a seguir viagem junto 

com o bando e a retornar a sua violência original. Segunda tentação sofrida pelo personagem. 

Contudo, fiel a seu propósito, relutante contra as provações, mais uma vez, resiste. 
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Percebendo que sua hora e vez está cada vez mais próxima, Matraga aproveita a partida o 

bando de Joãozinho Bem-Bem e decide ir embora rumo à floresta desconhecida, cujo caminho é 

derradeiro no processo de transformação de nosso personagem.  

Esse partir em busca de seu próprio destino, de sua boa aventurança marca um equilibrar de 

mundos existentes no herói, que precisa ponderar entre o externo e o interno, forças que estão 

constantemente em conflito dentro do personagem, levantando o seguinte questionamento: Seria 

possível ir para o céu, ser uma nova pessoa, restaurada, boa, penitente, sem precisar abrir mão de sua 

verdadeira identidade? 

 

5. Conversão/Redenção 

“É tendo compaixão por Cristo que nos voltamos  
para Ele, e o injuriado se torna o nosso Salvador.”148 

 

Essa aventura é a trajetória de “Augusto Matraga”, a jornada do nosso herói, que após ter 

percorrido todo o caminho passando pelo universo do “Pecado”, em seguida por um sofrido momento 

de “Penitência” e atingindo seu ápice com sua “Conversão”, tem-se, de acordo com Campbell (1990, 

p. 08), que tal reviravolta não é tida como “um ato de coragem, mas como uma vida vivida em termos 

de autodescoberta.”  

As representações literárias propostas por Guimarães Rosa ficam evidenciadas, justamente, 

pela mudança radical na conduta de Matraga no decorrer do conto, levando-o ao momento de maior 

equilíbrio entre os estados mundano, devasso e o penitente exacerbado, que é seu momento de 

redenção.   

Após a surra brutal que o personagem-protagonista levou aos comandos do Major Consilva, 

ele salta de um abismo: 

“E, aí, quando tudo esteve a ponto, abrasaram o ferro com a marca do gado do 
Major – que soía ser um triângulo inscrito numa circunferência –, e imprimiram-na, 
com chiado, chamuscado e fumaça, na polpa glútea direita de Nhô Augusto. Mas 
recuaram todos, num susto, porque Nhô Augusto viveu-se, com um berro e um 
salto, medonhos. 
– Segura! 
Mas já ele alcançara a borda do barranco, e pulara no espaço. Era uma altura. O 
corpo rolou, lá em baixo, nas moitas, se sumindo.” (ROSA, 1996, p. 18-19) (grifo 
nosso) 
 

Esse “salto” barranco abaixo simboliza uma nova chance de mudar os rumos de sua vida e é 

aqui que se percebe a transformação de sua postura e, de certa forma, o desejo de buscar a salvação 

para a alma, direcionando-o, assim, para sua “hora” e “vez”. Esse salto se mostra bastante 

                                                             
148 CAMPBELL, 1990, p. 126. 
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significativo, pois percorre as três fases de nosso herói: Pecado, Penitência e Conversão – em cada 

momento, um significado, e aqui fica bastante expressivo o querer mudar.  

Contudo, apesar experienciado de forma intensa todo seu momento de autopunição, Augusto 

Matraga, atendendo a um chamado de natureza interior, então anuncia sua partida ao dizer que “...a 

minha vez vai chegar, e eu tenho que estar por ela em outras partes!” (ROSA, 1996, p. 41). Em um  

primeiro momento, a partida do herói nada possui de interessante, levando em consideração a forma 

que as palavras são dispostas na narrativa, contudo, afirma Propp (2002, p. 43) que é “o próprio fato 

da partida do herói” que importa, justamente pelo deslocamento espacial do herói na narrativa. 

Mas, para que tal retorno pudesse realmente tornar com efeito e já tendo suas forças 

recuperadas, nosso herói, guiado por um jegue, esse “animalzinho assim meio sagrado, muito 

misturado às passagens de vida de Jesus”149, conforme informa Quitéria (ROSA, 1996, p.41), precisou 

ser “ritualizado”, morrendo simbolicamente e renascendo em sua forma psíquica, não sendo, 

portanto, mais o mesmo homem, e, assim, parte a procura de sua bem aventurança, conduzido ao 

arraial do Rala-Coco, momento em que se depara com um grande tumulto provocado pela presença 

de Joãozinho Bem-Bem e seus jagunços. 

Joãozinho Bem-Bem, no conto, possui um papel significativo por representar, justamente, o 

“duplo ser” do herói de Rosa. Trata-se de um dos temas inquietantes que perpassa a vida do ser 

humano, por se relacionar ao processo de construção da identidade do indivíduo. Observado desde a 

antiguidade clássica até a modernidade contemporânea, o mito do duplo, esta possibilidade de 

deparar-se com o outro, a identidade dividida, ganha terreno fértil por ilustrar os antagonismos que 

caracterizam a personalidade humana. Joãozinho Bem-Bem representa Matraga em sua primeira fase, 

a do “Pecado”, um homem sem escrúpulos, autoritário, que vivia com pessoas vulgares, que não 

temia a morte. Desde o primeiro encontro entre o herói roseano e o jagunço destemido, uma espécie 

de empatia foi percebida entre os dois, como é possível auferir na seguinte passagem: 

– Escuta, mano velho... 
Seu Joãozinho Bem-Bem parou em frente de Nhô Augusto, e continuou: 
–... eu gostei de sua pessoa, em-desde a primeira hora, quando o senhor caminhou 
para mim, na rua daquele vilarejo... (ROSA, 1996, p. 46) 
 

Apesar de toda transformação ocorrida com nosso herói, ainda é possível perceber um traço 

daquele “que já deve ter sido brigador de ofício” (ROSA, 1996, p. 46), como o próprio temido jagunço 

reconhece, mas resistindo a sua terceira e última tentação, “não posso, meu amigo seu Joãozinho 

Bem-Bem!... Depois de tantos anos... (...) não posso, não me fale nisso mais...” (ROSA, 1996, p. 47), 

Matraga tem a chance de fazer o bem, alcançando, assim, sua hora e vez. 

                                                             
149 Analogia à entrada de Cristo em Jerusalém. 
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E a tão esperada hora de Matraga chega, na oportunidade em que se depara com um velho 

que o bando de Joãozinho Bem-Bem estava disposto a matar, em resposta ao assassinato de um dos 

comparsas de seu bando. Resposta à vingança.  

Trava-se, então, uma batalha entre Augusto Matraga e seu outro, seu duplo, aquele que por 

muito tempo representou os desejos mais ocultos de nosso protagonista, renegando-se a intercessão 

do “mano velho” em detrimento daquele pai. “– Pois então... – e Nhô Augusto riu, como quem vai 

contar uma grande anedota – ... Pois então, meu amigo seu Joãozinho Bem-Bem, é fácil... Mas tem 

que passar primeiro por riba de eu defunto...” (ROSA, 1996, p. 49). Duas forças, simultaneamente 

iguais, passam a impulsionar as ações do herói: a vontade de confrontar com o chefe dos jagunços, 

expressando a força e a valentia de Matraga observada na sua primeira fase, e o repúdio ao desejo de 

vingança do seu duplo, em defesa de um inocente que suplicava pela vida, invocando a Santíssima 

Trindade (regência de uma moral convertida), confirmando, mais uma vez, que a tão hora e vez havia 

chegado. “– Epa! Nomopadrofilhospritossantamêin! Avança, cambada de filhos-da-mãe, que chegou 

minha vez!...” (ROSA, 1996, p. 49) 

A alegria presente na cena final denota a alegria existe perante os mártires, momento em que 

está prestes a ser encontrar com Deus, tendo que passar pelo sacrifício do corpo. No término do 

conto, nosso herói incorpora o bem como um todo, eliminando por completo as forças do mal. Ele, 

assim, recusa a existência em vida, abandonando seu corpo. Há então o processo de santificação, cuja 

promessa de ir “P’ra o céu (...), nem que seja a porrete” (ROSA, 1996, p. 23) se confirma. Campbell 

afirma que: 

“o herói é aquele que deu sua vida física em troca de alguma espécie de realização 
dessa verdade. A idéia de amar seu próximo é pôr você em sintonia com esse fato. 
Mas, quer ame ou não o seu próximo, quando a realização o pega, você pode 
arriscar a própria vida.” (O PODER DO MITO, 1990, p. 125). 
 

 Matraga morre num “sagaz contentamento” (ROSA, 1996, p. 52), exercendo sua função de 

mártir e de santo guerreiro; como ele mesmo já havia sentenciado. Matraga foi, simbolizando, assim, 

o herói existente em todos nós. 

 

6. Considerações finais 

A transformação alcançada por Matraga em suas três fases, possibilita uma estrutura mítica e 

mística do conto. A trajetória de queda e ascensão do herói roseano faz com o leitor se aproxime 

ainda mais com sua própria realidade e que cada escolha pode até representar um fim, mas não um 

fim em si mesmo.  

Em suas três fases, nota-se, conforme a postura do personagem diante da vida, uma primeira 

fase caracterizada por um homem violento, sem escrúpulos, depravado, antissanto; já na segunda, 
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temos um herói penitente, engajada na salvação de sua alma e, na terceira, com a religiosidade 

extremada, um personagem arrependido. A violência e a religião, de certa forma, permearam durante 

toda a trajetória de nosso protagonista que em meio a altos e baixos buscará o equilíbrio desses dois 

mundos em constante conflito dentro dele.  

Augusto Matraga deixa para nós, leitores, exemplo de comportamento não apenas 

relacionando o indivíduo e sua trajetória de vida, mas também exemplo de postura perante as 

relações humanas: o homem ao encontro do seu próprio destino, que, apesar de construído na dor, 

no encontro com o sagrado e no desfrute do mundano, onde cada um tem sua hora e vez.  
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Resumo:  
A série de história em quadrinhos Watchmen, escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons, conta a 

história de heróis aposentados que atuam numa espécie de realidade paralela ao nosso mundo, na qual a morte 

de um deles dá início a uma investigação sobre quem seria o autor do crime. Por trás dessa trama simples, as 

mais intrigantes teorias surgem, desde imortalidade, passando pela filosofia e até a relatividade de Einstein. O 

objetivo dessa comunicação, é mostrar que os quadrinhos além de entreter, também são um meio de instigar o 

senso crítico e despertar o conhecimento nas mais diversas áreas como moral, ética, filosofia, história, mitologia 

e ciência. Para tal, alguns trechos de cada um dos doze volumes da série foram selecionados para serem 

apresentados, trechos que demonstram perfeitamente essência dos temas abordados. Para nos ajudar a 

esclarecer os aforismos presentes em Watchmen, Nietzsche sobre filosofia, mais especificamente a moral; 

Joseph Campbell com a mitologia da transcendência e Einstein com a ciência sobre viagem no tempo e 

relatividade, guiar-nos-ão pelas passagens poéticas dos quadrinhos para mostrar que o conhecimento está além 

dos cânones acadêmicos. 

 

Palavras-chave: Aforismos; Watchmen; Conhecimento. 

 

 

1. Introdução 

Este artigo visa abordar os aforismos segundo a obra Watchmen mostrando que a literatura 

em toda sua diversidade não é apenas uma fonte de entretenimento, mas também uma das mais ricas 

minas de conhecimento já que dentro de uma obra podem ser feitos diversos recortes temáticos onde 

a linguagem utilizada e o pensamento exposto pelo autor revelam valores não só do momento 

retratado na obra como também do momento em que foi criado. 

Em Watchmen observando o panorama histórico é possível notar referencias a sete aforismos 

selecionados nesse artigo, Levando em conta que segundo Pires (2009) o termo “aforismo” é oriundo 

do grego “aphorismós” e significa “limitação, definição breve, sentença”, aproximando-se de 

provérbio, adágio, entre outros assemelhados; podemos tratar na obra aforismos como declarações 

de significados concisos que em geral trazem algum pensamento de teor moral ou cientifico 

O enredos se passa num período conturbado não só pela guerra, mas também por revoltas 

civis, um grupo de pessoas vestidas como heróis mascarados atuam como mediadores da entre ordem 

e caos, combatendo o crime e tentando controlar a cólera dos revoltosos. O sucesso dos vigilantes 

mailto:aps@gmail.com
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torna impotente a imagem do governo como protetor da sociedade e para retaliar o governo aprova o 

projeto de Lei Keene, que exige que os heróis mascarados atuem sob o controle do governo, fazendo 

com que a maioria desista. Apenas dois heróis aceitaram os termos da Lei Keene, Dr. Manhattan, 

anteriormente o físico John Osterman que sofreu um acidente num laboratório perdendo seu corpo 

original e transformando-se em um ser quântico podendo controlar a matéria e prever seu futuro, e o 

Comediante, um homem amoral que espanca, estupra e assassina sob o pretexto de ser um herói e de 

que tudo é uma piada. Ambos até mesmo são convocados a lutar na guerra do Vietnã, o qual na 

realidade de Watchmen os Estados Unidos saem vencedor, graças à presença crucial do Dr. 

Manhanttan. A morte de Edward Blake, o Comediante, leva Rorschach, o único vigilante que atua 

foragido da lei a uma investigação, na qual ele descobre o grande plano de Adrian Veidt, que ao se 

aposentar como vigilante revela ser Ozymandias, o homem mais inteligente do mundo. Tal plano 

consiste em criar uma crise ainda maior do que a guerra assassinando milhares de pessoas utilizando 

uma energia similar a do Dr. Manhattan, fazendo assim com os dois países guerra unam forças para 

combater a suposta ameaça maior. 

 

2. Referencial teórico 

Como base para o estudo dos aforismos neste artigo foram utilizados leituras da obra 

Watchmen escrito por Alan Moore, o monomito do Herói de Mil Faces de Joseph Campbell, 

Watchmen e a Filosófia de William Irwin e conhecimentos prévios acerca da ética e da moral com 

Friedrich Nietzsche, da física quântica e a Teoria da Relatividade com Albert Einstein e do tempo com 

Santo Agostinho e Aristóteles. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

Para a produção deste artigo foram selecionados através da leitura da obra sete aforismos 

para serem analisados e interpretados no que diz respeito aos personagens e temas como moral, 

ciência e história tendo como base William Irwin sobre o existencialismo nas reflexões de Dr. 

Manhattan Albert Einstein sobre a Teoria da Relatividade em na história que cerca o mesmo 

personagem e Santo Agostinho e Aristóteles no que discorre sobre o tempo. Após a separação dos 

mesmos, para a realização da analise foi realizada uma pesquisa que teve como fonte livros e internet. 

Os aforismos interpretados separadamente foram: 

(1)A entrada no diário de Rorschach logo no início da história: 
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(Figura 1 - Rorschach no início da história) 

(2)Em meio a revolta civil, o coruja se questiona sobre o que aconteceu as pessoas, ao país e 

ao sonho americano: 

 

(Figura 2 – O sonho Americano)  

(3)Ainda nos quadrinhos da imagem passada é possível ver pintado em uma parede à frase 

“Who watches the watchmen?” em português “Quem vigia os vigilantes?”. Esse aforismo 

pode ser considerado um dos temas chave da obra. 

(4)Após uma entrevista bastante conturbada, Dr. Manhattan isolou-se no planeta marte, onde 

ele reflete sobre sua própria vida, existencialismo e o universo. 
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(Figura 3 - Dr. Manhattan em Marte) 

(5)John Osterman é interrompido pelo seu pai durante a prática do ofício de relojoeiro, que o 

adverte sobre o futuro da profissão que será superado pelo avanço tecnológico. 

 

(Figura 4 – O tempo) 

(6)Após o acidente que o transforma em Dr. Manhattan, John Osterman entende lógica dos 

átomos: 

 

(Figura 5 – Componentes) 
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(7)Enquanto conta a história da sua vida para o psiquiatra da prisão Rorschach conta uma de suas 

reflexões. 

 

(Figura 6 – Somos nós) 

 

4. Análise dos dados 

Em (1) temos a entrada do diário de Rorschach que abre a obra. Nela é possível observar 

como Rorschach descreve a realidade do contexto da obra e também se posiciona em relação a ela 

demonstrando um “conservadorismo” radical. Tal posição pode ser explicada através do enredo da 

obra, onde vemos que o personagem Rorschach é resultado de uma vida brutal: filho de uma 

prostituta que recebia cliente após cliente na presença do filho e exposição constante a marginalidade 

das ruas. Apesar desse tipo de vida ser considerada o que motiva muitos a criminalidade, ela 

contribuiu de forma completamente reversa para o personagem, servindo como degrau na construção 

do seu senso moral de forma extremista, o que é uma de suas características mais marcantes como 

vigilante mascarado. Assim, Rorschach mostra esse tipo de posicionamento para com qualquer desvio 

de moral que venha das pessoas a seu redor, o que o faz considerar-se o único ser moralmente 

correto e com capacidade para julgar como ele se coloca no aforismo. 

 Referente a (2) vemos a situação de revolta civil onde o Coruja e o Comediante tentam manter 

o controle da população. Em meio a esse caos o Coruja questiona sobre o que aconteceu ao país, as 

pessoas e ao “sonho americano” e o Comediante que o acompanhava na situação toma a liberdade de 

responder no que se refere ao sonho americano dizendo “Virou realidade, você ta olhando pra ele”. 

Aqui nota-se que a resposta do personagem não é simplesmente uma ironia da situação mais um 

reflexo do que ela realmente significava, pois o “sonho americano” significa o jeito de viver amer icano 

com democracia e liberdade o qual estavam sendo exercidos pela população revoltada. 

O aforismo (3) trás o que um das principais temáticas da obra. Em muro está a frase “Quem 

vigia os vigilantes?”. A expressão é originaria do latim “Quis custodiet ipsos custodes?” da obra As 

Sátiras do poeta romano Juvenal. A expressão trata da separação de poderes, o que na obra podemos 
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observar através das guerras, conflitos civis e até entre os próprios personagens, mas principalmente 

através da situação dos vigilantes mascarados em relação ao governo que para manter seu controle 

em relação à população como protetores, (papel que estava sendo ocupado pelos vigilantes 

mascarados) sancionou o projeto de lei Keene que fazia com que os vigilantes só pudessem agir se 

fossem filiados ao governo. 

Em (4) Dr. Manhattan contempla as estrelas e diz “Tudo que vemos das estrelas são suas 

velhas fotografias”. Nesse aforismo o personagem fala basicamente da Teoria da Relatividade de 

Albert Einstein. Considerando que a distância de uma estrela para os planetas do nosso sistema é bem 

longa (geralmente medida em anos-luz) a viagem que os raios de luz de uma estrela faz é bem 

demorada e até que essa luz chegue aos olhos de uma pessoa o ciclo de vida da estrela já pode ter 

chegado ao fim. Sendo assim, quando os olhos de uma pessoa capta a luz dessa estrela ela está vendo 

essa estrela como ela era antes de morrer, pois até que a potencia luminosa da explosão da morte 

estrelar chegue até a percepção dos olhos de uma pessoa levará ainda um longo tempo. 

No aforismo (5) vemos mais outra situação na qual a Teoria da Relatividade de Albert Einstein 

se faz presente novamente destacando ainda um efeito da revolução tecnológica. O pai de John 

Osterman fala sobre a descoberta de Einstein sobre a relatividade do tempo, assim questionando a 

utilidade de sua profissão “Se o tempo não é real, de que valem os relojoeiros?”. Considerando que, 

se o tempo é relativo de lugar para lugar como diz a teoria de Albert Einstein, logo não existe uma 

forma precisa de medir o tempo, ou se o tempo não é real como diz o personagem, logo não há por 

que mensurá-lo, tornando sua profissão obsoleta. Nesse ponto é possível ver também como a 

revolução tecnológica torna ultrapassada a profissão de relojoeiro o que remete aos efeitos da 

revolução industrial e o elevamento da taxa de desemprego na época. 

Para o aforismo (6) é possível ver que o personagem faz uma citação que remete a física 

quântica. Após ter seu corpo desintegrado na câmara de campo intrínseco o físico John Osterman não 

morre, mas entende que “na verdade, é só uma questão de rearranjar os componentes na seqüência 

correta”. O acidente acontece por John ficar acidentalmente preso em uma câmara de testes onde o 

campo intrínseco da matéria isto é, o campo que faz ligação entre os átomos que constitui a matéria 

ele perder seu corpo e após ter esse entendimento, John lembra de quando praticava o ofício de seu 

pai e percebe que o mesmo acontece com a matéria. No momento em que John entende os átomos 

ele aprende lê-los e manipulá-los conseguindo se reconstituir e transformando-se num ser quântico 

podendo controlar os átomos a ponto de manipular a matéria ao seu redor em nível atômico e 

subatômico. 

O último aforismo retorna novamente a questão da moral com o personagem Rorschach. Na 

situação ele relata ao psiquiatra da penitenciaria onde está preso sobre sua vida e os eventos que 

levaram a Walter Kovacs assumir a identidade de Rorschach. Ele fala sobre o caso de uma criança que 
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foi seqüestrada, assassinada e teve seus restos mortais como refeição para cachorros (aparentemente 

ela também foi abusada sexualmente pelo criminoso). Tal situação de horror faz Rorschach perder o 

elo que o ligava Walter Kovacs e ele fala ao psiquiatra que não são forças metafísicas ou deus que faz 

com que uma criança seja assassinada, mas sim nós (seres humanos). Nesse caso o personagem 

refere-se à visão da sociedade em relação aos os crimes e seus horrores que acontecem dentro da 

comunidade da raça humana, cuja morte para certos grupos sociais constitui a crença de destino, 

obras divinas ou alguma força sobrenatural (magia negra por exemplo), mas que o personagem afirma 

que o ninguém além de nós seres humanos é culpado desses acontecimentos. 

 

5. Resultados obtidos 

Após a analise desses aforismos é possível concluir que estes foram de fundamental 

importância na construção do enredo da obra e também no que diz respeito à caracterização dos 

personagens, pois estes transmitem com perfeição o sumo da essência de ambos. Também pode ser 

visto que acontece à desvirtuação da figura do herói como podemos ver no caso do Comediante que 

ao associar o sonho americano à destruição de uma revoltar civil é possível enxergar na personalidade 

do personagem características niilistas sendo que: 

 

O niilismo não surge de uma falta de indigência moral ou psíquica, pois se assim 

fosse acabaria por ser contraditório, já que sua essência está na própria moral cristã. 

O homem chega ao niilismo quando se encontra perante uma falsidade contida nos 

ensinamentos cristãos, pois essa descoberta inicia um processo onde o homem 

passa a refletir sobre todos os valores da sociedade. (Rafael Caproni, 2009). 

 

Nota-se também a desconstrução da imagem do herói na obra não só no que diz respeito à 

constituição moral e ideológica dos personagens, mas também pelo o que é proposto pelo monomito 

de Joseph Campbell onde o herói passa por um ciclo de etapas que compõem o que Campbell chama 

de jornada do herói, ciclo o qual os personagens desta obra não passam. 

 

6. Considerações finais 

Pode-se concluir que Watchmen é uma obra que vale a pena ser lida e assistida também como 

relida e reassistida, pois é uma obra densa e à medida que é acompanhada a percepção acerca de 

suas temáticas são aprimoradas não apenas no âmbito filosófico, mas também no que se aplica a 

nossa realidade, também como é possível perceber outros aforismos que não foram abordados, mas 

que valem à pena serem discutidos. Concluindo, o estudo de Aforismos em Watchmen permitiu 

perceber porque está obra foi considerada de grande importância para a popularização do seu gênero 

no final do século XX. 
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Resumo:  
O filme, adaptado do romance de Margaret Atwood de mesmo nome, The Handmaid’s Tale (1990), 

dirigido por Volker Schlondörff, conta a história da aia Offred na República de Gilead. Através de 

flashbacks de sua vida como Kate e da descoberta de que a filha estava viva, a personagem mune-se de 

esperanças para sobreviver ao período em que permanece como aia até culminar no assassinato do 

Comandante, responsável por sua opressão. Desta forma, entendendo a memória como elemento de 

representação e reconstituição do sujeito, o objetivo deste trabalho é analisar o aspecto memorialístico 

da representação da consciência da personagem “Offred” dentro da trama fílmica, evidenciando de que 

maneira ela se utiliza de suas recordações para impulsionar suas ações no intuito de  libertar-se. Para 

tanto, através de pesquisa bibliográfica, abordamos os conceitos de história e memória de Pollak (1989), 

Halbwachs (2006), Gagnebin (2001) e Benjamin (1994); já Ludmer (2007) trata da violência cometida 

pelo gênero feminino, pertinente neste caso. Por fim, pode-se constatar que as memórias de Offred 

funcionam como uma alavanca que tanto a impulsiona para continuar vivendo dentro da ditadura, como 

para relembrá-la de sua verdadeira identidade, recorrendo às lembranças em seus momentos de tortura. 

Assim, a ficcionalização do ato de recordar adquire papel fundamental na narrativa.  

 

Palavras-chave: adaptação; cinema; memória. 

 

 

1. Introdução 

Um indivíduo, assim como um grupo social ou uma nação, baseia grande parte de sua 

história naquilo que pode ser lembrado. Devido a seu caráter efêmero, a memória é maleável, 

podendo ser construída e reconstruída a partir de diferentes discursos, modificada através do 

tempo, contestada, além de ter em sua tessitura incorporações e mistura de fatos, por 

exemplo. A memória é também um patrimônio da humanidade, e é a partir dela que se 

consolidam as identidades, as tradições, a cultura.  

Isto posto, este trabalho tem como tema a memória no filme “The Handmaid’s Tale” e, 

como objetivo, analisar o aspecto memorialístico da representação da consciência da 

personagem “Offred” dentro da trama fílmica, evidenciando de que maneira ela se utiliza de 
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suas recordações para impulsionar suas ações no intuito de libertar -se. Dessa maneira, as 

problemáticas que norteiam o rumo da nossa pesquisa são: a) De que forma o cinema 

representa o aspecto memorialístico da personagem Offred; b) Como ela se utiliza de suas 

recordações para libertar-se.  

Assim, considerando o cinema como protótipo artístico, apontamos para a importância 

da realização de estudos nesta área crescente, dado que o cinema, por seu poder de 

comunicação em massa, tem um papel social relevante e, de certa forma, auxilia na 

(re)construção de fatos e memórias. Outrossim, as pesquisas em memória, longe de 

esgotamento, abrem cada vez mais espaço para leituras e novos olhares que possam contribuir 

com o campo.  

 

2. Referencial teórico 

Em sua discussão sobre memória, Halbwachs (2006) aborda uma construção do 

indivíduo a partir da memória coletiva, não apenas da organização de fatos e acontecimentos 

passados de um determinado grupo, mas de como essas lembranças afetam sua organização 

identitária, isto é, de como nossas tendências, ideais, hábitos, comportamentos, todo um 

modus operandi não são oriundas apenas de uma individualidade, mas da coletividade, do 

conjunto social em que estamos inseridos. Para que seja possível conceber a ideia de  uma 

memória coletiva, é necessário haver consistência entre os sujeitos sociais, pois a memória 

coletiva é um construto das memórias individuais, e estas mudam segundo o lugar que o 

indivíduo ocupa no tempo e no espaço, (HALBWACHS, 2006).   

A nossa memória funciona como um conjunto instável de fatos e acontecimentos, pois, 

à medida que o tempo passa, as coisas tomam ordenamentos diferentes e seguem uma 

cronologia, muitas vezes, avulsa em que é totalmente possível que haja digressões e elipses ao 

relatar tais lembranças, assim “em cada consciência individual as imagens e os pensamentos 

que resultam dos diversos ambientes que atravessamos se sucedem segundo uma ordem nova”, 

(HALBWACHS, 2006, p. 57). Quando o sujeito é testemunha de um determinado fato, a memó ria 

pode manter, excluir e recalcar determinadas situações muitas vezes em concordância com o 

grupo social em que está inserido.  

Já Pollak (1992) traz algumas concepções a respeito dos elementos de construção da 

memória e como esta é alicerçada tanto em níveis pessoais quanto em níveis sociais, políticos. 

Além disso, da relação entre memória e identidade social, em outras palavras, a memória como 

constituinte da identidade do sujeito e, por conseguinte, como elemento de organização da 

memória coletiva.  
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Nessa lógica, a memória é tudo aquilo que constitui a história de vida de uma pessoa ou 

que constrói a história de uma nação, por exemplo. Contudo, como assinala Pollak (1992), a 

memória tanto como fenômeno individual quanto coletivo, tem caráter inconstante , é 

totalmente passível de fugas, de digressões. No entanto, ainda que haja tantas ondulações no 

relato de uma memória, existem pontos de interseção que cruzam e sustentam essas narrativas. 

Pollak (1992) argumenta que existem componentes que solidificam a memória, 

impossibilitando, assim, que haja modificações.  

Destarte, o autor cita alguns elementos integrativos da memória como, por exemplo, os 

acontecimentos que são de ordem pessoal, e os que o autor chama de “vividos por tabela” 

(POLLAK, 1992), isto é, quando um grupo social vive um determinado momento e alguém se 

sente parte disso. Além disso, “a memória é constituída por pessoas, personagens” (POLLAK, 

1992, p. 201), e estas podem transitar pelos discursos como personas pertencentes a nossa 

memória ou à memória coletiva de uma determinada nação, ainda que não tenhamos 

participado dos acontecimentos dessa.  

Os lugares, outro aspecto relevante, são os locais em que se passaram os 

acontecimentos. Esses lugares podem se referir, no caso de uma lembrança pesso al, a locais da 

infância como a casa, a escola, a rua etc. No tocante ao que é público, esses espaços podem 

estar associados aos monumentos, às vias, às praças, algo que tenha marcado profundamente 

uma sociedade, e também as datas públicas e comemorativas,  que também podem ser 

transferidas ou projetadas. Logo, 

 
A memória é, em parte herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. 
A memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela 
é articulada, em que ela está sendo expressa. As preocupações do momento 
constituem um elemento de estruturação da memória. Isso é verdade também 
em relação à memória coletiva, ainda que esta seja bem mais organizada. 
(POLLAK, 1992, p. 204) 
 

Seguindo essa linha de pensamento, chega-se à conclusão de que a memória é seletiva. 

Do ponto de vista político, é necessário enquadrar e organizar a memória nacional a partir da 

seleção dos acontecimentos históricos, o que gera fortes conflitos, portanto “a memória 

organizadíssima, que é nacional” (POLLAK, 1992, p. 204) é alvo de litígios ligados a questões de 

quais fatos, acontecimentos, datas, nomes deverão presidir as memórias do povo.  

Segue-se, assim, que a memória é um fenômeno construído (POLLAK, 1992), e por 

construção entende-se que tanto num nível pessoal quanto político existe a organização dos 

eventos, sendo que “os modos de construção podem tanto ser conscientes como inconscientes” 

(idem, 1992, p. 204). Isto está diretamente ligado à memória e ao sentimento de identidade, 
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pois, segundo o autor, há uma estreita ligação entre a memória e o sentimento de identidade, 

isto é, aquilo que a pessoa constrói e projeta para si durante toda a sua vida.  

 

3. Procedimentos metodológicos 

Para os procedimentos metodológicos, utilizamos a pesquisa bibliográfica por nosso 

corpus constituir-se de um filme e fundamentar-se em teorias críticas sobre memória. Para tanto, 

selecionam-se, como base para os estudos, textos que discutem memória e conceitos da história. 

Assim, Pollak (1989), Halbwachs (2006), Gagnebin (2001) e Benjamin (1994) são os autores elencados 

para esta discussão; já Ludmer (2007) trata da violência cometida pelo gênero feminino, 

pertinente neste caso. 

 

4. Análise dos dados 

4.1 O ASPECTO MEMORIALÍSTICO  

O filme The Handmaid’s Tale, dirigido por Volker Schlöndorff em 1990, é uma adaptação 

do romance de mesmo nome da canadense Margaret Atwood, publicado em 1985. A adaptação 

conta a trajetória da aia Offred desde sua captura pelo sistema ditatorial de Gilead, a perda de 

sua família, a tomada de sua identidade, de sua liberdade, até a sua libertação através do 

homicídio do Comandante, o que desencadeia a operação secreta de resgate “MayDay”, agindo 

em seu favor. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise do aspecto memorialístico da 

personagem “Offred” dentro da trama fílmica e de que maneira ela se utiliza dessas 

recordações para impulsionar o ato homicida que realiza no intuito de libertar -se.   

 Na trama fílmica, percebemos que o comportamento da personagem gira em torno das 

memórias que tem a respeito da filha perdida e do marido morto nas fronteiras de Gilead. Uma 

vez capturada, a personagem é forçada a viver nos moldes de um regime totalitário e opressor, 

principalmente em relação aos direitos das mulheres, que são totalmente vetados, como o 

nome e, com isso, a identidade da pessoa, a liberdade sexual, a liberdade do corpo. À mulher, 

resta o papel de receptáculo de procriação à disposição do Estado. Em Gilead, toda mulher que 

não pertencer à classe social elevada – isto é, que não for casada com um Comandante – e tiver 

suas funções de procriação saudáveis é arregimentada e encarcerada no “Centro Vermelho” 

para que seja submetida a uma reeducação imposta. Assim, torna-se aia e é destinada à casa de 

algum Comandante. 

Embora assuma a identidade “Offred”, a personagem não esquece seu nome e seu 

passado. Isso se verifica quando, no Centro Vermelho, ela revela para as companheiras chamar -

se “Kate” e, mais à frente, quando revela o nome para Nick, seu amante. Dessa maneira, a 
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personagem que vive dentro da ditadura de Gilead é obrigada a esquecer-se de seu passado, 

suas origens e a própria identidade. Obviamente, memória e identidade mantêm uma ligação 

fundamental. Conforme a pesquisa de Pollak, aplicada à narrativa, ao buscar manter o seu 

nome vivo intimamente, além de conservar memórias de sua família, a personagem tenta  

 
[...] estabelecer uma certa coerência por meio de laços lógicos entre 
acontecimentos-chaves (que aparecem então de uma forma cada vez mais 
solidificada e estereotipada), e de uma continuidade, resultante da ordenação 
cronológica. Através desse trabalho de reconstrução de si mesmo o indivíduo 
tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros. (POLLAK, 1983, 
p. 13) 

 
Nessa lógica, a tentativa de manter as lembranças, revisitando-as constantemente, é 

uma forma de preservar a coerência interior e de tudo aquilo que forma o sujeito, pois em 

Gilead qualquer forma de alusão ao passado era passível de punição. Tudo aquilo que 

relembrasse que um dia houve liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade do corpo, 

enfim, que munisse o sujeito de escolha e autonomia sobre a própria vida fora destruído e 

vetado à população.  

Além disso, no filme, é vetado às aias qualquer laço de amizade ou mesmo a 

manutenção de qualquer diálogo entre si, para que fosse evitado motim, resistência, 

esperanças. É, inclusive, proibido que se faça menção ao passado, de maneira que tais 

narrativas sobre a vida antes da instauração da ditadura não eram resgatadas, a não ser como 

forma de educar as aias para repudiarem qualquer comportamento que não se moldasse às 

“novas” maneiras de agir. Ademais, proíbe-se, ainda, que aquelas que sofrem punição física 

relatem de que maneira são feitas as torturas e quais instrumentos são usados para que apenas 

os gritos sejam ouvidos.  

Nesse sentido, o controle da interação linguística entre as aias e o impedimento de 

prestarem solidariedade e consolo umas às outras acarreta a sensação de desesperança, de 

descrença em mudanças, lembrando o que Benjamin (1994) aponta em relação à falta de 

transmissão das experiências. Em outras palavras, o silenciamento imposto dificulta a 

modificação do presente em relação ao passado, visto que a comunidade poderia unir -se 

através de narrativas compartilhadas.  

De início, as mulheres ganham uma identificação através de números e, logo depois, à 

medida que vão sendo lotadas para as casas de Comandantes, elas ganham a titulação de 

acordo com o nome destes, como, por exemplo, “Ofglen”, “Offred”, “Ofwarren” 150. Para Pollak 

(1989), a memória coletiva subterrânea é justamente a supressão das memórias de um grupo 

                                                             
150 “De Glen”, “De Fred”, “De Warren”, [Tradução nossa]. 
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específico, no caso em questão, de forma violenta e arbitrária, para dar lugar a uma nova 

memória construída e instituída pela retórica oficial, em que se “resume a imagem que uma 

sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e impor” (1989, p. 8). Assim, ainda que haja 

todo um trabalho por parte do Estado em transformar as mulheres em receptáculos de 

fecundação, algumas resistem, revelando os seus verdadeiros nomes umas para as o utras, por 

ser o nome o fio que as liga às suas origens e guardar o segredo da identidade na qual elas se 

reconhecem.  Nesse sentido, segundo Hall:  

 
[...] as identidades são construídas dentro e não fora do discurso [...] 
precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e 
institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas 
específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem 
no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, assim, mais o 
produto da marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma 
unidade idêntica [...]. (HALL, 2000, p. 109) 

 
Recordar tanto o passado individual quanto o passado ligado à coletividade significa 

lembrar que, antes desse hoje vivido de forma arbitrária, existiu uma realidade que, embora 

não fosse a ideal, era uma vida em que se podiam fazer escolhas. O ato de prestar apoio mútuo 

implica que as aias, ainda que estivessem encarceradas dentro de um regime autoritário, não 

estavam completamente desamparadas e podiam contar umas com as outras.  Era justamente 

essa sensação que as Tias responsáveis pela reeducação das aias e o Estado queriam evitar, pois 

a intenção era esvaziá-las de desejos e esperanças, submetendo-as a uma situação de completo 

abandono, a fim de que se transformassem em corpo-objeto para o único e exclusivo fim da 

fecundação.  

Ainda que aceitasse o título de “Offred”, não significava, para a personagem, aceitar a 

imposição de identidade. A dissimulação fazia parte do jogo de sobrevivência. Lembrar é o ato 

de resistência de Offred, pois, recusando-se a permitir que o sistema a domine, refugia-se em 

recordações, mantendo uma vida interior imune à conspurcação de seu corpo e às diversas 

privações inerentes ao totalitarismo de Gilead.  

Com efeito, a reconstrução de si ocorre a partir de uma imposição, no caso em análise, 

uma subsunção. Pelas condições reduzidas de vida e leis com base na doutrina excludente do 

Velho Testamento, que não abarca apenas as mulheres, mas os negros, os homossexuais e as 

minorias, as identidades são obrigadas a se modificarem e se amoldarem aos novos 

comportamentos. Retornam os hábitos, a cultura, a indumentária (as Esposas vestem azul, as 

aias vestem vermelho, as Marthas vestem verde, as filhas das Esposas vestem Branco, as Tias 

vestem marrom) segundo o Velho Testamento, de modo que tudo possa ficar sob cont role.  
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O intuito é evitar a possibilidade de transformação, de modificação dos papeis 

previamente definidos. Tudo funciona para implantar no imaginário social a inevitabilidade do 

destino: uma vez que, por exemplo, uma mulher seja detectada como fértil e n ão seja 

pertencente à hierarquia social de Gilead, ela deve ser uma aia até o final de sua vida. Assim, o 

que o Estado pretende é que, para a geração seguinte de aias, os engessamentos dos indivíduos 

já estejam naturalizados e sejam repassados como parte integrante da cultura daquele povo, o 

que se liga diretamente à memória e ao sentimento de identidade. Segundo Pollak (1992), 

quando a memória é herdada, liga-se ainda mais ao sentimento de identidade, isto é, àquilo que 

a pessoa constrói para si durante toda a sua vida, em termos de imagem, de projeção do que 

ela é para si e para os outros. 

Segue-se, assim, que a memória é um fenômeno construído (POLLAK, 1992), e por 

construção entende-se que tanto num nível pessoal quanto político existe a organização dos 

eventos, sendo que “os modos de construção podem tanto ser conscientes como inconscientes” 

(idem, 1992, p. 204).  

No decurso do filme, algumas memórias são mantidas e outras descartadas pela 

personagem. Ao obter o título de aia durante a cerimônia na igrej a, Offred/Kate relembra o 

marido caído sem vida na neve durante a tentativa de travessia. A imagem se desvanece 

quando ela recebe o véu que a oficializa como uma serva do país e de Deus. Esta é, então, a 

última vez em que Offred/Kate faz resgate dessa memória, passando a manter apenas as da 

filha, a qual ela ainda não tem certeza se está viva. As lembranças de Jill, resgatadas em alguns 

momentos no Centro Vermelho e nos primeiros momentos quando já lotada na casa do 

Comandante, funcionam para Offred não apenas como motivador para buscar uma solução de 

fuga de sua prisão, mas como um consolo, ainda que tais recordações causem dor.  

 

4.2 A MEMÓRIA COMO INSTRUMENTO DE REVOLUÇÃO 

Na trama fílmica, algumas cenas tornam mais significativo o papel que a memória tem 

para a personagem Offred. Uma delas é o momento em que Offred recebe da esposa Serena Joy 

a confirmação, através de uma foto, de que Jill está viva. Na cena, Serena Joy, já de posse de 

informações sobre a filha de Offred, tenta não apenas demonstrar poder sobre  a aia, ao dizer 

que poderia conseguir notícias sobre a menina, mas instigá-la através do sentimento de 

maternidade a dar-lhe um bebê, deixando subentendido que Offred deveria recorrer a meios 

que não fossem as cerimônias de fertilização.  

As cenas seguintes mostram alguns momentos de pressão para a aia, como, por 

exemplo, os olhares penetrantes de Nick, o segurança particular do Comandante, e o assédio do 

médico. A aflição de Offred fica maior quando descobre que tem apenas mais um mês para 
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engravidar. Ao abordá-la novamente sobre a gravidez, Serena faz uma proposta a Offred de 

fazer sexo com Nick para conseguir engravidar. Em troca, Serena lhe daria informações sobre a 

filha. 

Assim que o ato é consumado, a Esposa recompensa a aia com uma foto de Jill e 

informações de que a menina estava viva e nas mãos de outra família. Longe de conformar -se e 

aceitar resignada que não poderia ver mais a filha, a notícia inflama o desejo de libertar -se, o 

que a faz procurar Nick (de quem já se tornara íntima em segredo) para propor-lhe fuga, no 

intuito de buscar a filha. 

Algumas das cenas seguintes tornam-se momentos-chave no desenrolar das ações de 

Offred. Apontamos, por exemplo, como o evento do nascimento de um bebê, a descoberta de 

que há uma resistência secreta entre as aias, as instruções que recebe de Ofglen para estudar e 

matar o Comandante, o fato de esperar um filho de Nick, o canivete sugestivamente encontrado 

na gaveta e a descoberta de Serena de um envolvimento de Offred com o Comandante são 

situações que influenciam as tomadas de decisões radicais da personagem. É principalmente 

quando a Esposa descobre a traição e coloca em risco não somente a vida de Offred, mas toda a 

chance desta de rever a filha, que parece ser o momento de maior aflição da aia.  

Ao compreender que poderia ser a qualquer momento deportada para as Colônias pela 

Esposa Serena Joy, lugar aonde viviam as Não-Mulheres com baixíssima expectativa de vida, 

designadas para fazerem a limpeza do lixo tóxico, Offred pesa as suas opções e decide pedir 

ajuda ao Comandante, que acaba abandonando-a e isentando-se de prestar auxílio.  

Dessa maneira, o descaso do Comandante gera o ato último de desespero e revolta da 

personagem Offred, quando esta o mata, cortando-lhe o pescoço com o canivete. Por fim, já 

não tendo mais esperanças e aguardando a certeza da morte, Nick cria o disfarce da prisão de 

Offred, que se sente traída por este. Ao fim, assim que entra na van escoltada pelos soldados, 

Nick revela fazer parte da resistência secreta. Kate, que já não é mais Offred, retira de seu 

braço a numeração que a identifica como pertencente ao Estado e livra -se das roupas 

ensanguentadas de aia.  

Kate refugia-se nas montanhas, protegida pelos rebeldes, carregando um filho de Nick 

com a promessa de que este a encontraria algum dia. A cena final retrata a personagem 

sentada de frente para a janela com o olhar para o horizonte. A imagem, que simboliza 

esperança, completa-se com seus pensamentos, através do recurso de voice over, em que se 

ouve que ela espera um mundo onde possa criar o filho e encontrar Jill.  

 

5. Resultados obtidos 
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Diante da análise feita, pode-se constatar que as memórias de Offred funcionam como 

uma alavanca que tanto a impulsiona para continuar vivendo dentro da ditadura, como para 

relembrá-la de sua verdadeira identidade, recorrendo às lembranças em seus momentos de 

tortura. Assim, a ficcionalização do ato de recordar adquire papel fundamental na narrativa.  

 

6. Considerações finais 

Na distopia criada por Atwood e recriada por Schlöndorf para a linguag em fílmica, a 

memória é como um ponto de segurança, fazendo ponte entre presente e passado, servindo de 

base para o futuro. Ainda que essa memória seja vetada à oralidade, paira sob os indivíduos da 

Gilead inquisidora, que almeja apagar os vestígios de uma  sociedade que outrora permitia a 

liberdade de ir e vir. Embora em condições de vida reduzidas e tornadas corpo -objeto de um 

Estado repressor e profundamente conservador, as mulheres em Gilead, e não somente as aias, 

mas todas aquelas em regime de escravidão e subserviência, traziam consigo a única coisa que 

Os Comandantes, as Tias, os Anjos da Luz e as Esposas não poderiam tirar: suas lembranças.  

Gilead é um mundo acético, estéril, dividido em castas, uma sociedade refeita à imagem 

de uma minoria, de pequenos deuses na terra, os quais assumem a importante missão de caçar 

os direitos de ser, de limpar o país, como diz o Comandante numa das cenas em que conversa 

com Offred, porque era preciso fazer uma assepsia e eliminar o que não fosse conveniente. A 

limpeza começava pela memória coletiva, fazendo uma grande fogueira de tudo o que pudesse 

lembrar uma democracia, inclusive, a própria Constituição. A memória é um fenômeno sensível, 

responsável pela construção da história da humanidade, das sociedades e, de ma neira 

particular, das pessoas. Para Halbwachs (2006), as memórias não são apenas acontecimentos 

que marcam um povo, são estruturas que compõem a memória coletiva e, consequentemente, 

o indivíduo. Além disso, as memórias estão intimamente ligadas às identid ades, aos hábitos, à 

cultura etc. Portanto, a modificação em sua organização afeta o comportamento social, pois a 

memória coletiva é um construto das memórias individuais, que mudam segundo o lugar que o 

indivíduo ocupa no tempo e no espaço (HALBWACHS, 2006).  

Em Gilead, a principal forma de dominação se dá através da destruição dessas narrativas 

do passado, o que impede que haja fontes materiais que falem a favor da livre expressão em 

suas mais variadas formas. A luta é para fazer com que as pessoas esqueç am como era o 

passado, remodelando os fatos, a história para reeducar as pessoas, pois “a rememoração [...] 

significa uma atenção precisa ao presente, particularmente a estas estranhas ressurgências do 

passado no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também 

de agir sobre o presente.” (GAGNEBIN, 2001). A grande resistência de Offred é justamente 
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contra essa violenta imposição de verdades, é a resistência para não sucumbir e acabar 

aceitando que ela não era mais um sujeito pensante, autônomo, mas apenas um corpo-objeto, 

como aconteceu com muitas mulheres que se tornaram aias.  

 
Essa memória “proibida” e portanto “clandestina” ocupa toda a cena cultural, 
o setor editorial, os meios de comunicação, o cinema e a pintura, 
comprovando, caso seja necessário, o fosso que separa de fato a sociedade 
civil e a ideologia oficial de um partido e de um Estado que pretende a 
dominação hegemônica. Uma vez rompido o tabu, uma vez que as memórias 
subterrâneas conseguem invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e 
dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa da memória [...]. (POLLAK, 
1989, p. 5). 

 
Para não ser perder diante das medidas que forçavam o esquecimento de si, a 

personagem recorre ao resgate de suas lembranças. Insiste em manter consigo o nome “Kate”, 

revelando-o às companheiras e ao amante, embora aceite o título “Offred”, como a 

conveniência obriga. Assim, “[...] o discurso da memória e as narrações em primeira pessoa se 

movem pelo impulso de bloquear os sentidos que escapam. Não só eles se articulam contra o 

esquecimento, mas também lutam por um significado que unifique a interpretação”, (SARLO, 2007, 

p.50). A ânsia por sobrevivência do corpo era mais forte do que a sobrevivência da pessoa em si. 

A cena que mostra uma das aias relatando a experiência traumática do estupro e sendo 

apontada pelas companheiras, instigadas pelas Tias, como culpada, além de ser acusada de ter 

seduzido seis rapazes, demonstra a aceitação passiva desses pensamentos com bases 

marcadamente patriarcalistas.    

 
Quando personagens homens matam mulheres [...], fazem-no acusando-as de 
‘delitos femininos’ ou ‘delitos’ do sexo-corpo: aborto, prostituição, adultério; 
incriminam seu corpo através do sexo, antes de matá-las. Tratando-se de assassinos, 
as vítimas nunca são mães. A mulher que mata homens, entretanto, ao contrário da 
prostituta e da vítima, ou é virgem ou é mãe. (LUDMER, 2000, p. 299) 

 
Nesse sentido, matar o Comandante significa a recuperação da autonomia de si, a 

liberdade e a possibilidade de resgatar a filha.  A revolta de Offred não é apenas sua, torna-se a 

expressão máxima dos grupos de resistência. Expressa visivelmente aquilo que o sistema se 

esforça para eliminar do povo – a esperança da mudança. Além disso, a revolta tornada pública 

é uma grande mensagem para todos aqueles atingidos pela desesperança: a imagem de 

imponência era falaciosa e, portanto, superável. É o fim, portanto, do silenciamento.  

Como é comum em narrativas distópicas, a ação transcorrida em tempos e espaços 

alternativos permite leituras alegóricas. Nesse caso, uma sociedade totalitária, procurando 

incutir a ideologia de uma elite através do controle da população, do cerceamento da liberdade 
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e do apagamento da história e da memória, traz incômodas ressonâncias com o século  XX. A 

lição que a arte não nos deixa esquecer é que lembrar é preciso.  
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Resumo:  

Este artigo discorre sobre o processo de hibridismo vivenciado pela sociedade Igbo, apresentado no livro de 

contos Girls at war and other stories de Chinua Achebe. Segundo Booker (2003) os contos publicados nesta 

coletânea podem ser divididos em três grupos gerais, cada um com características específicas, correspondentes 

a diferentes períodos de escrita de Achebe. O primeiro período traz contos que dramatizam o conflito entre os 

valores tradicionais da cultura igbo e os valores modernos trazidos pela colonização. No segundo, as histórias 

revelam a natureza dos costumes ou das crenças religiosas e no terceiro grupo, lidam com os aspectos da guerra 

civil que assolou a Nigéria de 1967 a 1970. Neste trabalho, utiliza-se os pressupostos teóricos sobre pós-

colonialismo e hibridismo. No livro de contos, é frequente o uso intencional da língua Igbo, pidgins, assim como 

o hibridismo nos nomes dos personagens. O idioma anglo-saxão é metamorfoseado com palavras da língua Igbo, 

percebe-se que o domínio da língua europeia é “combatida” através de frases, provérbios e expressões 

idiomáticas. Dentro outros conceitos, desenvolvemos o de mimetismo de Bhabha (1994), onde podemos 

visualizar a estratégia do colonizado, que no lugar de rejeitar a linguagem do colonizador ele se apropria dela. 

Esta combinação criativa de linguagens nativas e coloniais tenta reconstruir a imagem da África em uma 

linguagem que respeite a tradição nacional dos Igbos, mas que também alcance o público internacional.  

 

Palavras-chave: Hibridismo linguístico; Poscolonialismo; Chinua Achebe. 

 

 

1. A linguagem híbrida de Chinua Achebe 

 

1.1 O hibridismo linguístico nas literaturas pós-coloniais  

A forma como a língua é utilizada em textos ditos pós-coloniais é uma questão central nos 

estudos pós-coloniais. Para Bakhtin (1981) a hibridização é uma mistura de duas linguagens sociais 

dentro dos limites de um único enunciado; um encontro entre duas consciências linguísticas 

diferentes, separadas uma da outra por uma época, pela diferenciação social ou por algum outro 

fator. Para o pensador russo, a hibridização representa a ambiguidade da linguagem – ser ao mesmo 

tempo a mesma e não perder a capacidade de ser diferente.  Nesta linha de pensamento, o que se 

pretende não é unir dois pontos de vista diferentes em um determinado texto, mas sim, desarmonizá-

lo de forma dialógica e conflitante. Fanon (1983) atribuiu grande importância ao fenômeno da 
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linguagem, pois para ele, falar é existir absolutamente para o outro. Trazendo para o contexto 

africano, é preciso enfatizar que a alteridade se configurou como algo mais do que uma simples 

técnica literária, Isso acontece porque a literatura, no caso de África, emerge de uma condição de 

hierarquia, de subjugo, em que o conflito assume o protagonismo das relações entre colonizador e 

colonizado. 

Por conta disso, há uma espécie de africanização do elemento linguístico, onde os escritores 

lançam mão da língua do colonizador, para utilizá-la de uma forma diferenciada, com palavras 

peculiares e próprias das diversas nacionalidades que sofreram com o imperialismo. Segundo 

Ashcroft, Griffiths & Tiffin (1998, p. 118), o hibridismo é um dos termos mais utilizados e disputados 

na teoria pós-colonial. O hibridismo foi também o alvo de ataques, alega-se que o conceito reflete a 

vida de seus teóricos mais do que os locais e comunidades dos quais esses teóricos escrevem. A 

intensa polêmica girando em torno de hibridismo é sintomático do debate não menos acalorado sobre 

o potencial político e epistemológico utilizado na teoria pós-colonial em geral. Para Bhabha (2002), a 

hibridização não é algo que é encontrado em um objeto ou em alguma identidade mítica híbrida – 

trata-se de um modo de conhecimento, um processo para entender ou perceber o movimento de 

trânsito ou de transição ambíguo e tenso que necessariamente acompanha qualquer tipo de 

transformação social. Segundo o pensador indiano, uma sociedade que sofreu a experiência de ter 

sido colonizada é geralmente uma sociedade que viveu plenamente sob o signo da ironia. Isso porque 

os seus membros vivenciaram um contexto onde pelo menos dois sistemas desiguais de valores e 

“verdades” coexistiam simultaneamente: o conjunto de valores da cultura colonizadora e o conjunto 

de valores da cultura colonizada. A experiência da ironia nesse contexto, para um membro da elite 

local colonizada, por exemplo, consistia na percepção constante de que, em relação aos outros 

colonizados este membro da elite estava numa posição superior e hegemônica de dominação, 

enquanto que simultaneamente, em relação aos colonizadores ele estava numa posição inferior. 

Nessa justaposição de pelo menos dois conjuntos de valores contraditórios e conflitantes, cada 

conjunto questionava e relativizava o outro, instaurando assim, entre os nativos, uma consciência 

aguda da ironia. É a partir dessa experiência da ironia pós-colonial, marcada pela duplicidade e pela 

sobreposição de valores, que levou muitos críticos pós-coloniais como Bhabha, à necessidade de 

pensar o hibridismo. O escritor indiano confrontou tentativas de escritores, tanto coloniais como 

colonizadores, em descrever o sujeito colonial. Assim, refletiu sobre que aspecto estava em questão: a 

linguagem utilizada para representar o sujeito ou a própria noção de sujeito (identidade). Partindo do 

desconstrucionismo, Bhabha (1994, p.114), valoriza o hibridismo como elemento constituinte da 

linguagem, e, portanto da representação, o que implica na impossibilidade de se pensar uma 

descrição ou discurso autêntico sobre esse sujeito. Assim, qualquer tentativa de representação é 

híbrida por conter traços dos dois discursos, em um jogo de diferenças, no qual a busca por uma 
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autenticidade é vista como infecunda. Durante a colonização, as nações colonizadoras impuseram a 

língua, utilizando-se de vários artifícios, até mesmo a proibição do uso da língua materna dos falantes 

nativos. Trazendo o contexto da Nigéria, em algumas escolas coloniais situadas no perímetro urbano, 

chegava-se ao ponto de se proibir o uso da língua autóctone. Neste contexto, o idioma foi uma das 

principais armas do império britânico para subjugar o sujeito colonizado. A língua é o meio através do 

qual uma estrutura hierárquica de poder é perpetuada e, a partir disso, surge a noção de “verdade”. O 

sistema educacional imperial instala um padrão e marginaliza todas as outras variantes linguísticas 

como impuras.  

Pela necessidade e emergência de se ouvir a voz do colonizado, os escritores da margem 

transformam e subvertem a língua do colonizador em diferentes variedades através do mundo.  Essa 

técnica de ab-rogação, ou seja, de rejeição por parte de muitos autores pós-coloniais do uso da 

linguagem padrão, produzindo assim uma inversão sutil de papéis. O colonizado coloca a língua do 

colonizador a serviço da margem, coloca-se de lado o modelo literário europeu com o intuito de dar 

uma nova roupagem ao idioma, mesclando padrões dialéticos coloquiais, ou até mesmo o uso de 

pidgins e do crioulo. 

 

1.2 A valorização da língua Igbo 

A língua Igbo é utilizada de forma intencional no texto, essa lingua é membro do ramo de 

Benue-Congo da família de línguas Níger-Congo, a língua Igbo é falada pelos Igbos que vivem 

principalmente no sudeste da Nigéria, com uma população estimada de 20 milhões de pessoas. Eles 

habitam dois dos vinte e um estados da Nigéria, Anambra e Imo. Igbo é, portanto, a língua dominante 

nessas partes do país. A língua Igbo também é falada sempre que as pessoas Igbo se instalaram em 

número significativo, para fins de comércio e comércio em outras partes da Nigéria, bem como em 

parte da região costeira da África Ocidental, nomeadamente a República do Benin, Togo e Gana, e 

também em Camarões e Guiné Equatorial. 

Em vários contos da coletânea Girls at war and oher stories podemos identificar a presença 

da língua nativa igbo. No conto The Egg sacrificial, o mercado Igbo é descrito da seguinte forma: 

 

Julius went to the window that overlooked the great market. This market though 

still called Nkwo, had long spilled over into Eke, Oye, Afo with the coming 

civilization and the growth of the town into the big palm-oil port, it was still busiest 

on its original Nkwo day.151 ( Achebe , 1991 p. 43)  

 

                                                             
151 Julius foi até a janela que dava para o grande mercado. Este mercado embora ainda chamado Nkwo, passou a funcionar 
nos dias Eke, Oye, Afo com chegada da civilização e a transformação da cidade no grande porto do óleo de palma, era ainda 
permanece mais movimentado no dia original, Nkwo. (tradução minha) 
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Para Santos (2006, p.242), o espaço pós-colonial é propício à hibridação cultural por ser 

efetivamente um lugar do encontro das diferenças, das trocas culturais, da ambivalência. O conto é 

escrito em Inglês, mas um Inglês híbrido. Achebe usa a Língua Inglesa juntamente com palavras da 

língua Igbo (Nko, Eke, Oye, Afo) que são os nomes dos dias da semana na língua nativa. Antes da 

chegada do colonizador o mercado Nkwo, como todos os mercados Igbo, só funcionava em um dos 

quatro dias da semana, com a presença do europeu, tornou-se mercado diário. Para Bhabha (1994, p. 

36), em que em vez de rejeitar a linguagem do colonizador o colonizado se apropria dela. Esta 

apropriação criativa (intersecção de linguagens coloniais com temas locais), usado por Achebe tenta 

reconstruir a imagem da África em uma linguagem que respeite a tradição nacional dos Igbos, mas 

também reconhece as demandas de um público internacional.  

A descrição do mercado feita pelo autor não pode ser plenamente compreendida se a cultura 

nigeriana for omitida, é necessário conhecer o calendário Igbo. Existem muitas lendas sobre a origem 

deste calendário, levando em consideração uma delas, há a seguinte explicação: existem quatro cantos 

da terra representada por 4 dias. Eke corresponde ao Oriente; Oye para o Ocidente; Afo para o Norte, 

e Nkwo para o sul. De acordo com Osuji (2010), os mercados estão associados com esses dias, de onde 

derivam seus nomes. 

No calendário Igbo, o mês possui sete semanas e cada semana quatro dias, o ano possui 13 

meses. Recentemente, um ajuste foi feito para adicionar um dia totalizando 365 dias. Por esta razão, 

os números 4 e 7 e a diferença da subtração (3) são sagrados em rituais Igbo por causa de suas 

relações com o calendário.  

 

1.3 Lacunas e pidgins: desafios ao leitor 

Nos contos analizados, Achebe opta por deixar palavras na língua Igbo sem tradução 

subsequente ou nota de rodapé, criando um estranhamento no leitor e delimitando sua barreira de 

compreensão do texto. Alguns teóricos de literaturas pós-coloniais em língua inglesa, destinguem a 

questão da inteligibilidade e da significabilidade de um texto, pois a falta de compreenssão de 

determinados aspectos de uma obra, também tem importância para ela. O trecho abaixo, do conto 

The sacrificial egg, pode causar estranhamento no leitor.  

 

The woman then walked up the steep banks of the river to the heart of the market to 

buy salt and oil and, if the sales had been good, a length of cloth. And for her 

children at home she bought bean cakes or akara and mai-mai, which the Igara 

women cooked.152 (ACHEBE, 1972, p. 46) 

 

                                                             
152 A mulher subiu na barranceira do rio que dava vista para o coração do mercado para comprar sal e óleo e, se se as 
vendas forem boas, um pedaço de pano. Para as crianças dele em casa ele trouxe bolinhos de feijão e feijão fradinho cozido 
que as mulheres cozinharam. (tradução minha) 
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Neste trecho, observa-se a palavra “akara” que é uma comida a base de feijão fradinho, 

cebola e sal. O mai-mai também é um alimento típico da cozinha Igbo, conhecido também como moi-

moi, sendo essa a mesma iguaria, só que cozida. Segundo Dasenbrock (1987), os escritores poderiam 

escolher deixar seus textos mais difíceis de entender e, em alguns momentos, não deixar a 

inteligibilidade de alguns trechos tão imediata, porque, dessa forma, o leitor buscaria o significado de 

tal lacuna. A incorporação de palavras de outra língua torna a obra literária, em parte, ininteligível 

para aqueles que não conhecem a língua. Contudo, essa ininteligibilidade não torna a obra sem 

significância. 

Nos contos de Girls at war and other stories observa-se a presença de pidgins, característica 

marcante das literaturas pós-coloniais. O Pidgin English é uma língua híbrida que resulta, neste caso 

em particular, da mistura da Língua inglesa com línguas nativas, é geralmente usado para ajudar na 

comunicação entre vários grupos linguísticos. Pode-se perceber o uso dos pidgins na passagem abaixo: 

 

Some of the beautiful young women you see squeezing through the crowds are 

not people like you or me but mammy-wota who have their town in the depths of 

the river, she said. You can always tell them, because they are beautiful with a 

beauty that is too perfect and too cold.153        (ACHEBE, 1991, p. 45).      

 

Os pidgins surgem espontaneamente no contexto do colonialismo ou no ambito dos negócios 

entre os dois grupos que não compartilham uma linguagem comum. Segundo Baylon (1991), quando 

ambos, colonizador e colonizado se negam a aprender a lingua do outro, em virtude de razões de 

ordem social como a falta de confiança ou de contatos mais estreitos, ocorre um processo de 

pidgnização ou emprego de uma linguagem bastante simplificada. A formação de um pidgin se liga 

sempre a uma realidade econômica, em que as relações surgidas do comércio ou do trabalho forçado 

obrigam os grupos em situação de contato a buscar uma língua franca. A assimetria socioeconômica, 

segundo o teórico, impede que os membros do(s) grupo(s) dominado(s) possam aprender a língua do 

grupo dominante. E, por esse motivo, nem esta pode funcionar como língua franca, nem muito menos 

a dos grupos dominados, já que é sempre tida como socialmente inferior. 

Para Iroegbu (1991), Mammy wota é uma das inúmeras divindades do povo Igbo, segundo 

os nativos, a mãe das águas é linda e sedutora, protetora e perigosa, a divindade africana das águas, é 

muitas vezes retratada como uma sereia. Ela é um espírito africano que habita em rios e mares. A 

citação acima nos mostra hibridismo em duplo sentido: o nome mammy wota e a própria sereia, que 

é um ser híbrido, metade mulher metade peixe. Segundo Canclini (2001), o hibridismo é um processo 

                                                             
153 Algumas das belas moças que você vê se espremendo através das multidões não são pessoas como você ou eu, mas 
mães-d´água que habitam nas profundezas do rio, disse ela. Vocês podem dizer isso porque elas são lindas com uma beleza 
que é tão perfeita e tão singela. (tradução minha) 
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sociocultural em que novos discursos se fundem para gerar novas estruturas, subjetividades, objetos e 

práticas.  

Muito já se pesquisou sobre a forma como surge um pidgin. Em síntese, duas são as 

principais hipóteses: monogênese e poligênese. Enquanto a primeira admite uma origem comum, a 

outra entende que cada pidgin se desenvolve de forma independente, como resposta a diferentes 

situações de contato entre línguas. É oportuno analisar em separado cada uma dessas teorias. De 

acordo com Gamardi (1983), que é defensor da teoria monofonética, o pidgin e o crioulo constituem 

soluções para situações de contato muito variadas, mas estas soluções têm uma origem comum, pelo 

menos cada vez que uma das línguas de contato pertenceu ou pertence a uma potência europeia 

imperialista. Assim sendo, os crioulos hoje conhecidos seriam os representantes de um proto-pidgin de 

base portuguesa, desenvolvido a partir do século XV, quando dos primeiros contatos com a África, e 

que em seguida se teria espalhado até os portos do Extremo Oriente. A essência da teoria é, por 

conseguinte, a de que todos os pidgins são geneticamente relacionados a um proto-pidgin. Todos os 

pidgins e crioulos seriam versões relexificadas de um pidgin medieval português.  

Supõe-se que, nos séculos XV e XVI, os portugueses relexificaram o pidgin já existente, 

introduzindo seu próprio vocabulário. Este pidgin de base portuguesa começou a difundir-se e ser 

usado como uma espécie de língua franca nas trocas comerciais. Posteriormente, houve vários 

processos de relexificação, em que a língua do grupo social dominante na situação de contato sempre 

fornecia a maior parte dos empréstimos lexicais. Para cada caso, a língua pode ter sido o francês, o 

inglês ou o espanhol. Mas a estrutura gramatical subjacente permanecia basicamente sem alterações.  

Segundo Romaine (1988, p. 92), na outra hipótese denominada desenvolvimento paralelo 

independente, afirma que os pidgins e crioulos surgiram de forma autônoma, mas se desenvolveram 

em direções análogas em virtude de usarem material linguístico comum (por exemplo, línguas 

europeias e africanas) e serem formados em condições físicas e sociais semelhantes.  

Outra forma de hibridismo linguístico presente em Girls at war é o uso da língua inglesa 

observando o seu contexto social, falado pelas camadas menos abastadas da sociedade Igbo. Essa 

variação linguística se define na forma pela qual determinada comunidade de falantes, vinculados por 

relações sociais se relacionam. As variações do inglês padrão decorrem do fato de um sistema 

linguístico não ser unitário, mas comportar vários eixos de diferenciação. Nos contos achebianos, a 

língua apresenta um sem-número de diferenciações, essas variedades de ordem geográfica, de ordem 

social e até individual são marcantes em alguns trechos. 

 

Awrighto. Now make we talk business. We no be bad tief. Ah, missisi de cry  again. 

No need for dat. We done talk sa we na good tief. We no like for make trouble. 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

419 

Trouble done finish. War done finish and all the katakata wey de for inside. No Civil 

War again. This time na Civil Peace. No be so?154 ( Achebe , 1972, p. 98)  

 

Achebe mescla o formato do conto, retratando a realidade periférica que ficou muito 

presente no período da guerra do Biafra. A guerra foi o momento em que o ocidente conheceu a 

famosa fome da África. A guerra civil nigeriana foi um conflito ocorrido no sudoeste do atual território 

da Nigéria, entre 1967 e 1970, envolvendo este país africano e a república separatista de Biafra. Oito 

milhões de igbos viviam em Biafra, que tinha como presidente o general Chukwuemeka Odumegwu 

Ojukwu, responsável pelo movimento que declarou a independência da região. O conflito irá se 

destacar em meio à imprensa mundial como uma das guerras mais bem documentadas, com inúmeras 

fotografias emblemáticas de crianças de ventre inchado pela fome, que castigou de modo trágico a 

região. Era esse o resultado da ação da marinha nigeriana, que fez um bloqueio à área de Biafra, 

impedindo o acesso a alimentos, medicamentos e armamentos. A política do governo nigeriano de 

contenção dos separatistas envolvia ainda a utilização das forças armadas para bombardear e matar 

indiscriminadamente soldados biafrenses e civis, fazendo da guerra de Biafra um conflito bastante 

cruento. O desfecho da guerra se dá em 1970, e Biafra acaba sendo reincorporada à Nigéria, e os 

principais líderes da aventura separatista acabam perdoados, regressando aos meios militares e 

políticos do país.  

 

2. Considerações finais 

Portanto, nos contos de Girls at war and other stories, a linguagem de Achebe estende as 

fronteiras do idioma Inglês, atraindo assim a curiosidade do leitor em conhecer novas culturas. Com 

seus contos híbridos, o autor nigeriano reconhece a importância de se escrever em uma língua que 

possa alcançar um público internacional, mas não deixa de divulgar a língua nativa de seus ancestrais. 

Segundo Achebe (2012), o triunfo da palavra escrita costuma ser alcançado quando o escritor 

conquista a união e a confiança do leitor, que se torna então pronto para ser arrastado profundamente 

em território desconhecido, andando em sapatos literários emprestados por assim dizer, em direção a 

uma compreensão mais profunda de si ou da sociedade, ou de povos estrangeiros, culturas e 

situações. Este tipo de escrita nos faz reconhecer a alteridade e trabalhar sobre as tensões causadas 

pelo contato com as diferenças. Este tipo de escrita nos faz reconhecer a alteridade e trabalhar sobre 

as tensões causadas pelo contato com as diferenças.  

 

                                                             
154 Tão tá. Agora a gente fala de negócios. A gente não é ladrão mau. Não gostamos de criar problema. O Problema acabou. 
A guerra acabou e todo esse ratátátá (som da arma) de dentro. Sem guerra civil de novo. Esse tempo é para paz civil. Não 
é? ( tradução minha). 
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Resumo:  
Atualmente na sociedade contemporânea, nota-se o uso simbólico do corpo feminino em diversas letras de 

músicas brasileiras. Tendo em vista a imagem da mulher propagada em algumas destas músicas, analisamos as 

músicas “Só as cachorras” interpretada pelo Bonde do Tigrão e “Me dá a patinha” do grupo Black Style que 

apresentam a mulher como um objeto. Este artigo utiliza como principal referencial teórico a obra “O segundo 

sexo” da autora feminista Simone de Beauvoir, que analisa criticamente o papel desempenhado pela mulher ao 

longo do tempo na sociedade, buscando compreender e explicar de onde se originou a submissão feminina ao 

homem, a autora defende totalmente a figura feminina de tipos de preconceitos como mencionado, com uma 

visão teórica existencialista, cuja mulher é considerada como um ser subjetivo, além disso foram utilizados 

comentários da autora feminista Andrea Nye sobre a autora Simone de Beauvoir. Dessa forma, o presente artigo 

visa analisar a utilização do corpo feminino como um objeto simbólico e a degradação da imagem física e moral 

da mulher em letras de músicas brasileiras em contraposição ao pensamento de Simone de Beauvoir e sua 

corrente filosófica do existencialismo. Pode ser analisado, então, que a mulher em pleno século XXI continua a 

ter sua imagem distorcida em reproduções de letras de músicas que acabam generalizando as mulheres, que são 

representadas simbolicamente como um objeto erotizado e inferior a espécie masculina, e apesar deste ponto 

negativo, esse tipo de música tem gerado, altos lucros para a indústria fonográfica.  

 

Palavras-chave: Existencialismo. Mulher. Corpo feminino. 

 

 

1. Introdução 

Na sociedade contemporânea é notável uma diferenciação entre os gêneros masculino e 

feminino, porém em algumas situações, de forma preconceituosa e patriarcal em relação as mulheres. 

Constantemente mostrando a mulher como um objeto sexual e degradando sua imagem física e 

moral, através da mídia, por meios como a TV, rádio, internet e até mesmo na indústria musical. 

A busca da mulher em todos os âmbitos da sociedade e da necessária ruptura com os 

preconceitos, historicamente construídos, á situam em posição de inferioridade em relação ao sexo 

oposto e ainda consiste em uma luta árdua, embora existam grandes avanços como o direito ao voto e 

a conquista da mulher a altos cargos políticos, tendo como exemplo a presidente Dilma Rouseff. 
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O foco do presente artigo são as letras de musica que coisificam o corpo feminino e o definem 

como um objeto de poder masculino. O trabalho será analisado tendo como base teórica o contrário 

pensamento da autora Simone de Beauvoir com sua teoria existencialista em sua obra “O Segundo 

sexo” assim como outros autores. 

A autora Simone de Beauvoir é considerada existencialista por que fazia parte dessa linha 

teórica, onde o ser humano é considerado como um sujeito subjetivo, que realiza ações, que tem 

ideais, sentimento e possui uma vivência exterior ao mero ser pensante destinado a alguma coisa 

especifica. E com essa teoria a autora defende a mulher, que muitas vezes é considerada ou 

representada como um mero objeto, submisso ao outro sexo. 

Em nenhum momento Simone é contrária a existência do sexo masculino ela apenas não 

concorda com a submissão imposta à mulher. Simone entende também que a evidencia de tal 

submissão é notavelmente visível. 

 

“E, em verdade, basta passear de olhos abertos para comprovar que a humanidade 

se reparte em duas categorias de indivíduos, cujas roupas, rostos, corpos, sorrisos, 

atitudes, interesses, ocupações são manifestamente diferentes: talvez essas 

diferenças sejam superficiais, talvez se destinem a desaparecer. O certo é que por 

enquanto elas existem com uma evidência total.” (BEAUVOIR,1970,p. 29) 

 

É freqüente o uso da imagem feminina em letras de música, porém, algumas canções são 

compostas de termos exagerados que acabam violando a liberdade feminina, e degradam seu corpo, 

reduzindo-o a algo sem valor. Infelizmente a indústria fonográfica vem ganhando muito com essas 

músicas que se alastram por todo o pais. E muitas pessoas escutam e dançam ao som dessas musicas, 

muitas vezes até sem entender ou prestar atenção no significado de suas letras. 

 

2. Simone de Beauvoir e o existencialismo 

Em 1959 foi publicada uma das mais importantes obras de literatura feminista, O segundo 

sexo da autora francesa existencialista Simone de Beauvoir, obra que marca o empenho da filosofa em 

denunciar discriminações históricas baseadas em diferenças sexuais, assim como seu notório esforço 

para compreender os motivos pelos quais as diferenças se tornaram desigualdades. Ao longo da obra 

Simone busca desenrolar o conflito intersubjetivo pela conquista da liberdade feminina.  

 

“Em o Segundo sexo de Simone de Beauvoir há sempre, palpavelmente presente em 

cada capitulo- seja sobre a vida sexual da mulher, vida profissional, sua religiosidade, 

seus deveres domésticos-, a metafísica estruturante da condição humana lançada 

por Sartre.” (Nye, 1986,p 105) 
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Simone dizia ser existencialista, essa é uma teoria que nasceu nos séculos XIX e XX, e de 

acordo com essa linha teórica o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, não servindo 

só para pensar, mas que possui  suas ações praticas , sentimentos e uma vivência individual. 

 

“O existencialismo, expunha Beauvoir em sua introdução, será a perspectiva pela 

qual estaria em condições de compreender a situação das mulheres. O 

existencialismo preencherá as lacunas da teoria socialista, porque trata de 

indivíduos humanos, e não de coletividades mudas, e trata de indivíduos como 

subjetivos.” (Nye,1986,p. 101) 

   

A autora existencialista era contra qualquer forma de dominação ou tratamento de 

inferioridade contra as mulheres. Ela tinha consciência de que todos os seres eram e são subjetivos e 

mereciam ter seus direitos respeitados, e que não aceitava que a mulher fosse o ser oprimido e 

inferiorizado, sem a auto-afirmação e autonomia que é sua por direito. 

 

“A opressão das mulheres é – como qualquer opressão- que lhes é negada essa 

auto-afirmação. Um milhão de laços prendem a mulher á Terra. Os homens veddem 

lhe a possibilidade de ação, recusam-lhe permissão para participar, relegam-na a 

marcar passo, “mantendo-se”, fazendo tarefas mecânicas”. (Nye, 1986,p.107) 

 

3. Influência social musical e indústria fonográfica 

O que ocorre na realidade social atual é o aprisionamento da subjetividade, através do uso 

indiscriminado do corpo feminino na linguagem musical. 

Diversos cantores contemporâneos, principalmente do gênero funk e forró parecem não 

entender e não respeitar a figura feminina e abordam em suas letras de músicas a mulher sendo 

submissa como um tipo de objeto, do qual eles têm posse. Algumas músicas mostram que as relações 

de gênero, desvalorizam e até mesmo violentam a mulher com manifestações de comportamentos 

que a violam e a constrangem. São letras que trazem a mulher de diversas formas, coisificando seu 

corpo e até as tratando como animais irracionais, utilizando palavras de baixo calão. 

A indústria fonográfica responsável por tais músicas, se destacam cada vez mais no mercado 

pelo alto índice lucrativo, por possuir estratégias de mercado, com o objetivo de trazer diversão, que 

entanto dita certos tipos de condutas direcionando desejos e comportamentos sociais. 

O que existe é uma espécie de violência simbólica nessas canções, que agridem a integridade 

feminina. Essa dominação é uma reprodução da sociedade patriarcal que continua sendo 

culturalmente disseminada, pois o homem continua a exercer um papel de superioridade já que 

detém um status e poderio econômico enquanto a mulher ocupa um papel secundário mesmo em 

pleno século XXI. 
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Muitas canções retratam uma imagem completamente distorcida da mulher e acabam 

transformando a mulher em um ser destituído de direitos ferindo profundamente sua humanidade e 

integridade, construindo um mito em torno da figura feminina, o qual a mulher se torna fraca e um 

alvo fácil para o sexo oposto. 

 

“Os homens a querem como objeto, uma inferior, um ser sem vontade.Estimulam a 

fraqueza dela, punem sua auto-afirmação , tornan-na dependente , atormentam-na 

com o ‘gancho –farpado” da cortesia ou adoração. Esse é o pior crime, dizia 

Beauvoir-tentar destituir outro ser humano de sua humanidade.” (Nye,1986,p.108)  

 

4. A coisificação do corpo feminino 

  No dicionário Aurélio atribui-se o significado da palavra “coisa” ao mesmo que objeto 

inanimado, qualquer objeto ou troço. Por coisificação, entende-se o ato ou efeito de coisificar, ou, o 

mesmo que, objetificação e retificação. “Coisificar” o ser humano, é o mesmo que desconsiderar sua 

subjetividade, que atribuir-lhe apenas um valor material, tratá-lo como coisa. 

No processo de coisificação do individuo, este perde o seu valor essencial perante a vida em 

sociedade, e passa a ser tratado como um mero objeto. Os princípios morais são trocados pelos de 

valor material, contribuindo para a esfera da necessidade de auto-afirmação do se mostrar como 

sujeito, enquanto contribui para a satisfação de certos interesses. 

Vivemos na sociedade do espetáculo, em que algumas pessoas sentem necessidade de se 

expor a todo custo, em que a mídia e a indústria se aproveitam dessa fragilidade, sendo que nesse 

ambiente a figura feminina é tratada como uma mercadoria que é extremamente valiosa e que 

rendem milhões todos os anos para a indústria fonográfica. Isto é notável ao observamos a 

mercantilização do corpo da mulher, em que esta é transformada em objeto de consumo.  

A mulher passou a ser um objeto muito valioso para a manutenção do sistema de mercado, 

tornando-se mais um objeto que os homens utilizam em que o seu preço varia de acordo com o 

prazer e, ou, beneficio temporário que este pode oferecer. Em outras palavras, o processo de 

coisificação do corpo da mulher faz com que os elementos da esfera social percam o seu valor, pois 

estes passam a ser avaliados como “coisa” quanto a sua utilidade e capacidade de atingir certos 

interesses dos outros. 

Nesse âmbito, a mulher tornou-se um objeto descartável, tendo “seu corpo” utilizado em 

certas letras de música e alguns ritmos musicais conseguem tirar proveito e lucrar. As mulheres 

chegam a ser exibidas como troféus, em que os homens podem “pegar”, como será analisado na letra 

da canção “Me dá a patinha” da banda Black style. 

Contudo, existe um público jovem que ainda não possui um pensamento critico formado, 

capaz de discernir e de contrapor-se a essa imagem apresentada da figura feminina, que é repassada 
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como um ser inferior, que existe somente para atender as vontades do sujeito masculino. A exposição 

do corpo da mulher nestas letras de musicas tem o poder de desempenhar uma má influencia na 

construção do imaginário destas novas gerações acerca da figura feminina e da importância e seu 

papel perante a sociedade. 

 

5. Análises 

Foram escolhidas duas músicas que apresentam de alguma forma a imagem feminina. A 

análise foi feita com partes das mencionadas músicas, com algumas estrofes e com a explicação logo 

abaixo. 

 

5.1 Análise da música “Me dá a patinha” da banda Black Style  

“Robsão Já pegou 

O Galvão pegou também 

O Jean engravidou, 

tá esperando o seu neném” 

 

Nesse trecho pode-se observar que a mulher é considerada como um objeto sexual suscetível 

a satisfazer as vontades e os desejos do homem, um ser passivo e submisso que serve apenas para 

reprodução sexual. 

 

“Netinho pegou de quatro 

Vitinho fez frango assado 

Fabinho sem camisinha 

Pegou uma coceirinha” 

 

Nessa passagem, nota-se que a mulher não possui subjetividade, o que era proposto pela 

autora existencialista Simone de Beauvoir, a mulher não desempenha nenhum papel, além de servir 

de objeto sexual. A coisificação do corpo feminino neste trecho é latente. 

 

“O nome dela é Marcela 

Eu vou te dizer quem é ela  

Eu disse 

Ela, ela ela é uma cadela 

Ela, ela mais ela é prima de Isabela.” 

 

Neste trecho a figura feminina é comparada a um animal, incapaz de conquistar a sua 

independência e espaço, sendo que na atual sociedade, a mulher luta constantemente para não ser 
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considerada nem como uma serva, e nem como objeto, porque hoje ela busca ocupar um papel de 

destaque, lutando para construir sua identidade. 

 

“Joga a patinha pra cima 

One, Two, Three 

Me dá,me dá patinha 

Me dá,me dá patinha 

Me dá, me da patinha 

Me dá sua cachorrinha” 

 

Nesta parte, a mulher é comparada a um animal,especificamente, a uma cadela, totalmente 

sem subjetividade. Nota-se a presença da hierarquização dos sexos, que é uma construção social e 

não biológica. 

Podemos observar que toda a luta feminina por espaço na sociedade, para romper com todas 

as barreiras criadas e enraizadas em uma sociedade ainda patriarcal, é desvalorizada, quando 

consideramos que esse estilo e letra de música continuam a contribuir efetivamente com a 

disseminação de uma cultura machista, que denigre e agride a imagem da mulher, tanto de forma 

psicológica, como física também, ao utilizar e a se referir ao seu corpo como um mero objeto. 

 

5.2 Análise da música “Só as cachorras” do grupo O bonde do tigrão 

Outra música escolhida foi “Só as cachorras” do Bonde do tigrão, pode-se notar que a letra é 

bem depreciativa e inclui palavras e expressões se referindo à mulher. 

 

“uh só as cachorras 

uh uh uh uh uh! 

as preparadas 

uh uh uh uh uh!  

as popozudas 

uh uh uh uh uh! 

o baile todo 

uh uh uh uh uh! 

 

pula sai do chão esse e o bonde do tigrão 

libera a energia e vem pro meio do salão 

o baile esta tomado eu quero ver você dança 

ta tudo dominado e o planeta vai grita assim: 

 

uh só as cachorras  

uh uh uh uh uh ! 

as preparadas 

uh uh uh uh uh!   
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as popozudas 

uh uh uh uh uh! 

o baile todo 

uh uh uh uh uh!” 

 

Inicialmente aparece na primeira estrofe um tipo de latido e um chamado para algumas 

mulheres para o mencionado baile, porém mesmo que na canção não esteja generalizando as 

mulheres, menciona de certa forma a palavra cachorras, e não se refere ao animal e sim a alguma 

mulher que vá ao baile e nenhuma mulher merece ser mencionada assim, mesmo em uma letra de 

música. 

 

“vem pra cá com o seu tigrão 

vo te dar muita pressão 

quando eu vejo um popozão 

rebolando no salão 

não consigo respirar 

fico louco pra pegar 

melhor tu se preparar 

que o tigrão vai te ensinar 

agora e ruim de tu fugir 

que o tigrão vai te bulir 

se tu corre por aqui 

eu te pego logo ali 

eu vou lutar ate o fim  

vou trazer você pra mim 

e eu te chamo bem assim...” 

 

Nessa parte da música é possível notar um interesse de dominação sobre a mulher, com uma 

parte na qual o ser masculino vai lutar ate o fim, e daí pode ser observado uma submissão na qual a 

mulher se encontra na música, transformando-se em um objeto sem valor. 

 

6. Considerações finais 

  Conclui-se que existe uma diferença ideológica entre homem e mulher e que o sexo 

masculino, em algumas situações, quer se apoderar do sexo feminino para fins de seu próprio 

interesse. No presente artigo foi relatado o tratamento da mulher em algumas letras de música que 

subordinam sua imagem e a transformam em algo irreal, ilustrativo e á um símbolo dominado. 

Segundo Simone de Beauvoir deve existir uma conscientização feminina de tal submissão e 

que as mulheres não devem aceitar esse acontecimento naturalmente. 
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“A batalha dos sexos” deve ser travada a sério, e as mulheres têm que entender que 

são atacadas como classe social, isto é, grupamento subjugado á “vontade” 

masculina.” (Nye, 1986,p. 122) 

 

A referida batalha dos sexos, entretanto, não é totalmente literal, está relacionada a 

consciência de não se deixar ser submissa ou humilhada por outrém. 

Deveria existir, então, uma igualdade de gênero, onde ambos possam conviver mutuamente, 

cada qual com seus interesses, porém, sem agredir o outro ou denegrir a imagem de tal. Os seres 

humanos de diferentes sexos devem conviver em um ambiente de paz, liberdade e autonomia, cada 

qual buscando seus interesses próprios, levando em consideração o respeito à liberdade e o caráter 

de cada um. Independentemente de sexo, escrever canções utilizando termos e expressões que 

venham a ferir a integridade e humanidade individual, que existe por direito, pode ter consequências  

morais e sociais entre os gêneros. 

 

Referências: 

DE BEAUVOIR, Simone, O segundo sexo 1. Fatos e mitos, 4ºedição,ed. Difusão européia do livro, São 

Paulo, 1970. 

 

NYE, Andrea, Teoria feminista e as filosofias do homem,Rio de Janeiro, ed. Reprint edition, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

429 

A Condição Feminina nas Obras de Júlia 

Lopes de Almeida Publicadas de 1889 a 1914 
Cristiane Viana da Silva Fronza | UESPI 

cristianevyanna@yaoo.com.br 

Algemira de Macêdo Mendes | UESPI 

algemacedo@ig.com.br 

 

 

Resumo:  

O trabalho versa sobre os romances Memórias de Marta (2007), A Família Medeiros (1919), e A Silveirinha 

(1997) da escritora Júlia Lopes de Almeida. O estudo teve como objetivo analisar a condição feminina nas obras 

de Júlia Lopes de Almeida publicadas de 1889 a 1914, focalizando a trajetória bibliográfica da autora, bem como 

a sua escrita ficcional. O presente estudo também fez uma análise dos estratagemas do discurso narrativo em 

Memórias de Marta, A Família Medeiros e A Silveirinha de Júlia Lopes de Almeida. Uma análise simultânea da 

vida e da obra de Júlia Lopes de Almeida a partir de uma abordagem relacional permitiu concluir que essa 

escritora colocou em prática, em sua produção literária e em suas ações concretas, um feminismo possível 

dentro do quadro de sua época e dos limites dados pelo meio social em que se desenvolveu. Sua aparente 

propalada amenidade presente nas suas narrativas refere-se mais a recursos estilísticos do que ao caráter 

brando de um feminismo propriamente dito. E fora justamente por causa das suas pouco agressivas 

intervenções que a escritora teve acesso garantido à grande massa de leitores distribuídos pelos mais diferentes 

extratos sociais. Assim, ela pode apresentar a seu público leitor, na maioria mulheres, temáticas como a 

importância da educação para o sexo feminino, a política e as críticas ao fanatismo religioso. Este trabalho 

objetivou analisar a representação das figuras femininas nos romances almeidianos, através de teóricos como 

Salomoni (2005), Zolin (2005), Xavier (2007), Telles (2007) e Stevens (2005). 

 

Palavras-chave: Júlia Lopes de Almeida, Representação feminina, Escrita Feminina. 

 

 

1. Introdução 

É sabido que durante muito tempo a história das mulheres foi escrita sob a ótica masculina 

obedecendo os ditames da classe hegemônica. Portanto, esse tipo de estudo produziu um material 

restrito, refletindo apenas sobre a figura do homem como sujeito universal. Suas relações 

expressavam somente uma versão da história. O patriarcado determinou que mulheres fossem 

inferiores e, portanto, deveriam ser submissas aos homens, e estes, superiores, dominadores. 

 Para Patrícia Rocha (2009) o verdadeiro responsável pelo statu quo feminino foi o acesso da 

mulher ao conhecimento. Bastou uma fenda na parede do aposento privado para que as luzes dos 

conhecimentos elucidassem a vida feminina e, sob todas as luzes, a mulher marchou reivindicando a 

tão desejada liberdade. A mulher saiu da ignorância em que vivia e lançou-se no mundo dos 

conhecimentos e das oportunidades, deslumbrando-se com as novas descobertas e possibilidades. 

mailto:cristianevyanna@yaoo.com.br
mailto:algemacedo@ig.com.br
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Marcelo Medeiros da Silva (2011) relata que as escritoras oitocentistas foram bastante hábeis em 

construírem uma obra que, embora não visasse romper com as estruturas e os papéis socialmente 

aceitos, almejava mudanças sociais porque não referendava o status quo feminino vigente. Portanto, 

entre a aparente amenidade dos temas tratados, nos interstícios entre linguagem e representação, 

elas foram apresentando as fissuras na sociedade burguesa oitocentista e, em alguns casos, como o de 

Júlia Lopes de Almeida, conseguiram subverter os padrões literários patriarcais, obtendo 

reconhecimento quando a regra era receber o esquecimento.  

 Algemira de Macedo Mendes (2007) pontua que as investigações tendo como tema os 

estudos sobre a literatura de autoria feminina em geral dirigiu-se a questões relativas ao gênero, 

cânone, teoria ou críticas feministas. Uma questão pouco discutida ainda é o lugar das escritoras na 

história da literatura brasileira. 

 Para Carlos Bauer (2001), a presença da mulher no contexto histórico era quase inexistente, 

pois o homem tornou-se o protagonista da história e, além disso, outorgou-se a si mesmo legitimidade 

no exercício do poder sobre todos e, principalmente, sobre a mulher. Porém, a mulher foi se 

incorporando no mercado externo de trabalho, bem como nas produções de obras literárias, como é o 

caso de Júlia Lopes de Almeida. 

 O presente artigo tem como objetivo perceber a evolução na escrita de autoria feminina nas 

Memórias de Marta, A Família Medeiros e A Silveirinha, de Júlia Lopes de Almeida, que por sua vez, se 

insere no contexto histórico oitocentista. A obra de Júlia Lopes de Almeida, porém, vai além do papel 

designado ao feminino, pois ela consegue, através de suas personagens, mostrar que as mulheres 

possuem aspirações que extrapolam aquelas valorizadas pelo modelo patriarcal. Ou seja, as 

personagens almeidianas aspiram, sobremaneira, por educação e trabalho. Segundo Romair Alves de 

Oliveira (2008), a temática da educação e do trabalho feminino foram o grande foco desta escritora 

carioca que escreveu uma vasta produção ficcional, na qual se destacam obras infantis, romances, 

contos, crônicas, peças teatrais e uma literatura didática dirigida, particularmente, às mulheres.  

Para realização desse trabalho, recorremos à pesquisa bibliográfica, fundamentada nas 

teóricas: Salomoni (2005), Zolin (2005), Xavier (2007), Telles (2007) e Stevens (2005). 

 

2. A condição feminina nas obras de Júlia Lopes de Almeida publicadas de 1889 a 1914 

A história da mulher brasileira é marcada pelo estabelecimento da ordem patriarcal que, 

legitimada pela religião cristã ocidental, transmitiu o silenciamento do feminino em todas as esferas 

sociais. A mulher do Brasil oitocentista, formada e constituída socialmente nesta ordem, era 

subordinada e dependente do pai ou do marido, sendo feita propriedade do homem e silenciada por 

ele.  
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 Segundo Alves e Pitanguy (1998), houve uma delimitação da sexualidade feminina e 

determinação de uma posição social inferiorizada para a mulher, existiu e existe todo um conjunto de 

ideias, de imagens, de crenças, que legitimam, perpetuam e reproduzem a hierarquização de papéis 

sexuais. Mascara, dessa forma, o seu conteúdo cultural em nome de aspectos naturais que se 

fundamentam na biologia. 

 Neste sentido, Alves e Pitanguy (1998, p. 39), dizem que: 

O movimento feminista vem travando uma luta no sentido de denunciar os 
conceitos de “masculino” e “feminino” na sua oposição de “superior” e “inferior”. 
Esta hierarquização entre o masculino – “superior” – e o feminino – “inferior” – é 
uma construção ideológica e não o reflexo da diferenciação biológica. Esta 
diferenciação não implica em desigualdade. 
 

        Ainda segundo as autoras, afirmam que, o movimento feminista procura através de uma nova 

ação pedagógica, demonstrar como os livros didáticos reproduzem a imagem tradicional da mulher e 

confirmam a diferenciação de papéis tanto no lar quanto na esfera profissional: a mulher costura, 

cozinha ou varre, o homem lê o jornal; a mulher é passivamente dada em casamento como prêmio, 

sem que seja cogitada sua vontade. O que se procura, em suma, é denunciar, desvendar e transformar 

a construção social da imagem da mulher. 

 A crítica feminista vem resgatar a mulher desse papel de subjugada ou submissa ao homem, 

posto que “... trabalho no sentido de desconstruir a oposição homem/mulher e as demais oposições 

associadas a esta numa espécie de versão do pós-estruturalismo” (ZOLIN, 2005, p 182). A 

compreensão do que vem a ser esta crítica na literatura feminista e como dá o seu funcionamento, 

torna-se mais fácil quando se tem conhecimento de algumas noções prévias acerca do feminismo 

entendido como o movimento social e político que se originou em diferentes momentos e lugares do 

mundo. 

 Tendo-se em vista a necessidade de se considerar o objeto de estudo em relação ao contexto 

em que está inserido, a obra Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, foi o romance de estreia 

da escritora, publicado pela primeira vez como folhetim do Jornal Tribunal Liberal do Rio de Janeiro, 

entre 1888 e 1889. Apenas dez anos depois em 1899 foi publicado em forma de livro, pela Editora 

Casa Durski, de Sorocaba (São Paulo). 

 De acordo com Cátia Toledo Mendonça (2003), Júlia Valentina da Silveira Lopes de Almeida 

nasceu no Rio de Janeiro, em 24 de setembro de 1862. Desde cedo, mostrava sua inclinação para a 

escrita, embora não fosse de bom tom a mulher dedicar-se a esses afazeres. Por isso, fazia versos 

escondidos, como revelou a João do Rio, em entrevista reproduzida n’ O Momento Literário (1994, p. 

28): 

Pois eu em moça fazia versos. Ah! Não imagina com que encanto. 
Era como um prazer proibido! Sentia ao mesmo tempo a delícia 
de os compor e o medo de que acabassem por descobri-los. 
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Fechava-me no quarto, bem fechada, abria a secretária, estendia 
pela alvura do papel uma porção de rimas... 
De repente, um susto. Alguém batia à porta. E eu, com a voz 
embargada, dando volta à chave da secretária: já vai, já vai! 
A mim sempre me parecia que se viessem a saber desses versos, 
viria o mundo abaixo. Um dia porém, eu estava muito entretida na 
composição de uma história, uma história em verso, com descrições 
e diálogos, quando ouvi por trás de mim uma voz alegre: – Peguei-te, 
menina! Estremeci, pus as duas mãos em cima do papel, num 
arranco de defesa, mas não me foi possível. Minha irmã, adejando 
triunfalmente a folha e rindo a perder, bradava :– Então a menina 
faz versos? Vou mostrá-los ao papá! 
Não mostres! – É que mostro! 
 

 Mendonça (2003) afirma ainda que o medo de que descobrissem suas atividades literárias se 

justifica em função da forma como as escritoras eram vistas e tratadas na época. No século XIX, a 

imagem da mulher maternal e delicada foi ligada à força do bem, a partir de formulações feitas sobre 

a natureza feminina no século XVIII. No entanto, era lhe negada a autonomia e a subjetividade 

necessária à criação literária. Nesse contexto era interessante que estreasse na imprensa por 

incentivo do próprio pai, que ela temera que pudesse castigá-la pelo “crime” de escrever versos. 

 Segundo Pierre Bourdieu (2009), a dominação do masculino sobre o feminino demonstra que 

o fato está presente no processo evolutivo histórico do ser humano. Para o autor, a dominação do 

homem sobre a mulher é exercida por meio de uma violência simbólica, compartilhada 

inconscientemente entre dominador e dominado, determinado pelos esquemas práticos do habitus, 

conforme explicitado no trecho transcrito a seguir:  

 O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de gênero, de cultura, de 
língua etc) se exerce não na lógica pura das consciências cognoscentes, mas 
através dos esquemas de percepção, de avaliação e de ação que são constitutivos 
dos ‘habitus’ e que fundamentam, aquém das decisões da consciência e dos 
controles da vontade, uma relação de conhecimento profundamente obscura a ela 
mesma. Assim a lógica paradoxal da dominação masculina e da submissão 
feminina, que se pode dizer ser, ao mesmo tempo e sem contradição, espontânea 
e extorquida, só pode ser compreendida se nos mantivermos atentos aos efeitos 
duradouros que a ordem social exerce sobre as mulheres (e os homens), ou seja, 
às disposições espontaneamente harmonizadas com esta ordem que as impõem. 
(BOURDIEU, 2009, p. 49-50): 

 

 As mulheres viveram durante muito tempo sob a dominação patriarcal e a prova é a entrevista 

dada pela própria Júlia Lopes de Almeida que citou o medo que tinha do pai de castigá-la caso 

descobrisse seus escritos. Mesmo assim, o medo não fora suficiente para impedi-la de continuar a 

produzir seus versos e a própria obra Memórias de Marta. 

 De acordo com Cristina Stevens (2005), o ingresso da mulher na cena literária foi considerado 

por muitos como um verdadeiro “apocalipse literário”, pois provocou, entre outras consequências de 

ordem social, econômica, política e cultural, uma mudança radical nas formas de produção literária. As 
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mulheres, grandes consumidoras de romances, passaram também a produzi-los, e esse processo de 

comercialização da literatura foi visto por muitos como “feminização” da literatura.  

 Historicamente, a literatura feminina começa a aparecer nos salões literários, voltada para o 

espaço dos pequenos grupos sociais, onde as mulheres declamavam poesias. Segundo Lygia Fagundes 

Telles (1997), assim a inserção feminina dá seus primeiros passos para ultrapassar o espaço privado, 

através de uma escrita de cunho intimista e confessional. 

 A autora afirma ainda que, além de destacar a condição feminina, os escritos dessas mulheres 

do século XIX demonstram os valores sociais vigentes e buscam, ao mesmo tempo, o reconhecimento 

da importância da mulher educada, preparada para as funções da maternidade. Para corroborar com 

as ideias expostas, os textos de Júlia Lopes de Almeida aparentemente trazem marcas da consciência 

que caracteriza essa mulher escritora.  

  Almeida leva ao espaço público sua angústia criativa e dá visibilidade à condição da escrita no 

final do século XIX. Neste sentido, expõe a autora: 

Por isto: o que não quero é escrever meramente; não penso em deliciar o leitor 
escorrendo-lhe n’alma o mel do sentimento, nem em dar-lhe comoções de 
espanto e de imprevisto. Pouco me importo de florir a frase, fazê-la cantante ou 
rude, recortá-la a buril ou golpeá-la a machado; o que quero é achar um engaste 
novo onde encrave as minhas ideias, seguras e claras como diamante: o que quero 
é criar todo meu livro, pensamento e forma, fazê-lo fora desta arte de escrever já 
tão banalizada, onde me embaraço com raiva de não saber nada de melhor (...). 
Quero escrever um livro novo, arrancado do meu sangue e do meu sonho, vivo, 
palpitante, com todos os retalhos de céu e de inferno que sinto dentro de mim; 
livro rebelde sem adulações, digno de um homem. (ALMEIDA,1903, p. 1-2): 

 

 O texto de Almeida mostra uma aparente insatisfação pessoal com a própria escrita visto que 

ele possui marcas de autocrítica que tem como ideal de escrita os textos masculinos. O que pode 

caracterizar um reconhecimento da autoria feminina que tem como referência “do bem escrever 

bem” a escritura de punho masculino. 

Segundo Xavier (2007) a narrativa de Júlia Lopes de Almeida parece conservar os valores 

dominantes, apesar de certa consciência feminista latente. Ainda não havia chegado o momento em 

que a narrativa de autoria feminina se põe a questionar o papel da mulher.  

Oliveira (2008) analisa que é possível encontrar na escrita de Julia Lopes de Almeida uma 

marca de resistência comum a outros textos de autoria feminina, que se materializa na construção das 

protagonistas femininas à medida que elas se constroem como sujeitos do feminino. Entende-se que, 

ao se constituírem enquanto sujeitos, as personagens desconsideram o discurso social imposto ao seu 

sexo e o transgridem, pois apresentam desejos próprios e os vivenciam. 

 Vale ressaltar, que o termo estratégia condiz com a escritura de Júlia Lopes de Almeida, pois, 

por ser de origem aristocrata, consequentemente, ela representava o pensamento tradicional acerca 

da mulher burguesa oitocentista, criada entre o piano e as rendas: 
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como mulher, estava comprometida com a estrutura social vigente,  
compartilhando os valores da burguesia em ascensão. Sua obra ficcional 
está marcada pelo compromisso com a mulher de classe média, educada, 
burguesa, idealista e ambiciosa por um espaço que a reconheça como 
cidadã e pessoa. (MOREIRA, 2003, p. 78) 

 
 Para Silva (2011) o fato de Júlia Lopes de Almeida não ter promovido o rompimento com tais 

modelos não quer dizer que ela tenha, necessariamente, comungado com eles. No caso da autora, a 

estrutura das obras pode ter seguido um modelo bem-comportado, não apresentando, em sua fatura, 

nenhum elemento que viesse opor-se ao que já vinha, em termos literários, sendo feito e tomado 

como modelo aceito. Estruturalmente, as fábulas dos corpus, aparentemente, não apresentam 

nenhuma ruptura e, por isso, podem ser vistos como escritos a partir de um modelo bem-comportado 

de escritura. Se a estrutura é bem-comportada, o tratamento dado aos temas não o é.  

 Pode-se perceber, ainda que inconscientemente, a autora, ao representar, em suas obras, as 

desigualdades entre os sexos, a subordinação do feminino ao masculino, estava criticando valores e 

construções sociais contra os quais o feminismo levantou suas bandeiras de luta. A postura política 

empreendida por Júlia Lopes de Almeida não foi alicerçada no embate direto contra os valores e as 

imposições da sociedade patriarcal em que ela viveu, mas esteve calcada na negociação com esses 

valores e imposições, aspecto esse que muitos parecem deixam escapar quando emitem juízos de 

valor sobre a produção literária de tal escritora. 

Embora concebida neste espaço de tensão entre dizer e não dizer, a literatura de autoria 

feminina resistiu através de escritoras que romperam barreiras; é o caso da Júlia Lopes de Almeida, a 

qual reivindicava acesso à educação e representatividade social para as mulheres. 

As obras da referida autora serviram também como espaço de resistência a partir do qual as 

mulheres escritoras aprenderam a ouvir a si mesmas, a perceberem-se como grupo oprimido e, 

paulatinamente, desenvolveram estratégias de autossuperação contra os discursos misóginos 

fomentados por uma sociedade de base falocêntrica. Falando de um lugar que lhes era culturalmente 

outorgado, as mulheres-escritoras puderam usar o espaço privado como forma de resistência, 

desconstruindo-lhe os significados que visavam manter a opressão feminina e evitar a suplantação da 

dominação masculina.(SILVA, 2011). 

Percebendo, talvez inconscientemente, tal manobra ideológica e valendo-se dela, Júlia Lopes 

de Almeida seguiu a trilha dos temas amenos: casamento, educação, trabalhos domésticos, 

maternidade, entre outros. Acrescenta-se também que, considerando o fato de que a maioria dos 

romances do século XIX e início do século XX tinham na mulher a sua maior parcela de público leitor, 

podemos dizer que estes mesmos romances não estavam interessados em apenas contar uma 

história, mas principalmente em mimetizar modos de ser e de existir que eram tidos como 

socialmente esperados. 
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 Telles (1997) declara ainda que essa cultura literária tende a subordinar e aprisionar os textos 

de autoria feminina a um lugar pré-estabelecido pelo cânone patriarcal. Isso se deve também porque 

a cultura falocêntrica coloca a mulher em segundo plano. Consequentemente, quase tudo que o que 

vem dela, é também tido como secundário.  

 O fato de Júlia Lopes de Almeida parecer escrever um texto revolucionário pode indicar que a 

autora pretendia romper com as limitações nas relações de gênero. Segundo Telles (1997), é na 

construção da própria forma, no seu conflito com outras estruturas que se dá o texto de autoria 

feminina. A trajetória de Júlia Lopes de Almeida pontua Telles (1997), esteve muito próxima às 

questões que mobilizaram a sociedade brasileira na transição dos séculos XIX e XX, como, por 

exemplo, o acesso das mulheres à escola e à profissionalização, assuntos explorados no seu romance 

Memórias de Marta de 1889. 

 Na referida obra supramencionada é possível perceber uma narrativa de memórias, segundo 

Ecléa Bosi (1994), as lembranças persistem matizadas em cada um de seus membros e constituem 

uma memória ao mesmo tempo uma e diferenciada. Trocando opiniões, dialogando sobre tudo, suas 

lembranças guardam vínculos difíceis de separar. Os vínculos podem persistir mesmo quando se 

desagregou o núcleo onde sua historia teve origem. Esse enraizamento em um solo comum 

transcende o sentimento individual. 

 Para Amed (2010) Memórias de Marta era um romance que incorporando características do 

realismo-naturalista, nele a romancista já apontava para a importância que atribuía à educação 

escolar como meio de transformação individual e social. A autora parecia entender que a miséria 

social era degradante para o ser humano, e através do trabalho e educação, se combateria a 

degeneração moral da sociedade recuperando assim, alguma dignidade. 

 A produção literária de autoria feminina é um dos lugares possíveis para se traçar uma história 

do papel desempenhado pelo feminino no contexto social e cultural através dos séculos, no qual a 

mulher, na medida do possível, se revela através de sua escrita.  

 Para Alves (2008) a construção de um texto oriundo de suas próprias experiências e 

contextualização do seu universo, a mulher passa a ser sujeito de seu próprio querer, de sua 

existência, de sua palavra. A autoria feminina se dá, sutilmente, pelo sujeito que se reconhece através 

da palavra, na qual apresenta sua consciência, se realiza e se mostra. A autoria feminina resulta, 

então, de uma conquista, da afirmação do ser em meio a uma sociedade que insistia em tornar a 

escrita feminina invisível, marginalizando a escrita e a criatividade da mulher. 

 Lygia Fagundes Telles (1997) apresenta uma visão sobre a escrita de autoria feminina que 

envolve características culturais e a condição feminina brasileira, perceptíveis no fragmento abaixo: 

A literatura feminina tem (...) uma fisionomia própria (...) decorrente da 
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situação da mulher, das suas raízes históricas... a mulher vem tradicionalmente de 
uma servidão absoluta através do tempo e a mulher 
brasileira mais do que as mulheres do mundo. (TELLES, 1997, p. 57) 
 

 Segundo Rosane Saint-Denis Salomoni (2005), na obra A Família Medeiros (1892), a prosadora 

levará seus personagens para o interior de São Paulo, região de Campinas. Este fator marca estreitas 

relações entre o espaço do romance e o da vida real da escritora, como declarou a própria escritora a 

João do Rio em uma entrevista concedida em meados do início do século. O tempo histórico é o da 

véspera da abolição da escravatura, quando já se iniciara a troca do trabalho braçal dos negros pela 

dos imigrantes europeus livres.  

 A referida autora afirma também que além de fazer uma campanha libertária e mostrar a 

injustiça da escravidão, a ficcionista, novamente, coloca em ação personagens femininas que 

expressam sua desconformidade com a situação de opressão vivenciada tanto por elas quanto pelos 

escravos. É uma aparente inconformidade tímida, muitas vezes beirando à ironia ou escondida nas 

entrelinhas, mas que mostra a existência de pensamentos conflitantes em relação ao papel da mulher 

dentro dessa estrutura agrária, em relação às posturas da sociedade oligárquica e patriarcal a qual 

pertencem.  

 A obra A Silveirinha (1997), segundo Giane Taeko Mori Rodella (2010), apresenta uma figura 

feminina que se assemelha ao estereótipo da mulher submissa, pelos menos aparentemente, pois é 

fiel ao casamento e ao esposo. Durante toda narrativa a luta desenfreada da personagem é de 

converter o marido ao catolicismo. De personalidade forte e determinada, ela se diferencia das 

mulheres reais da sua época, principalmente, pelo fato de não ser conhecida pelo sobrenome do 

esposo, como era comum e regular, mas, pelo seu sobrenome de solteira: Silveira. Todas as 

referências a esta personagem na obra não são reconhecidas pelo nome do marido, mas pelo seu 

nome de solteira, no caso, a Silveirinha. 

 Cíntia Carla Moreira Schwantes (2006) afirma que a representação consiste em despir um 

objeto do que lhe é acessório e conservar o que é essencial, de modo que ele possa corresponder a 

todos os objetos daquele tipo. Assim sendo, a representação feminina na literatura a partir dos corpus 

traz à tona figuras femininas que tem uma possível postura feminista, já que não segue os padrões 

sociais da época, possuindo, por exemplo, a profissão de professora, em um contexto em que a 

mulher, geralmente, não tinha formação profissional, e ainda, não aceitando o nome do marido 

preterindo o de solteira. 

 Segundo Salomoni (2005), a prosadora carioca aparentemente influenciou a sociedade de sua 

época, principalmente ao transformar a mulher em seu objeto literário. Sua escrita possui elementos 

que incluíam intimismo, cotidianidade, minúcias do universo feminino, abundância de personagens e 

protagonistas femininas, linguagem afetiva, abuso dos diminutivos, sentimentalismo na relação mãe-
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filha, dentre outros aspectos, que podem ser definidores de uma marca de gênero. Não se incluía aqui 

aquela denominação “viril”, com que os críticos rotulavam as obras consideradas de “valor”.  

 As possíveis principais características específicas da escrita almeidiana, dentre elas, a 

simplicidade, a harmonia, o seu amor à Pátria e à natureza e aquelas supramencionadas, 

aparentemente a identificam, mas não à essencializam. Assim, uma leitura mais cuidadosa acerca do 

corpus deixa de revestir-se do aparente caráter de curiosidade histórica para adquirir feição de 

modernidade, já que é possível perceber dada a persistência, em nossos dias, das mesmas questões 

levantadas há mais de um século pela autora. 

 

3. Considerações finais 

Em linhas gerais, este estudo teve por objetivo analisar a condição feminina nas obras de Júlia 

Lopes de Almeida: de 1889 a 1914. Em particular as narrativas de Memórias de Marta, A Família 

Medeiros e A Silveirinha.  

 Júlia Lopes de Almeida apresenta figuras femininas diferentes e divergentes das mulheres do 

século XIX, pois se a mulher não desfrutava de prestigio social, se ela sempre fora apresentada como 

submissa ao homem, não se poderia esperar que a produção feminina obtivesse a atenção e o valor 

que de fato mereciam, uma vez que o objeto e o sujeito estão amalgamados. 

           Ao analisar o problema é possível concluir que esse não se encontra no fato de que os 

componentes ideológicos são utilizados como elementos de valorização e desprestigio literário, mas 

são manipulados de forma tão ardilosa, que possivelmente passam a impressão de que não existem, 

de que não interferem na canonização e no esquecimento de uma autora, de uma ou outra obra. 

       Ao perceber tal manobra ideológica e também se valendo dela, as mulheres escritoras, como Júlia 

Lopes de Almeida seguiram as trilhas dos temas amenos, como por exemplo, casamento, educação 

doméstica, maternidade, entre outros. Importante salientar que nos séculos XIX e XX, a maioria dos 

romances tinha como público leitor as mulheres, assim é possível imaginar que esses romances 

estavam interessados somente em contar histórias, mas principalmente em mimetizar os modos de 

ser e de existir que eram tidos como socialmente esperados.  

           Dentro dessa lógica de raciocínio, aparentemente, personagens como Marta, Eva e Silveirinha 

não vão apenas atuar pedagogicamente no interior da trama romanesca, mas elas vão extrapolar a 

esfera do mundo narrativo, instruindo mulheres. Esse aspecto aponta para a relevância dos escritos 

almeidianos que, aos poucos, vão atuando na construção de uma cultura feminina que vai criticar o 

discurso patriarcalista.  

 As narrativas almeidianas que pareciam comungar com o discurso do patriarcado, na verdade, 

aparentemente, desempenhavam papeis significativos no desenvolvimento da família e do país. 
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Temáticas como a educação, a abolição da escravatura e a critica ao fanatismo religioso foram de 

suma importância para a construção cultural feminina. 

Júlia Lopes de Almeida foi muito hábil em construir suas narrativas, embora não visasse 

romper com as estruturas e os papeis socialmente aceitos, almejava mudanças sociais porque não 

referendava o status quo feminino vigente. Assim sendo, o que parecia serem temáticas amenas, 

eram na verdade, temáticas que subvertiam os padrões literários patriarcais, obtendo um aparente 

reconhecimento quando a regra geral deveria ser o esquecimento.  

 Júlia Lopes de Almeida como uma mulher produtora de discursos e de saberes reivindicava, 

desde então, um espaço de discussão que a possibilitasse instaurar um recorte diferencial na escrita e 

leitura de textos literários. A presença da mulher, no tecer da composição como escritora, como 

leitora, ou como personagem protótipo da libertação feminina, aparentemente, já fazia parte do 

interesse e da preferência dessa mulher que buscava tratamento igual perante a sociedade.  

Por fim pode-se inferir que Júlia Lopes de Almeida, possivelmente, comunga desses preceitos 

patriarcais, pois suas obras possuem temáticas que abordam os afazeres domésticos e a maternidade. 

Porém, como estrategista, seus escritos literários apresentam para o seu público leitor, na maioria, 

mulheres, pitadas de uma revolução no meio social, pois apresenta a essa sociedade feminina a 

possiblidade de educação como forma de melhoria intelectual.  

            Júlia Lopes de Almeida mostra, também, as mulheres leitoras que a política é para todos e não 

somente para os homens, que é preciso pensar na instauração de uma República. E ainda, na sua 

narrativa faz uma crítica ao fanatismo religioso. Assim sendo, a condição feminina nas obras de Júlia 

Lopes de Almeida traz à tona representações femininas que aspiram por mudanças nas ideologemas 

do discurso patriarcalista, pois a esfera do privado almeja também a dominação pública e o direito 

pela igualdade cultural, bem como o seu reconhecimento pela até então aparente cultura dominante, 

ou seja, o patriarcado. 
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Resumo:  
Esse artigo acadêmico foi produzido como trabalho de conclusão da disciplina Literatura Inglesa 2 do curso de 

Licenciatura em Letras/Inglês da Universidade Estadual do Piauí/UESPI, Campus de Parnaíba, no segundo 

semestre de 2014. O objetivo geral estabelecido foi conhecer a vida do Rei Henrique VIII um dos principais 

representantes da dinastia Tudor (1485 a 1603) na Inglaterra, com ênfase no contexto histórico marcado pela 

criação de uma nova religião, o Anglicanismo. Em virtude da natureza do objetivo de estudo, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa de cunho descritivo-exploratório, fundamentada em autores 

como Dreher (2006), Maurois (1965), entre outros. Os achados do estudo confirmam que durante o reinado de 

Henrique VIII ocorreram notáveis mudanças que serviram para compreender melhor os acontecimentos deste 

período promover uma reflexão sobre o quanto a dinastia Tudor foi importante para a Inglaterra e para o 

mundo, considerando o seu contexto histórico, a criação de uma nova religião, bem como as consequências que 

ocorreram com essa religião, dos principais governantes desta monarquia, os principais feitos deste rei e a 

influência que teve nos anos posteriores ao seu reinado. Em termos estruturais, este artigo está dividido em 

cinco partes: Introdução, Dinastia Tudor, Vida de Henrique Os Tudors: A vida e o reinado de Henrique VIII. 

 

Palavras-chave: Dinastia; Henrique VIII; Religião. 

 

 

1. Introdução 

Todo período histórico é marcado por alguns acontecimentos importantes como guerras, 

revoluções, esses períodos ficam conhecidos pelos nomes dos conflitos que ocorreram naquela época, 

mas quando um período é marcado por uma família que influenciou a historia, religião e as artes esse 

período ganham o nome de dinastia. Na história mundial existiram varias dinastias, as mais famosas 

foram a Dinastia Ming que governou a China de 1368 a 1644; Dinastia Stuart que governou a 

Inglaterra e Escócia durante 111 anos; Dinastia Tudor que governou a Grã-Bretanha entre 1485 e 

1603. 

A monarquia na Inglaterra surge tardiamente por conta das ocupações que ela sofreu dos 

povos árabes. A primeira monarquia Inglesa aconteceu com a chegada e conquista da Ilha pelo 

Guilherme, o conquistador. Com seu grande exercito, Guilherme derrotou o ultimo rei anglo-saxão 
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Haroldo II na batalha que ficou conhecida como ‘A batalha de Hastings’. Depois da vitória Guilherme 

fundou a primeira monarquia inglesa, a monarquia Normanda, assim dando inicio a historia das 

monarquias e dinastias Inglesas. 

A Dinastia Tudor marcou um período de grande ascensão da Inglaterra, a economia cresceu, o 

sistema feudal estava enfraquecido e o comercio marítimo está a todo vapor. A sociedade passou por 

um momento de reestruturação da cultura e do pensamento influenciado pelo que estava 

acontecendo no resto do continente europeu. Os Tudors não enfrentaram muitas batalhas exteriores, 

no entanto muitas batalhas internas foram travadas, principalmente, entre católicos e protestantes. 

Essas brigas motivadas por ódio religioso levaram a milhares de mortes, manchando um pouco da 

historia dessa dinastia Inglesa. 

O período Tudors é entre 1485 e 1603 na Inglaterra no País de Gales. Ele coincide com o 

domínio da dinastia Tudor das figuras mais conhecidas da história Real. Henry VIII sucedeu no final da 

Guerra das Rosas entre as casas de Lancaster e York para fundar a casa de Tudor altamente bem 

sucedido. Henry VII, seu filho Henry VIII com seus três filhos Edward VI, Mary I e Elizabeth I, governou 

por 118 anos agitados, o fundador da Dinastia Tudor foi Henrique VII.  

Todos esses cincos monarcas Tudors foram os que governaram a Inglaterra. Mas somente três 

foram os que tiveram mais destaque que foi Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I, cada um deles 

foram responsáveis por alguns acontecimentos importantes nesse período que marcou o reinado e a 

sociedade como, por exemplo, o controle do parlamento, a religião, aproximação com a burguesia e o 

movimento renascentista. Foram tempos de mudanças, desenvolvimento, bem como inquietação 

artística. 

O ponto de partida deste trabalho é promover uma reflexão sobre o quanto a Dinastia Tudor 

foi importante para a Inglaterra e para o mundo, considerando o seu contexto histórico, a vida de 

Henrique VIII, seus feios, a criação de nova religião o Anglicanismo, bem como as consequências que 

ocorreram com esta religião. Desta forma, o artigo é dividido em cinco partes a primeira parte é uma 

abordagem de como a casa Tudor foi fundada, a segunda parte até a quarta é sobre a vida de 

Henrique VIII, seu reinado e feitos, a criação de uma nova religião. Assim para promover uma melhor 

compreensão deste período. 

 

2. Dinasria Tudor 

No final da famosa Guerra dos Cem Anos (1337 – 1453) travada por França e Inglaterra 

ocorreu uma guerra civil inglesa que ficou conhecida como Guerra das Duas Rosas (1455 – 1485). O 

principio dessa guerra teve com o inicio da morte de Eduardo III, Henrique VI de Lencastre assumiu o 

trono, mas Henrique estava desacreditado pela maioria que o via como um Rei fraco e louco 
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No inicio a família York apoiou a permanência de Henrique VI no poder pensando que no 

futuro quando Henrique morresse a família York assumiria o trono Inglês. O duque Ricardo de York 

ficou na espera da oportunidade para assumir o trono por muitos anos até a chegada do filho de 

Henrique VI.  Ricardo de York ficou com medo e logo organizou exército para depor o rei. Ricardo 

derrotou os soldados do rei, na batalha que ficou conhecida como a batalha de Saint Albans (1455), 

mas quatro anos depois, York foi derrotada em Ludford Bridge e fugiu para a Irlanda e foi o início da 

Guerra das Duas Rosas. 

A teórica literária Ana Lucia Santana resume melhor os acontecimentos, 

 

Em meio a um contexto conturbado, principalmente para os Lancaster, sob o 

reinado de um soberano insano, marcado também pelos reveses sofridos pelos 

ingleses diante do poderio bélico francês na etapa final da Guerra dos Cem Anos, 

Ricardo, duque de York, avança rumo a Londres com um exército de três mil 

homens. Ele vence os soldados reais e, em 1455, aprisiona o rei Henrique VI. Inicia-

se, assim, a Guerra das Duas Rosas. (SANTANA, 2010) 

 

 

Esse conflito durou vários reinados, que foram eles no reinado de Henrique VI, Eduardo IV e 

Ricardo III. Depois de inúmeras batalhas, houve um prevê momento de trégua que logo foi quebrado 

com a coroação de Henrique III em 1483. O tio de Eduardo IV foi o principal suspeito de ter 

assassinado os filhos de Eduardo IV que eram os legítimos herdeiros do trono, ele teria feito isso para 

assumir o poder do país, como acabou ocorrendo.  

Os Lancaster que tinha abaixado um pouco a guarda após a derrota que sofreram, decidiram 

escolher um novo representante para lutar contra Ricardo III e acabar de fez com essa guerra. O 

representante escolhido foi Henrique Tudor que era por parte de sua mãe Margarida Beaufort, de 

acordo com Crété (2014, p.1) Henrique diria ser descendente de Cadwaladr, filho de Cadwallon, 

poderoso rei Galês do século VII, e reivindicaria o legado do lendário rei Artur, ancorando assim as 

raízes Tudor no mais antigo solo inglês.  

Sendo assim, um forte candidato ao Trono Inglês. Por causa do desenrolar dos eventos da 

Guerra das Duas Rosas, Henrique cresceu no exilio, a salvo da guerra e da família York. Então em 1485 

ele tornou-se líder da oposição ao governo de Ricardo III e desembarcou no território Inglês com o 

próprio exército de cinco mil homens. Após o desembarcado de Henrique Tudor e seu exército 

aconteceu uma das mais famosas e sangrentas batalhas que a guerra das rosas tinha presenciado até 

então, essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Bosworth Field. 

O enfrentamento final das famílias Lancaster e York aconteceu em 22 de Agosto de 1485 

perto de Ambion Hill, a sul de Market Bosworth, Inglaterra. Ricardo III possuía um exército superior ao 

de Henrique, mas supreendentemente não foi capaz de derrotar o exército Lancaster. Ricardo III foi 
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pego e morto dentro do campo de batalha. Com o fim do conflito Henrique Tudor foi coroado rei, mas 

o seu reinado ainda sofria perigo de ser questionado, então ele tratou logo de garantir o seu governo 

e eliminou os seus inimigos. 

Liliane Crété cita em seu artigo as precauções que Henrique VII tomou,  

 

Henrique Tudor, no entanto, estava consciente da fragilidade das suas pretensões à 

coroa. Sua linhagem era boa, porém havia quem estivesse mais perto do trono do 

que ele. Por precaução, ele mandou levar para a Torre de Londres Eduardo, conde 

de Warwick, um menino simplório de 10 anos de idade, filho de George de York, 

duque de Clarence. Prudente, escolheu como conselheiro um homem de valor 

selecionado entre os York e entre os Lancaster para consolidar a legitimidade da sua 

descendência, casou-se com Elizabeth de York, a filha mais velha de Eduardo IV. 

(CRÉTÉ, 2014) 

 

De uma maneira muito inteligente Henrique VII resolve casa-se com Elizabeth de York para 

assegura a paz e o fim das disputas pelo trono entre as duas famílias, ele uniu os dos brasões das 

famílias formando o brasão da dinastia Tudor e simbolizando o fim dos conflitos entre eles. Henrique 

VII dedicou-se a reconstrução do reino, ele fez novas alianças com a Espanha e Itália, restaurou antigas 

como a alianças com a França e a Escócia. Investiu na construção da frota marítima inglesa visando 

uma expansão do comercio e da economia do país fragilizada pela a guerra. 

Quando Henrique VII faleceu em 21 de Abril de 1509, Tinha consolidado o Absolutismo e 

enfraquecido o poder dos senhores feudais. Ele deixou a Inglaterra com os cofres cheios de ouro, o 

exército Inglês em plena forma, a economia em crescimento e a expansão marítima a todo vapor. 

Visto como um rei tranquilo e paciente ele reergueu a Inglaterra novamente levando o seu reino a o 

patamar das noções mais influentes e importantes dos séculos XIV e XV.  Henrique VII fez a Inglaterra 

deixa de lado os costumes feudais e construiu uma noção forte e moderna, ele iniciou a época de 

grandes mudanças econômicas, históricas e culturais que mais tarde sua neta a rainha Elizabeth I iriam 

consagram como a era de ouro. 

 

3. Vida de Henrique VIII 

Henrique VIII nasceu no Palácio de Greenwich, Londres, em 28 de junho de 1491, e era o 

segundo filho de Henrique VII e Elizabeth de York (filha de Edward IV). Henrique não ir à escola. Os 

Professores eram quem iam a sua casa lhe ensinar, e seu irmão mais velho Arthur. Henrique era muito 

inteligente. Ele aprendeu francês, latim e grego. Ele era bom em matemática, poesia e música. Ele 

também era muito esportivo, gostava de jogar.  

Henrique tinha uma pessoa especial para diverti-lo, quando ele estava entediado com seus 

livros. Esta pessoa contava piadas e fazia coisas engraçadas, como um palhaço. Os Homens Tudors 
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ricos e pobres eram treinados para serem soldados, para lutar por seu rei. Henrique usava armadura, 

ele amava torneios. Ele gostava de se mostrar em sua armadura, também gostava de tocar harpa. Ele 

usava roupas costuradas com muitas joias. 

Henrique VIII foi um rei que virou uma lenda na história da Inglaterra e mundial. Sua vida e 

seus atos, violentos ou não, sempre despertaram a curiosidade dos seus súditos e ainda hoje existe 

pessoas interessados em saber um pouco mais sobre esse rei que foi considerado muito polêmico, 

violento e que adorava gastar o dinheiro que seu pai Henrique VII que conseguiu juntar durante o 

reinado dele. 

Henrique VIII foi coroado rei em 1509 e ficou no governo até a sua morte, ele era um homem 

culto, tinha um excelente gosto para as artes e quando possível, adorava compra peças de artes, ele 

era músico, escritor e poeta. Influenciado pelo movimento Renascentista que estava em pleno 

andamento naquela época a sua corte era composta por vários músicos, poetas, pintores e escritores. 

Diante disso a sua corte era um centro de renovações das artes, das ciências e na filosofia, 

destacando-se novas ideias e valores. 

Henrique VIII tornou-se príncipe de Galês e herdeiro do trono com a morte de seu irmão mais 

velho, o príncipe Arthur. Henrique VIII ascendeu ao trono Inglês em 21 de abril de 1509 com 17 anos 

de idade. Ele casou com Catarina de Aragão, viúva de seu irmão. Ao contrário de seu pai, que era 

discreto e conservador, o jovem Henrique apareceu em uma cavalaria. Era um católico praticante, ele 

ouvia até cinco missas por dia, exceto durante a temporada de caça.  

 

4. Reinado e a criação de uma nova religião 

Henrique VIII por muitos anos foi um católico, ele defendia cegamente os conceitos do 

cristianismo como relata Cottret (2013) em sua pesquisa em que ele diz que Henrique VIII, durante a 

primeira metade de seu reinado, desfrutou de uma imagem de príncipe católico, respeitador dos 

papas. Contrariamente aos franceses, reprovados por sua ação na Itália, os ingleses apareciam como 

os bons meninos da cristandade latina. Mas essa imagem não durou por muito tempo, logo, o Rei da 

Inglaterra começou a se interessa pelas ideias Luteranas, assim a forma como Henrique VIII via até 

então a Igreja Católica começaram a mudar e, isso junto com a insatisfação dele com o próprio 

casamento influenciaram os acontecimentos seguintes.  

Henrique VIII foi obrigado a se casar com Catarina de Aragão princesa da Espanha depois que 

o seu irmão mais velho Artur morreu para manter a aliança entre Inglaterra e Espanha. Esse 

casamento nunca rendeu um herdeiro homem para o rei, fazendo com que Henrique acreditasse que 

esse casamento era amaldiçoado por ter casado com a esposa de seu irmão, Cottret (2013) diz que o 
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rei acreditava que Deus lhe tinha virado o rosto para puni-lo por seus pecados, semelhantes a um 

incesto. 

Assim, Henrique VIII pediu a anulação do seu casamento ao papa, mas o pedido foi negado. 

Contrariando as ordens da igreja católica, Henrique VIII casou-se com Anna Bolena, somente seis 

meses depois do casamento proibido, o casamento do rei e da princesa da Espanha foi anulado pelo 

tribunal eclesiástico inglês.      

As ações de Henrique VIII para com a igreja católica levaram ao rompimento da Inglaterra com 

a Igreja Romana, a excomungação do rei e a fundação da Igreja nacional da Inglaterra, a Igreja 

Anglicana. Dessa forma as razões pessoais de Henrique constituíram-se na causa direta e pessoal 

desta religião. Agora a Inglaterra tinha a sua própria religião e o representante supremo dela era o rei. 

Alguns pesquisadores acreditam que a questão da não anulação do casamento de Henrique com 

Catarina de Aragão, foi um pretexto usado pelo rei para esconder o real motivo que seria o controle 

total político e econômico da Inglaterra. 

Para Gilberto Cotrim um dos principais motivos foi o poder politico, conforme ele expõe no 

trecho abaixo,  

 

O clero católico exercia grande influência na Inglaterra e, para fortalecer o poder da 

monarquia inglesa, era preciso reduzir a influência do papa dentro do país. Setores 

da nobreza inglesa queriam apossar-se das terras e dos bens da igreja e, para isso, 

era preciso apoiar o rei, a fim de enfraquecer o poder das autoridades católicas. 

(2003, p.161) 

 

Desta maneira o rompimento da Inglaterra com a Igreja Romana foi um negócio lucrativo para 

ambas as partes, para o rei e a população, por que a doutrina da Igreja Anglicana era quase a mesma 

da antiga igreja. Outros movimentos como Calvinismo, o Luteranismo sofreram tentativas de 

implantação na Inglaterra, mas nenhum deles deve sucesso. A Igreja também organizou uma reação 

para retornar a Inglaterra, mas também falhou.  

Henrique VIII depois de conseguir ter controle do estado e da Igreja do seu país, agora o seu 

principal desejo era ter um filho para assim poder seguir com a dinastia da família. Mais uma vez a sua 

vida pessoal tornava-se foco das atenções e fofocas na corte. A incapacidade de Anna Bolena em dar 

um filho para Henrique VIII e a sua recorrente intromissão em assuntos políticos levou ela a morte, 

decapitada sobre as acusações de bruxaria e adultério e incesto. Após a morte de Bolena, 

precisamente dez dias depois, o rei casou-se com Jane Seymour que deu a Henrique VIII o tão 

sonhado herdeiro masculino, mas com o nascimento de Eduardo VI, Seymour não resistiu e morreu. 

Após esse acontecimento o Rei da Inglaterra, que não podia ficar sozinho, se casou mais três 

vezes, as três mulheres foram Ana de Cleves, irmã do duque de Cleves, não muito bonita Henrique 

tratou logo de pedir anulação do casamento. Catarina Howard, prima de Anna Bolena foi à quinta 
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esposa de Henrique e a mais bela também, entretanto ela teve um caso com um cortesão e foi 

descoberta e também foi decapitada sobre a acusação de adultério e a ultima esposa foi Catarina de 

Parr, que era uma mulher inteligente, falava varias línguas, além de conhecer e discutir politica muito 

bem, ela pernanec 

permaneceu com o rei até a morte dele. 

Para Dreher os seis casamentos de Henrique VIII, não podem ser explicados por uma questão 

de uma possível “sexualidade desenfreada” como muitas vezes ouve-se no senso comum. “Se seu 

problema fosse descontrole sexual, não precisaria ter casado tantas vezes. Déspotas sempre 

souberam aproveitar-se do sexo feminino sem casar” (Dreher, 2006, p.106). 

Enquanto, O rei se desdobrava com os seus polêmicos seis casamento, varias revoltas 

católicas estouraram e Henrique VIII ordenou a seus nobres que controlasse as revoltas de qualquer 

jeito a qualquer custo. Os nobres conseguiram controlar as revoltas, mas não acabar com elas 

totalmente. . Henry VIII morreu em 28 de janeiro de 1547, no Palácio de Whitehall, em Londres. Ele foi 

considerado mais tarde em sua vida como um rei, egoísta, cruel e inseguro. Ele deixou a Inglaterra 

totalmente diferente de quando recebeu de seu pai, o país estava em meio a uma crise religiosa, os 

cofres da monarquia quase zerados e relações exteriores estremecidas. Com a morte do rei o país 

ficou endividado e em crise. 

O Historiador francês André Maurois ao refletir sobre Henrique VIII no seu livro A historia da 

Inglaterra, o apresenta como, 

 

Um grande príncipe da Renascença é libertino, culto, magnifico e muitas vezes cruel. 

Henrique VIII foi tudo isso, mas a inglesa- isto é, sua libertinagem é sempre conjugal; 

a sua cultura, teológica e desportiva, magnificência, requentada, a crueldade 

legalmente irrepreensível. (MOUROIS, p. 241)    

 

Portanto, Henrique VIII foi um grande rei Inglês. Ele marcou e mudou a história da Inglaterra. 

Um dos seus principais feitos foi à reforma religiosa Anglicana que reflete a sociedade Inglesa até hoje, 

mais de quinhentos anos após a sua morte. Outros feitos importantes foram os avanços navais e a 

reforma da legislação. O rei que adora se casar e decapitar os seus inimigos, e também a suas esposas, 

estabeleceu de vez a Inglaterra como uma forte distinta nação europeia.  

 

5. Considerações finais 

A dinastia Tudor transformou a Inglaterra em um grande país, poderoso e responsável por 

varias acontecimentos que marcaram a história mundial. Podemos dizer que a historia da Inglaterra é 

dividida entre antes da Dinastia Tudor e depois dela. A influência dessa monarquia foi além do 
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governo da Inglaterra, ela se estendeu para as artes como musica e teatro. Outra transformação foi a 

religiosidade, nessa época uma nova igreja foi fundado na Inglaterra a Igreja Anglicana. 

O período Tudor foi muito importante para a história, porque foi nesta época que teve varias 

mudanças favoráveis para eles. Foi um período conhecido de muitas riquezas. E o Henry VIII foi o 

autor da mudança de religião. Henry VIII é lembrado por suas seis esposas, por não quer viver sozinho, 

e também por quer tanto um herdeiro homem. Então, gostava de muitas mulheres, e tinha muitas 

decepções de amor. Henry VIII era um homem muito admirável por suas ações na Inglaterra e em 

toda a história dos Tudors. 
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Resumo:  
Este artigo objetiva analisar comparativamente aspectos da obra Cidades Mortas de Monteiro Lobato e do 

romance Malhadinha, do escritor piauiense, José Expedito Rêgo, sobretudo quanto ao ponto de intersecção 

temática. O estudo se fundamentará, principalmente, pela abordagem teórica do dialogismo proposta por 

Bakhtin (2010) para quem uma obra se aproxima de outra pelo gênero, estilo, época, temática, dentre outros 

pontos. Embora se trate de narrativas escritas em contextos diferentes, e mesmo não havendo em Malhadinha 

nenhuma referência direta à obra de Lobato, é possível perceber, em ambas, o predomínio da temática da 

decadência de cidades interioranas e consequente declínio moral dos personagens. Estas se encontram, muitas 

vezes, frustradas, sem perspectiva de vida próspera no espaço onde vivem. Pageaux (2011) pontua que a análise 

comparatista estabelece diálogos entre literaturas, culturas e tem como elemento essencial “o fator 

diferenciador”. Esta pesquisa pretende, pois, relacionar as obras citadas para que, discutindo a tônica da 

decadência, identifiquem-se os possíveis elementos diferenciadores que revelam, em cada contexto, as 

particularidades de sentido do ponto de intersecção que as une. 

 

Palavras-chave: Cidades Mortas; Malhadinha; Dialogismo. 

 

 

1. Considerações iniciais 

Nos contos que compõem a obra Cidades Mortas de Monteiro Lobato é recorrente a temática 

da decadência de cidades e do homem no interior do Brasil, no início do século XX, tendo como 

cenário principal a região do Vale do Paraíba. O presente trabalho objetiva fazer um estudo 

comparativo a respeito dessa temática, verificando como a mesma aparece no romance Malhadinha 

do piauiense José Expedito Rêgo, no qual se percebe a tônica de uma cidade em declínio e 

personagens sem perspectiva de realização pessoal ou profissional. 

De acordo com o dialogismo bakhtiniano (2010), uma obra se aproxima de outra, pelo gênero, 

estilo, época, temática, dentre outras possibilidades. Conforme Pageau (2011), a análise comparatista 

estabelece diálogos entre literaturas, culturas e tem como elemento essencial “o fator diferenciador”. 

Desse modo, iluminado pela teoria de Bakhtin (2010) sobre o dialogismo no romance e pela 

abordagem de Pageaux (2011) sobre o comparatismo, este trabalho pretende estabelecer relações 

mailto:elimar.barros@hotmail.com
mailto:wandersontorres@hotmail.com
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entre as obras citadas tendo a temática como elemento principal dessa aproximação. Apoiado, ainda, 

nos postulados de Otávio Paz (2005) sobre inovação e modernidade e na abordagem de Candido 

(2009) sobre literatura e sociedade, essa pesquisa visa discutir a hipótese de que a temática da 

decadência aproxima as duas obras; e, por meio dela, se identifica o “fator diferenciador” de natureza 

“dialetizada”, por ser ao mesmo tempo, traço de modernidade em ambas as obras. 

Nessa abordagem, à luz da teoria citada, far-se-ão referências, principalmente, aos contos 

Cidades Mortas (homônimo do livro de contos), A vida em Oblivion e Um homem de consciência da 

obra de Lobato; e sobre o romance de José Expedito Rêgo, mover-se-á o olhar em direção aos 

acontecimentos relacionados à trajetória de vida da personagem Nelson. 

 

2. Anacronia teórica 

Quanto a mim, em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre elas. 
(Mikhail Bakhtin) 

 

A abordagem comparativa dos estudos literários é relativamente nova, tendo como marco 

inicial o século XIX. Vale destacar que o método comparativo não é exclusivo da literatura, já que, 

conforme Steiner (2001, p. 151). “[T]odo ato de recepção, em linguagem, em arte e em música é um 

ato comparativo”. Por esse viés, sempre que o leitor entra em contato com uma obra que lhe seja 

nova, ele busca nela traços familiares que lhe permita conhecê-la, compreendê-la.  

Em literatura, segundo Pageaux (2011) a análise comparativa não tem como prioridade a 

“comparação” em si, como atividade cognitiva elementar, mas visa, em princípio, estabelecer 

relações; refletir sobre os diálogos entre literaturas, culturas; observar pontos convergentes e 

divergentes. Chama a atenção o fato de que para se desenvolver um estudo comparado, o elemento 

essencial, de acordo com Pageaux (2011, p. 19) é a diferença, ou o que ele chama de “fator 

diferenciador”. Embora, se declare adepto da tendência que busca sublinhar e equacionar fatores 

diferenciadores, Pageaux não ignora a tendência que busca por semelhanças ou pontos comuns. 

[...] Pelo contrário: afinidades, correspondências, parecenças, traços comuns, 
paralelismos, transposições, superposições, comparações, e – sobretudo – 
princípios de analogia são as estratégias de uma reflexão ou de uma pesquisa 
profundamente “comparatista”. Eu ainda acrescentaria um outro fator que se 
encontra no cerne desses estudos: a noção de diálogo. (PAGEAUX, 2011, p. 20) 
 

Por em diálogo diferentes sistemas artísticos é uma das atividades que norteiam o trabalho de 

uma análise comparatista. Isso acontece até mesmo quando se está orientado pela tendência que 

busca o “fator diferenciador” de duas obras, pois “O diálogo pressupõe a convergência de dois 

distintos pontos de vista, sua aproximação; e, em seguida, sua separação e diferenciação – ou, em 

outros termos, o acesso a uma síntese que vai além dos pontos iniciais.” (PAGEAUX, 2011, p. 20). 
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Assim sendo, é importante, para o desenvolvimento da análise que se fará, em seguida, compreender 

em que consiste um estudo comparatista que trilhe os caminhos do diálogo. Nessa concepção, o 

diálogo estabelece reflexões, criando um elo que possibilite perceber as semelhanças e diferenças do 

objeto de estudo.  

O diálogo é, portanto, e simultaneamente, a convergência de dois espíritos e sua 
necessária divergência. O diálogo simboliza uma outra forma de espírito 
profundamente comparatista: a via da conciliação, primeiro passo rumo à síntese. 
Estamos no próprio cerne da reflexão comparatista, de suas exigências intelectuais. 
(PAGEAUX, 2011, p. 20-21). 
 

Na visão de Pageaux (2011), o fator diferenciador é a tendência que melhor define o estudo 

comparatista; assim, na tentativa de evitar o uso abusivo do termo diferença, este teórico alerta para 

o fato de que há dois tipos de diferenças: a diferença absolutizada e a diferença dialetizada. No 

primeiro caso, trata-se de uma diferença, binária, a qual não interessa ao estudo comparatista em 

literatura, porque não permite a observação de nenhuma evolução, transformação, ou seja, não há 

possibilidade de reflexão. Nele há, apenas, a constatação de que uma coisa é diferente da outra, do 

tipo “A X B”. “Em contrapartida, a diferença dialetizada decorre de um raciocínio que dispõe A, em 

seguida opõe B a A, para que C apareça como solução à oposição.” (PAGEAUX, 2011, p. 21). Desse 

modo, a diferença dialetizada não busca visualizar os aspectos que sejam apenas dicotômicos em si.  

Um estudo que olha para a diferença dialetizada, compara dois textos, encontra neles um 

ponto que lhes seja comum e lhes una. É uma proposta de abordagem da literatura que comunga com 

as reflexões e conceitos do estudioso Mikhail Bakhtin, precursor no estabelecimento do conceito de 

dialogismo. Este que, no contexto atual dos estudos literários, é um conceito caro à análise e 

compreensão do romance.  

Em Bakhtin, o dialogismo é o princípio dialógico sob o qual se constitui a linguagem. Foi 

estudando o romance do século XIX que o teórico russo construiu a noção de dialogismo como o 

diálogo que se estabelece simultaneamente entre, ou com, os elementos internos e externos à obra. 

Com a elaboração dessa teoria, Bakhtin objetiva: 

 “eliminar a ruptura entre o “formalismo” e o “ideologismo” abstratos no estudo do 
discurso literário. A forma e o conteúdo estão unidos no discurso, entendido como 
fenômeno social – social em todas as esferas da sua existência e em todos os seus 
momentos – desde a imagem sonora até os estratos semânticos mais abstratos.” 
(BAKHTIN, 2010, p. 71). 
  

Ao estabelecer o conceito de dialogismo, em literatura, Bakhtin direciona suas reflexões para 

a prosa, principalmente para o estudo do romance que, segundo ele, é por natureza dialógico, visto 

que “A linguagem do romance é construída sobre uma interação dialógica ininterrupta com as 

linguagens que a circundam”. (BAKHTIN 2010, p. 191).  Desse modo, o texto de um romance dialoga 
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com suas vozes internas e com os diversos contextos sociais, discutindo as tensões existentes entre o 

homem e sua maneira de estar no mundo.  

Por sua natureza dialógica, o “romance é o único gênero em evolução, por isso ele reflete 

mais profundamente, mais substancialmente, mais sensivelmente e mais rapidamente a evolução da 

própria realidade.” (BAKHTIN, 2011, p. 400).  Nessa perspectiva, sendo um gênero em evolução, o 

romance é responsável pela própria evolução da literatura, na modernidade, pois, “somente o que 

evolui pode compreender a evolução”. (BAKHTIN, 2011, p. 400). O romance expressa as tendências 

evolutivas do novo mundo. Por isso, pela sua instabilidade, e pela capacidade de capitar e representar 

as mais diversas esferas sociais, os mais complexos comportamentos humanos, é que Bakhtin afirma 

que a “teoria da literatura revela sua total incapacidade em relação ao romance” (BAKHTIN 2011, p. 

401).  

As reflexões acerca do dialogismo introduzem nos estudos literários uma nova maneira de se 

estudar o texto em prosa, principalmente o romance, vendo-o como um todo que apresenta uma 

série de relações de sentidos com outro texto, outras épocas, outros lugares. Fazer uma análise 

comparativa pela perspectiva do dialogismo é buscar as relações de sentidos que se podem 

estabelecer entre dois textos. Sejam eles classificados como modernos ou não, segundo Bakhtin, 

manterão alguma relação com a tradição, ou seja, com as obras que permanecem “no grande tempo”.  

Não é o objetivo primeiro, deste estudo, discorrer sobre a problemática da invenção, 

imitação, inovação ou ruptura com a tradição. Mas, é importante destacar, aqui, o que pontuou 

Otávio Paz a respeito da arte na modernidade, porque as obras que analisaremos são obras do século 

XX, época em que o ideal de ruptura e modernidade se disseminou nas artes e na literatura. Além 

disso, as reflexões de Paz, assim como as de Bakhtin, falam da probabilidade de diálogo entre as artes, 

da possibilidade de um encontro dos tempos.  

O que distingue a modernidade é a crítica: o novo se opõe ao antigo e essa oposição 
é continuidade da tradição. A continuidade se manifesta antes como prolongamento 
ou persistência de certos traços ou formas arquetípicas nas obras; agora se 
manifesta como negação ou oposição. Na arte clássica a novidade era variação do 
modelo; na barroca, uma exageração; na moderna, uma ruptura. Nos três casos a 
tradição vivia como relação, polêmica ou não, entre o antigo e o moderno: o diálogo 
das gerações não se rompia. (PAZ, 1996, p. 134). 
 

 Paz (1996) conduz à percepção de que não existe ruptura absoluta na arte, nem mesmo na 

arte moderna. No modernismo, o que acontece é que se cria uma outra tradição: a tradição da 

ruptura. Assim, a literatura comparada visa, justamente, à superação do absolutismo, seja regional, 

seja universal, conforme Steiner (2001). É nessa mesma perspectiva que Paz fala em arte da 

conjunção. “As obras do tempo que nasce não estarão regidas pela ideia da sucessão linear e sim pela 

ideia de combinação; conjunção, dispersão e reunião de linguagens, espaços e tempos. A festa e a 

contemplação. Arte da conjunção”. (PAZ, 1996, p.137). 
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Uma arte que deixe de ser apenas contemplação estética, para ser também, e de novo, ação e 

representação coletiva, é uma arte que está intimamente relacionada com a história social de um 

dado povo. No caso do Brasil, de acordo com Candido (2009, p. 01), o desenvolvimento da literatura, 

desde sua origem, esteve ligado à história social do País; muito embora, o teórico alerte para o fato de 

que não se deve achar, por isso, que os fatos históricos sejam determinantes dos fatos literários. 

A criação literária traz como condição necessária uma carga de liberdade que a 
torna independente sob muitos aspectos, de tal maneira que a explicação dos seus 
produtos é encontrada, sobretudo neles mesmos.  Como conjunto de obras de arte 
a literatura se caracteriza por essa liberdade extraordinária que transcende as 
nossas servidões.  Mas na medida em que é um sistema de produtos que são 
também instrumentos de comunicação entre os homens, possui tantas ligações com 
a vida social, que vale a pena estudar a correspondência e a interação entre ambas.  
(CANDIDO, 2009, p. 01, grifo nosso). 
 

Nesse texto, Candido mostra que no Brasil, como a literatura está ligada a “aspectos 

fundamentais da organização social, da mentalidade e da cultura brasileira, em vários momentos  da 

sua formação”, é praticamente impossível deixar de notar a ligação existente entre a literatura e a 

sociedade. Esse elo fica vivamente perceptível, ao se observar “como as sugestões e influências no 

meio se incorporam à estrutura da obra – de modo tão visceral que deixam de ser propriamente 

sociais, para se tornarem a substância do ato criador.” (CANDIDO, 2009, p.1). 

Em vista disso, principalmente, a partir do século XIX, no Brasil, a literatura passou, por meio 

da vertente realista, a fazer uma sondagem da questão social do País e desnudar condições de vida 

precária, ou fora dos padrões, e apresentar isso à sociedade, por meio da ficção.  

Desde o início, a ficção brasileira teve inclinação pelo documentário, e durante o 
século XIX foi promovendo uma espécie de grande exploração da vida na cidade e 
no campo, em todas as áreas, em todas as classes, revelando o País aos seus 
habitantes, como se a intenção fosse elaborar o seu retrato completo e significativo. 
(CANDIDO, 2009, p. 09). 

 
Por meio dessa reflexão de Candido, a literatura brasileira do Romantismo ao Modernismo 

tem contribuído para formar uma consciência nacional. Pois, numa sociedade estratificada, com 

profundas marcas do regime escravocrata, existiram escritores e intelectuais que reforçavam os 

valores impostos pela classe dominante, mas que puderam, por outro lado “usar a ambiguidade do 

seu instrumento e da sua posição para fazer o que é possível nesses casos: dar a sua voz aos que não 

poderiam nem saberiam falar em tais níveis de expressão” (CANDIDO, 2009, p.15).  

Por esse prisma, tendo como objeto investigativo obras literárias brasileiras, é possível 

desenvolver pesquisas que visem perceber não apenas o valor estético, mas também que relacionem 

a este valor o conteúdo artístico intimamente ligado a fatos históricos do País. As obras, objeto desta 

pesquisa, exemplificam bem essas questões pontuadas por Candido, pois ambas são obras do século 
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XX, nas quais se podem observar, em tom irônico, muitas críticas feitas a questões sociais do Brasil, 

correspondente à época de ambientação de seus respectivos enredos.  

Willian Roberto Cereja, no livro “Ensino de literatura: uma proposta dialógica para o trabalho 

com literatura” (2005), contrastou e aproximou as ideias de teóricos como Antônio Candido, Mikhail 

Bakhtin e Hans Robert Jaus. A partir disso, demonstrou como a teoria desenvolvida por esses 

estudiosos, apesar de ter sido construída em contextos, e com focos, diferentes, apresentam aspectos 

comuns no que tange ao tratamento que se deve dar à análise literária na contemporaneidade, 

propondo, justamente, uma análise que consiga dialogar com os tempos e os espaços.    

Cereja (2005), por meio de exemplos, evidencia que é possível e coerente uma análise do 

texto literário baseado no dialogismo. Pela vertente dialógica se pode entrecruzar textos de diferentes 

épocas, lugares, autores, línguas e culturas, permitindo a compreensão do presente e do passado; da 

presença do passado em textos presentes ou “da presença do presente em textos de outras épocas”, 

como pontua Beth Brait no prefácio da obra citada de Cereja.  

“Uma linguagem particular no romance representa sempre um ponto de vista particular sobre 

o mundo, que aspira a uma significação social”. (BAKHTIN, 2010, p. 135). É, pois, essa linguagem 

particular, mas de aspiração social que este ensaio pretende investigar quando propõe um estudo 

dialógico entre Cidades Mortas de Monteiro Lobato e Malhadinha de José Expedito Rêgo. Visando, 

igualmente, elucidar, entre elas, pontos de intersecção que permitam estabelecer o paralelo que nos 

“obriga a ver e a ler de outra maneira” (PAGEAU, 2011 p. 37) e que favoreça a abertura de uma nova 

porta em direção às possibilidades interpretativas da obra de José Expedito Rêgo. 

 

3. Decadência: um ponto de intersecção temática entre Cidades mortas, de Monteiro 

Lobato, e Malhadinha, de José Expedito Rêgo 
“Ali tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito”.                      

(LOBATO) 

 

Analisando as reflexões de Candido (2009) e de Bakhtin (2010) referenciados no item anterior, 

é notória, em ambos, a preocupação com o estudo literário que contemple a apreciação dos 

elementos internos e externos da obra, sem que se privilegie um, em detrimento do outro. Numa 

proposta de investigação dialógica, por meio da qual se compara duas obras, muitos aspectos podem 

ser observados e escolhidos como foco de análise e/ou aproximação de textos de autores 

contemporâneos ou de épocas diferentes, tais como: estilo, tema, gênero, tradição, linguagem, dentre 

outros. 

Já foi dito que a abordagem a se desenvolver, neste trabalho, visa aproximar 

comparativamente os contos, citados mais alto, de Cidades Mortas de Monteiro Lobato e o romance 
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Malhadinha de José Expedito Rêgo; examinando, entre esses textos, a presença de ponto de 

intersecção temática, na expressão de Jaus (1994). Vale salientar que não há, em Malhadinha, trechos 

que se reportem imediata e diretamente ao texto de Cidades Mortas. No entanto, esse fator não 

anula a possibilidade de se abrir um diálogo entre essas narrativas. 

Isso porque, no procedimento investigativo dialógico, são vários os pontos que se podem 

colocar em discussão, mesmo que estes não estejam expressos, claramente, no texto. Conforme 

Cereja (2005, p. 166), é permitido explorar os pontos de intersecção temáticos; por gêneros; pela 

tradição ou projeto estético, dentre outros. Para qualquer que seja a proposta, considerar o diálogo 

entre algum desses elementos do texto literário é o que possibilita o procedimento dialógico, ou o 

dialogismo nos estudos literários. 

É salutar observar que quando se fala “em ponto de intersecção” (JAUSS, 1994, p. 48) não se 

está falando, necessariamente, em elementos que sejam idênticos em ambos os textos. Pois, uma 

abordagem dialógica implica uma abordagem comparada na qual “o processo semântico é um 

processo de diferenciação. Ler é comparar.” (STEINER, 2001. p. 153). Destarte “O diálogo é, portanto e 

simultaneamente, a convergência de dois espíritos e sua necessária divergência” (PAGEAUX, 2011, p. 

21, grifo nosso). 

Desta forma, é isto que se busca identificar com esta análise: um ponto de intersecção entre 

essas duas obras ou, para retomar a expressão de Pageaux (2011), um fator diferenciador que 

justifique a hipótese de que tal diferença é dialetizada, devido ao fato de se perceber elementos 

diferentes, opostos, mas que convergem em um ponto comum. A existência desse ponto é o que se 

irá discorrer, a partir de agora. 

Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar na 
mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes.  [...] Erguem-se por ali 
soberbos casarões apalaçados, de dois ou três andares, sólidos como fortaleza, tudo 
pedra, cal e cabiúna; casarões que lembram ossaturas de megatérios donde as 
carnes, o sangue, a vida para sempre refugiram. (LOBATO, 2007, p. 21, grifo nosso) 
 
A Cadeia Velha vivia abandonada, os muros caindo, o quintal coberto de melão-de-
são-caetano, xiquexique nascendo na cumeeira. Foi construída por Pedro 
Cronemberger, ao tempo da presidência de Manoel de Sousa Martins. Em cima 
funcionava a Casa da Câmara, embaixo a cadeia, o quarto do sal e outras torturas 
medievais. As pragas e maldições dos presos que ali sofreram o suplício da coroinha 
e regime de sal sem água abalaram os alicerces do sobrado de pedra e cal. (RÊGO, 
1990, p.115, grifo nosso). 
 

É perceptível nos excertos anteriores, a presença de elementos que identificam, nos seus 

respectivos enredos, a decadência de cidades que outrora tiveram dias de glória. Expressões como 

“umas tantas cidades moribundas”, no texto de Lobato, e a “Cadeia Velha vivia abandonada”, no de 

Expedito, remetem a espaços físicos, a cidades em declínio. A referência a casarões ou sobrados de 

pedra e cal, em ambos os textos, remete à ideia de cidades prósperas, nas quais se construíam 
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verdadeiras fortalezas com a mão-de-obra escrava, onde, certamente moram os ricos dessas 

cidadezinhas. Além disso, se nota com facilidade, em cada um desses contextos enunciativos, 

resquícios, marcas ou consequências do período de colonização do Brasil. 

É, pois, a temática, que permeia a narrativa de Lobato e de Expedido, ora citadas, sob a qual 

se traduz a noção de decadência (econômica, social e cultural) de cidades interioranas, que possibilita 

uma aproximação entre esses dois textos literários. No diálogo entre essas narrativas, identificam-se, 

em contextos, ligeiramente, diferentes, reflexos da situação de vida em cidades do interior do Brasil, 

cuja questão política, econômica, social encontrava-se em declínio. 

Cidades Mortas é um livro de contos do escritor paulista Monteiro Lobato, publicado em 

1919, pela Revista Brasil. No geral, os contos são ambientados na região do Vale do Paraíba, interior 

de São Paulo. No contexto enunciativo, os acontecimentos se passam, principalmente, nas cidades de 

Itaoca e na fictícia Oblivion (esquecimento, no Inglês). Cidades Mortas é também o nome de um dos 

contos presente neste livro em que se destacam outros cujos títulos: A vida em Oblivion, Os 

perturbadores do silêncio, Vidinha ociosa, dentre outros, por si, já remetem à ideia de decadência, de 

marasmo, ou de morte, dos espaços retratados nos contos. “A cidadezinha onde moro lembra soldado 

que fraqueasse na marcha e, não podendo acompanhar o batalhão, à beira do caminho se deixasse 

ficar, exausto e só, com os olhos saudosos pausados na nuvem de poeira erguida além”. (LOBATO, 

2007, p. 27). 

Esse fragmento do conto A vida em Oblivion exemplifica, dentre tantas outras possibilidades, 

que a temática dessa obra de Lobato é, principalmente, refletir a decadência econômica e social do 

cotidiano de cidades do interior de São Paulo, situadas na região do Vale do Parnaíba. Por muito 

tempo, essas cidades prosperaram por meio do cultivo de café. Mas, ora se encontram em descida em 

relação à questão econômica; situação esta, também, evidente nos trechos abaixo do homônimo 

Cidades Mortas: 

Só os velhos sons coloniais – os sinos, o chilreio das andorinhas na torre da igreja, o 
rechino dos carros de boi, o cincerro de tropas raras, o taralhar das baitacas que em 
bando rumoroso cruzam e recruzam o céu. 
Isso, nas cidades. No campo não é menor a desolação. Léguas a fio se sucedem de 
morraria áspera, onde reinam soberanos a saúva e seus aliados, o sapé e a 
samambaia. Por ela passou o Café, como um Átila. (LOBATO, 2007, p. 23). 
 

A escrita em maiúscula, do nome Café e sua comparação com Átila, sugere a ideia de que, 

naquela cidadezinha, um dia, o café foi como um pai que alimentou e deu vida àquele lugar, mas que, 

agora, com os “Cafezais extintos” (LOBATO, 2007, p. 23), tudo se encontra entregue ao marasmo, sem 

perspectiva nenhum para seus habitantes. O que restou, foi “o deserto – o tremendo deserto que o 

Café Atila criou”. (LOBATO, 2007, p. 24). O silêncio simboliza a vida parada, na cidade morta; e “os 

sons coloniais”, que inda se ouvem, são reflexos do que ficou do “período áureo” daqueles espaços.  
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De maneira semelhante, em muitos momentos do romance Malhadinha é notória a alusão à 

sonolência da cidade onde a narrativa é ambientada: “Oeiras cochilava às margens do riacho 

benfazejo, a vida prosseguia.” (RÊGO, 1990, p. 113). Ademais, como se identifica no trecho citado da 

obra de Lobato, no romance do piauiense, é explícita a relação a elementos que assinalam o período 

colonial no Brasil: “Dona Cândida Residia perto da Casa da Pólvora, velho depósito de munições do 

tempo colonial, nas proximidades da Igreja do Rosário [...]”. (RÊGO, 1990, p. 122, grifo nosso).  

Além disso, em ambos os textos, destacam-se objetos que marcam a maneira como a 

religiosidade, desse período, era parte do cotidiano dessas cidadelas. A título de exemplo: no trecho 

de Lobato, os sons dos sinos e dos pássaros na torre da igreja eram o sinal de vida na cidade morta, 

visto que estes eram os únicos sons que ali ainda se ouviam. Em Malhadinha, é comum, no decorrer 

da narrativa, a descrição dos espaços internos e externos das igrejas, e se evidencia em vários 

instantes do enredo que as pessoas se orientavam pelos sons dos sinos e pelas horas indicadas no 

relógio da igreja Matriz: “O relógio da Matriz marcava as três da tarde”. (RÊGO, 1990, p. 78, grifo 

nosso). 

No trecho citado da obra de Lobato, o narrador esclarece que o problema do declínio 

econômico e social não se dá, apenas na cidade, mas “No campo não é menor a desolação”. (LOBATO, 

2007, p. 23). Esse mesmo fato é constatado no romance piauiense, em análise, no qual se encontra a 

personagem Nelson morando na zona rural – na fazenda Malhadinha – em virtude da doença da 

esposa. Mesmo sendo conhecedor do marasmo cultural da cidade de Oeiras, ele prefere voltar para 

lá, a ter que permanecer no campo onde tem menos, ainda, o que fazer.  “Esperava que a mulher 

desse menos trabalho. Se piorasse, levá-la-ia para Oeiras e a trancaria num quarto gradeado. Falecia 

outro recurso, nem se prenderia o resto da vida à Malhadinha”.  (RÊGO, 1990, p. 49). 

Quando, então, quase todos os filhos saem da Malhadinha, o retrato pintado pelo narrador é 

o de um lugar em ruína, sem alegria. “Marcou-se a viagem de volta a Oeiras. A casa ficaria triste, os 

velhos cansados a se arrastarem pelos quartos e corredores, ouvindo o silêncio da saudade sem fim”. 

(RÊGO, 1990, p.148.). 

Os exemplos anteriores, os quais são elementos significativos nos enredos das narrativas, em 

análise, ilustram o pensamento de Candido (2009, p. 09) sobre a ideia de que a “ficção brasileira 

desde o início teve inclinação pelo documentário, explorando a vida na cidade e no campo”. Pois, os 

fatos mencionados muito importantes para a construção e desenvolvimento da temática de cada uma 

dessas obras, estão imbricados com fatos da história do Brasil, ora no sudeste, ora no nordeste, 

respectivamente, “como se a intenção fosse elaborar o seu retrato completo e significativo”. 

(CANDIDO, 2009, p. 09).  

Se “o que distingue a arte da modernidade da arte de outras épocas é a crítica”, conforme Paz 

(1996, p. 136), pode-se evidenciar que, embora a produção de Lobato seja anterior à semana de 22 - 
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marco do Modernismo no Brasil, ela já traz os traços de modernidade. Pois, é nítido seu propósito de 

criticar, no Brasil, o progresso o qual denominou de “cigano” (LOBATO, 2007. p. 24), uma vez que o 

seu principal produto econômico (o café) estava mudando de espaço, e ao mudar deixava pessoas 

vivendo no cotidiano de cidades que não mais ofereciam perspectiva nenhuma de vida.  

Além disso, a linguagem é clara e objetiva, deixa evidente a mensagem que pretende 

transmitir, mas é perceptível a ironia. A exemplo, cita-se o conto O homem de consciência cujo título 

não remete diretamente à noção de decadência, como na maioria dos contos de Cidades Mortas, 

porém o enredo demonstra exatamente isso. João Teodoro, a personagem principal percebe que sua 

cidade não tinha mais jeito e afirma “Decididamente, a minha Itaoca está se acabando...” (LOBATO, 

2007, p.187). É irônico e até jocoso, o motivo que levou a personagem a esta constatação. Ele 

começou a pensar na ideia de, também, se mudar de lá, “mas necessitava dum fato qualquer que o 

convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tinha mesmo conserto ou arranjo possível.” 

(LOBATO, 2007, p.181). O fato que o convenceu disso foi sua nomeação ao cargo de delegado. Nesse 

instante, ele resolveu ir embora, afirmando: “Terra em que João Teodoro chega a delegado eu não 

moro.” (LOBATO, 2007, p. 182). 

Vê-se, pois, que em Cidades Mortas, a tônica de cidades decadentes sem perspectiva de vida 

para seus habitantes é recorrente. As marcas do realismo são, também, inegáveis nesses contos. No 

entanto, é, também, nítida a intenção de Lobato com uma estética regionalista de produção, inclusive, 

no registro da linguagem das personagens, e do marasmo da vida sem ter o que fazer naqueles 

lugarejos onde as personagens são chamadas de:  

“Mesmeiros” que todos os dias fazem as mesmas coisas, dormem o mesmo sono, 
sonham os mesmos sonhos, comem as mesmas comidas, comentam os mesmos 
assuntos, esperam o mesmo correio, gabam a passada prosperidade, lamuriam do 
presente e pitam – pitam longos cigarrões de palha, matadores do tempo. (LOBATO, 
2007, p. 27-28). 
 

Essa inquietação que leva Lobato a produzir textos, nos quais, demonstra a vida cotidiana de 

cidades interioranas; usa de ironia para descrevendo a forma de vida de personagens, criticar a 

sociedade e seu processo de desenvolvimento desordenado; atrelada à liberdade com que utiliza a 

linguagem, criando neologismos, confere a essa obra traços de modernidade.  

Quanto à forma (enredo, tempo, narrador,) os contos não apresentam ruptura em relação à 

estética anterior, a novidade se dá justamente pela temática e pela linguagem irônica, por meio da 

qual ele crítica e denuncia aspectos relacionados ao atraso sócio-cultural do País.  Ao lado de outros 

escritores Pré-modernistas, ele foi precursor em olhar e denunciar questões de sua terra, “das cidades 

mortas” vítimas da “era de ouro do café”.  Essa maneira de articular as questões de sua terra, em 

histórias, possivelmente, sem muitas ambições de inovação estética, dera à obra de Lobato o caráter 

de modernidade, de ruptura.  
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Na sociedade duramente estratificada, submetida à brutalidade de uma dominação 
baseada na escravidão, se de um lado os escritores e intelectuais reforçaram os 
valores impostos, puderam muitas vezes, de outro, usar a ambiguidade do seu 
instrumento e da sua posição para fazer o que é possível nesses casos: dar a sua voz 
aos que não poderiam nem saberiam falar em tais níveis de expressão. (CÂNDIDO, 
2009, p. 15). 

  
É o tom de denúncia, ao demostrar a desolação de uma cidadezinha no interior do Piauí, que 

também leva José Expedito Rêgo, no romance Malhadinha, a dar “voz aos que não poderiam ou 

saberiam falar”. Por se tratar de um romance, essa obra traz em si um texto de natureza dialógica, 

conforme Bakhtin, por isso nela se podem perceber muitas vozes. Interessa, para este estudo, 

observar a “voz da personagem Nelson”. Pois, na observação dos acontecimentos relativos a essa 

personagem, notar-se-á o comparatismo que se quer demonstrar entre esses dois textos.  

Se o fator diferenciador, na expressão de Pageaux, é o elemento principal ao se buscar uma 

análise comparatista, vale começar a descrever tais diferenças. Monteiro Lobato retrata o cotidiano de 

cidadezinhas no interior de São Paulo, Sul do País, no início do século XX, tempo em que tais cidades 

estavam perdendo (ou já haviam perdido) a riqueza econômica em virtude do declínio da monocultura 

do café, naquela região. Além disso, Cidades Mortas é um livro de contos, no qual se encontram várias 

histórias separadas e ao mesmo tempo unidades pelo tema geral da obra.  

O romance Malhadinha foi publicado no fim do século XX (1990), mas o enredo é ambientado 

em fins do século XIX, na cidade de Oeiras, então, interior do Piauí. Malhadinha é também, no 

contexto enunciativo, o nome de uma fazenda de gado, próspera na região onde se passa parte do 

enredo desse romance. Como na obra de Lobato, há, pois, a referência ao espaço rural e urbano de 

lugarejos Brasil a fora. Nesse romance, observa-se que não há uma história por meio da qual se narre 

a trajetória de uma personagem central, mas há várias histórias que se inter-relacionam em torno de 

uma temática maior: a decadência da cidade e do homem que nela habita.  

Eis, pois, o ponto de intersecção que liga essas duas obras. Embora José Expedito não se refira 

diretamente à obra de Lobato, é perceptível que dialoga com ela no que diz respeito à temática e seus 

desdobramentos. A diferença dialetizada que se identifica nesse ponto de intersecção entre essas 

obras, refere-se aos motivos que conduzem à decadência dos espaços representados. Na narrativa de 

José Expedito, apresenta-se uma cidadezinha do interior do Brasil que prosperou, no período colonial, 

em torno de fazendas de gado, não de café.  

A expansão dessa cidadezinha foi fator determinante para emancipação e nascimento de um 

novo estado brasileiro: o estado do Piauí. Entretanto, no instante da narrativa, o retrato dessa cidade 

é o de um espaço que se encontra em declínio, em total esquecimento político, econômico, não 

porque a produção de gado esteja migrando para outras regiões, como aconteceu com o cultivo de 

café no sul, mas porque a cidade perde o status de capital e todas as implicações políticas, 
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econômicas sociais e culturais decorrente disso. A obra de José Expedito Rêgo faz alusão à perda de 

poder político da cidade de Oeiras. Por isso, para melhor compreender a temática da decadência 

discutida neste artigo, vale elencar marcos históricos que elucidam essas questões.  

O Piauí155 nasce em torno de uma pequena fazenda às margens do Riacho Mocha, por volta da 

década de 70 do século XVII, onde se instalou a fazenda Cabrobó a qual originou o núcleo 

populacional da Vila da Mocha. Esse núcleo prosperou e deu origem à freguesia Nossa Senhora das 

Vitórias, localizada entre o Riacho Mocha e o Rio Canindé. Por sua vez, o povoado evoluiu e em 1712 

se transformou em vila: A Vila da Mocha. Em 1718, o Piauí se tornou independente da capitania do 

Maranhão, nesse período o rei D. João V ordenou que se instalasse a capital, ali, na Vila da Mocha. 

Porém, esse decreto só foi cumprido em 1759, quando chegou ao Piauí seu primeiro governador João 

Pereira Caldas. Só em 1761(século XVIII) é que a, então, capital Vila da Mocha é elevada à categoria de 

cidade com o nome de Oeiras. Em 1823 (século XIX), em Oeiras, sob a liderança de Manuel de Sousa 

Martins, o Visconde da Parnaíba, foi proclamada a adesão do Piauí à independência do Brasil.  

Observa-se que do século XVII a início do século XIX, o povoado que surgiu em torno de uma 

fazenda, prosperou e deu origem a uma cidade que consequentemente, foi significativa para a 

emancipação de seu respectivo estado. Esta cidade, Oeiras, manteve-se como capital por 92 anos, e 

nesse período prosperou. Era a mais importante cidade do novo estado, sede do governo, lugar onde 

se decidia a vida política, econômica e cultural do Piauí.  Certamente, foi nesse tempo que se construiu 

boa parte dos grandes casarões (os quais são destacados na obra de Expedito Rêgo como casarões e 

sobrados antigos) pertencentes ao governo e aos fazendeiros da região. Em 1852, a capital do Piauí 

muda-se para Teresina e Oeiras entra em declínio. Em consequência, “o século XX chegou com Oeiras 

num marasmo cultural que prejudicou o desenvolvimento da cidade”. Desenvolvimento este, só 

retomado, a passos lentos, na era Vargas quando se construiu, já no século XX, obras públicas como o 

Cine Teatro Oeiras, o Passeio Leônidas Melo, o Mercado Público, dentre outras. Estas construções, 

juntamente com outras do período colonial, hoje, fazem parte do Centro Histórico de Oeiras, tombado 

pelo Patrimônio Histórico Nacional.  

No contexto enunciativo do romance Malhadinha, é o espaço de decadência de fins do século 

XIX (tempo em que Oeiras não mais era a capital do Piauí) que José Expedito retrata. A personagem 

Nelson, filho de um fazendeiro rico e proprietário da fazenda Malhadinha, é um médico, formado no 

Rio de Janeiro, e que “voltou à fazenda depois da defesa da tese de doutoramento, em 1875” (RÊGO, 

1990, p.19). Porém, não encontra espaço adequado para exercer a profissão e crescer 

profissionalmente.  

                                                             
155 Os fatos referidos nos parágrafos sobre a história de Oeiras e do Piauí, estão, melhor detalhados no site: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Piau%C3%AD). 
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Exercer medicina em Oeiras não prometia futuro. O velho hospital se encontrava 
imprestável. A última restauração, feita por Polidoro Burlamaqui, em 64, foi de 
pouco proveito. Com a mudança da capital, Oeiras entraria em declínio. (RÊGO, 
1990, p. 19). 
 

Observa-se que o narrador, assim como na obra de Lobato, é onisciente, narrador típico da 

estética do século XIX. É pela voz desse narrador que se vai conhecendo a situação de Nelson, o qual 

“[...] Exercia a profissão na ex-capital cada vez mais decadente” (REGO, 1990 p.12), e sua respectiva 

insatisfação por morar naquela cidade. 

Em Malhadinha, como em Cidades Mortas, o marasmo da vida cotidiana da cidade afeta a 

conduta das personagens que, também, aparecem moralmente em declínio, sem perspectiva de vida. 

Além disso, nesse romance, ao trabalhar a ideia de espaço decadente, o autor faz uma ironia fina aos 

costumes antigos, e à maneira como eles interferiam na vida das personagens.  

A exemplo, destaca-se o fato que leva Nelson, mesmo insatisfeito com a vida, permanecer na 

cidade decadente. Trata-se de um compromisso feito, pela família, em sua tenra juventude, segundo o 

qual ele deveria se casar com a prima Rosa. Ao se formar em medicina no Rio de Janeiro, ele retorna 

para Oeiras. E, para cumprir a palavra, casa-se, já sem amor.  

Os dois anos ou pouco mais de morada no Barreiro tiveram felicidade na aparência. 
Nelson enchia-se de tédio, no sem-que-fazer da vida interiorana. Passara a viver às 
custas do sogro, não tinha emprego, não apareciam doentes [...] (REGO, 1990 p. 19-
20). 
  

É notável que Nelson está na mesma situação dos “Mesmeiros” de Lobato. E a situação, em 

Malhadinha, que endossa a ideia de costumes arcaicos, é o fato de Nelson ter mantido o compromisso 

com a mulher, ou com a família, mesmo depois que a esposa enlouquecera. Assim, no sem-que-fazer 

daquela cidade decadente, a conduta moral de Nelson, também entra em declínio.   

Deu para beber, talvez em demasia, Juntava-se com alguns amigos num quartinho 
reservado, em casa do Benedito Miúdo, no Condado. Tomavam conhaques, comiam 
linguiça frita e jogavam cartas ou dados. Muitas vezes não voltava em casa para 
almoçar nem jantar, entrava pela noite, chegava ao Barreiro de madrugada. Rosa 
esperava sempre, acordada, os olhos vermelhos de chorar. Ele se deitava sem 
comentários, sem justificativa, sem carinho. [...] De manhã [...]. Montava a cavalo e 
seguia para a casa de Benedito Miúdo, na vidinha de sempre. (REGO, 1990 p. 19-20) 
p. 20). 

 
Desse modo, observa-se que diferentemente de João Teodoro, Nelson não encontrou o 

motivo que o faria sair de sua cidadezinha desolada. Pois, o único motivo para isto, seria fugir se sua 

outra prima, com quem passou a manter um relacionamento amoroso escondido, engravidasse.  Mas, 

Raquel era estéril. Esse fato reforça a ideia de falta de perspectivas de realização pessoal naquela 

cidade. Além disso, a questão de a obra apresentar um distanciamento temporal de quase um século 

em relação ao tempo de publicação e ao de ambientação, reforça, por meio da estrutura, a ideia de 

decadência que perpassa todo o romance Malhadinha. 
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4. Considerações finais 

A partir do que se discutiu neste trabalho, que não esgota as possibilidades de diálogo entre 

essas duas obras, pode-se conjecturar que o ponto de intersecção temática que as liga ou as une é, 

exatamente, a ideia de decadência social e moral que permeia seus enredos. Esse ponto de contato 

apresenta-se como fator diferenciador, pelo fato de que em cada texto os motivos e os espaços da 

decadência são outros, são diferentes, mas não são totalmente opostos. “De fato essas são as 

condições de todo encontro, de todo diálogo: nem princípio de identidade absoluta, tampouco 

absoluto afastamento”. (PAGEAUX, 2011, p.38). 

Desse modo, tal diferença é dialetizada em virtude de denunciar, embora em regiões 

diferentes, e distantes, a condição política, social e cultural de abandono em que esteve (está) 

submetidas as pessoas em muitas cidadezinhas de um mesmo País: um Brasil cuja história de 

colonização e opressão de variada natureza, inda hoje causa gemidos.  

Pontua-se, ainda, que quanto à estrutura, ambas as narrativas, apresentam uma estética 

oscilante com marcas da estética realista, e traços de inovação do modernismo. Dentre estes se 

destaca a capacidade que tais autores tiveram de dar voz a esses referidos gemidos e desnudar 

situações que, embora particulares, significam fatos sociais e apresentam fotografias de partes de um 

mesmo Brasil.  
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Resumo:  
Este trabalho visa apresentar e analisar a representação feminina na obra memorial de Maria Moura (1992), da 

autora cearense Rachel de Queiroz, onde será ressaltado a situação histórica, familiar e social da mulher nesta 

obra. Para a realização deste trabalho foram realizadas e levantadas informações através de pesquisas 

bibliográficas, leituras e análise de obras, com fundamentação teórica em Bellin (2011), Bosi (2002) e Freitas 

(2002). O feminismo está presente na atmosfera da luta de classes, um dos temas centrais da obra que traz em 

seu conteúdo não só o caráter reivindicativo feminino, mas de todas as questões que transcendem os gêneros, 

os direitos e os preconceitos que se entrelaçam no quesito social, respectivamente, dentro dos cenários 

literários da obra pesquisada. Verificou-se com esta pesquisa, a dimensão literária construída sobre a situação da 

mulher reprimida e as diferenças entre gêneros que ainda acompanham nossa sociedade atual. 

 

Palavras-chave: Feminismo. Memorial de Maria Moura. Rachel de Queiroz. 

 

 

1. Introdução 

Na obra Memorial de Maria Moura, da escritora Rachel de Queiroz, são retomados alguns 

temas pela autora, como o nordeste problemático, a preocupação social, e as figuras femininas 

singulares e marcantes, capazes de viver além de seu tempo.  

O livro "Memorial de Maria Moura" (1992) surgiu de uma pesquisa feita no sertão 

nordestino sobre o cangaço e o bandidismo. Nessas pesquisas, a autora se deparou com a saga de 

uma mulher que roubava para dar comida aos filhos. Na primeira grande seca registrada oficialmente 

em Pernambuco, no ano de 1602. Nesta seca, uma mulher chamada Maria de Oliveira tornou-se 

conhecida, porque, juntamente com os filhos e outros homens jagunços saiam assaltando fazendas.   

Dois anos depois da publicação do livro 1994, "Memorial de Maria Moura" foi adaptado para 

a televisão, virou minissérie na Rede Globo, mas a escritora não escondeu sua insatisfação com o que 

chamou de "exageros" da adaptação para o vídeo. 

Rachel de Queiroz inaugurou o regionalismo na década de 30, além do que, seus romances 

contribuíram para o enriquecimento literário brasileiro, assim como a sua percepção crítica acerca do 

contexto sociocultural brasileiro da época. O romance "Memorial de Maria Moura" é uma das 

mailto:eliclimaco35@hotmail.com
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narrativas mais marcantes da escritora. Misturam-se na narrativa todas as forças e fraquezas, todas as 

virtudes e defeitos da condição humana, desde o amor ao ódio, desde o crime ao remorso.  

A fundamentação teórica baseou-se em autores como: Bosi (2002), em seu livro ensaio sobre 

“Literatura e Resistência”, e “Resistir é opor a força própria à força alheia” de Bellin (2011), o 

movimento feminista inaugura uma leitura de resistência, que procura desconstruir os estereótipos 

relacionados à leitura feminina, pois a leitora feminista, ao contrário da mulher que lê uma obra de 

ficção sem criticar e analisar, nunca se perde nas páginas de um romance, sempre questionando a 

herança cultural e literária; Freitas, (2002) trata a literatura feminina como um registro escrito do 

inconformismo da mulher àquelas leis, e Barbosa, (2011) na obra “Ficções do Feminismo”. 

 A metodologia utilizada neste trabalho envolve pesquisas bibliográficas, leituras e análise da 

obra, visto que a vida da autora influenciou a obra no que diz respeito às memórias pelas quais Rachel 

escreveu. Este trabalho pretende contribuir para o conhecimento, a divulgação e pesquisa, a respeito 

de Rachel de Queiroz e sua obra Memorial de Maria Moura, bem como a feminilidade presente na 

obra.  

 Assim, o texto abordará as questões da representação feminina, bem como contemplará 

trechos da obra. Desta forma, o trabalho tem como eixo central a análise da obra Memorial de Maria 

Moura de Rachel de Queiroz, e a figura feminina na obra, uma proposta de estudo no campo da 

literatura brasileira. 

 

2. Referencial teórico 

O estudo da obra de Rachel de Queiroz é relevante porque a autora brasileira inaugurou o 

regionalismo na década de 30, além disso, seus romances contribuíram para o enriquecimento 

literário brasileiro e sua percepção crítica acerca do contexto sociocultural brasileiro. A análise da obra 

Memorial de Maria Moura, da referida autora, é uma proposta de estudo no campo da literatura 

brasileira. A partir disso, nota-se a importância da mulher enquanto escritora. 

A literatura não é para as mulheres uma simples transgressão das leis que lhes 

proibiam o acesso à criação artística. Foi, muito mais do que isso, um território 

liberado, clandestino. Saída secreta da clausura da linguagem e de um pensamento 

masculino que as pensava e descrevia in absentia. Apenas desabafo? Não, a 

literatura feminina é mais um registro escrito do inconformismo da mulher àquelas 

leis. (Freitas, 2002: 119120). 

A autoria feminina a partir do movimento modernista, surgiu na escrita da autora Rachel de 

Queiroz, como ícone na literatura regionalista, trazendo à tona questões sociais e uma visão acerca do 

sertão nordestino, da mulher e do homem, a autora assumiu uma postura crítica e imbatível no que 

diz respeito à posição do que é escrever e poder expor a realidade com a qual estava inserida. 
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Rachel buscou essa identidade feminina, percorreu o caminho da autoria assumidamente 

feminina em contexto vivenciado apenas por autores masculinos. A personagem Maria Moura nos 

leva a refletir sobre o papel da mulher na sociedade. Essa questão ficará ainda mais complicada se 

levarmos em consideração o ano de 1850 em que discorre a história. E é exatamente esta a proposta, 

discutir a feminilidade da personagem Maria Moura contrapondo o ideal de mulher do passado, com a 

mulher da pós-modernidade. 

No livro Ficções do Feminismo de Adriana Barbosa (2011) é abordada a crítica feminista essas 

questões são abordadas, e ressalta que no pós-modernismo o feminismo saúda o fim da supremacia 

de uma concepção de sujeito centralizado no poder do homem. A crítica reivindica a diferença de um 

sujeito historicamente construído, com o intuito de reinscrevê-lo dando voz ao discurso feminino. 

(...) a crítica feminista incorre na possibilidade, pelos mesmos paradigmas que 

deseja desconstruir – o cânone masculino, que representa a crença no falo 

centrismo e logocentrismo - reconstruir o conceito de unidade ao preocupar-se em 

elaborar categorias como “identidade feminina” e “mulher” restaurando dicotomia 

homem/mulher masculino/feminino (entretanto, não mais em termos de 

desigualdade e apenas em diferença), organiza, “aparentemente”, centros, indo ao 

encontro tanto do projeto pós-estruturalista de descentralização, como do 

pluralismo pós- moderno e, de certo modo, de seu próprio projeto de falar das 

margens. (Barbosa, 2011:16) 

Nesse contexto, e de acordo com a autora Barbosa, se pode discutir a personagem Maria 

Moura que inicialmente usa de sua feminilidade, primeiro com Jardilino e depois com João Rufo, que 

de maneiras diferente para cada um, com o intuito de realizar os seus objetivos, essa feminilidade 

empregada por Maria Moura para seduzir Jardilino é uma das representações do ser mulher, ou seja, 

do que se espera de uma mulher. Virginia Woolf, citada por Barbosa em seu livro, afirma que, o que se 

espera da mulher é que esta “seja complacente, seja terna, adule, iluda, use todas as artes e truques 

do seu sexo. A princípio estas foram as táticas utilizadas pela personagem principal. 

E eu não tinha mais nada de mocinha boba do tempo de mãe. Sabia muito bem o 

que um homem quer da gente – mesmo sendo um caboclo como o Jardilino. Logo 

na primeira ocasião em que pude falar sozinha com ele – era noite, nós dois 

sentados no parapeito baixo do alpendre, provoquei Jardilino a tomar algumas 

liberdades comigo. O Liberato tinha ido à vila, beber e jogar com os parceiros, como 

fazia sempre. (Queiroz, 2009: 29). 

 

3. Gênero, feminismo e feminilidade 

Na maior parte das vezes, o termo feminino aparece em oposição a masculino e faz referência 

às convenções sociais, ou seja, a um conjunto de características (atribuídas à mulher) definidas 
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culturalmente, portanto em constante processo de mudança. Pode referir-se, todavia, simples e 

despojadamente ao sexo feminino, ao dado puramente biológico, sem nenhuma outra conotação. 

Na década de 1960, a publicação do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, viria 

influenciar os movimentos feministas na medida em que mostra que a hierarquização dos sexos é uma 

construção social e não uma questão biológica. O gênero consiste no emprego de desinências 

diferenciadas que visam designar indivíduos de sexos diferentes ou coisas sexuadas, estabelecidos de 

acordo com as hierarquias sociais. 

 A crítica feminista, fez com que o termo assumisse uma relação entre os atributos culturais 

referentes a cada um dos sexos à dimensão biológica dos seres humanos. Trata-se, portanto, de uma 

categoria que implica a diferença sexual e cultural.  

FREUD (1875) define o posicionamento da mulher em sua função social, assim como realiza 

afirmações marcantes sobre sua visão acerca do assunto. Encontram-se referências da feminilidade 

em figuras sedutoras e perigosas, como a Medusa, e aqui destacamos Maria Moura nesta figura, e ao 

mesmo tempo, em figuras femininas representando a amor e a fertilidade. Freud descreve as 

mulheres como defensoras da instituição familiar, a ponto de negligenciarem as normas sociais. Esta 

maneira de ser, tipicamente feminina, não seria fruto apenas da cultura de uma civilização, mas 

segundo Freud, também tem origem em sua representação da sexualidade. Assim, os textos de Freud 

sobre a sexualidade feminina também são importantes fontes das concepções sobre a mulher. 

 As definições de feminismo, no entanto, podem levar os teóricos da psicanálise como: Freud 

e Lacan a um estudo sobre a universalidade na construção da feminilidade, Freud escreve sobre o 

tema feminilidade em 1930 e em (obras psicológicas 1932), nos quais define o complexo de édipo na 

menina e faz alguns posicionamentos quanto à postura feminina diante da vida. 

 

4. Trajetória literária 

Rachel de Queiroz nasceu no dia 17 de novembro de 1910 em Fortaleza, era filha de Daniel e 

Clotilde, – sua bisavó era prima de José de Alencar, famoso escritor, autor de “O Guarani” -. Educada 

diretamente por seu pai, a autora, aos 5 anos leu “Ubirajara”, mas, como gostava de frisar, “sem 

entender nada”. No ano de 1917, buscando fugir da seca e seus horrores, seu pai mudou-se com a 

família para o Rio de Janeiro – fato que foi aproveitado como tema para o seu livro “O Quinze”. 

 Rachel formou-se professora aos 15 anos de idade, mas sua formação escolar foi 

interrompida nesse momento. Após sair do internato, a escritora retornou à fazenda de seus pais e 

dedicou-se à leitura que foi o estímulo de seus primeiros escritos. Utilizando o pseudônimo de Rita de 

Que luz, a autora enviou ao jornal O Ceará, no ano de 1927, uma carta que ironizada o concurso 
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Rainha dos Estudantes e, o diretor do jornal – amigo de seu pai – ao ver o sucesso da carta, faz um 

convite para que Rachel faça parte do jornal.  

Um fato curioso é que, ironicamente, a escritora foi eleita, três anos depois, como Rainha dos 

Estudantes do colégio em que se formou quando trabalhou como professora substituta. Durante a 

festa de coroação, chegou a notícia do assassinato de João Pessoa, e então ela joga a coroa no chão e 

com uma única explicação, deixa o local: “Sou repórter”. No ano de 1930, quando foi submetida a um 

tratamento rígido de saúde devido a uma congestão pulmonar e suspeita de tuberculose, ela é 

obrigada a repousar e, com isso, escreve “O Quinze”, livro que retrata a seca. Profundamente social e 

realista, o livro conquistou seus pais que emprestam o dinheiro para a publicação. Com a hesitação 

dos críticos cearenses, Rachel envia o livro para o Rio de Janeiro e São Paulo, onde foi elogiada. Graças 

ao livro, tornou-se uma personalidade literária. 

Rachel de Queiroz, recebe um prêmio no Rio, onde conhece integrantes do Partido 

Comunista, mas, volta ao Ceará e cria o PC Cearense. Após casar-se, é presa como agitadora 

comunista e tem seu livro “João Miguel” censurado pelo seu próprio partido. Fingindo concordar, ela 

foge, rompendo com o partido, e publica sua obra pela editora Schmidt no Rio. Mudou-se para São 

Paulo onde teve sua primeira filha, Clotilde. Mudou-se para Maceió onde, com 18 meses, perde sua 

filha, vítima de septicemia. Lá conhece importantes escritores como Graciliano Ramos e José Lins do 

Rego. Separou-se do marido e mudou-se novamente para o Rio de Janeiro, dando continuidade à sua 

vida profissional. 

No ano de 1930, foi submetida a um tratamento rígido de saúde devido a uma congestão 

pulmonar e suspeita de tuberculose, ela é obrigada a repousar e, com isso, escreve “O Quinze”, livro 

que retrata a seca. Profundamente social e realista, o livro conquistou seus pais que emprestam o 

dinheiro para a publicação. Com a hesitação dos críticos cearenses, Rachel envia o livro para o Rio de 

Janeiro e São Paulo, onde foi elogiada. Graças ao livro, tornou-se uma personalidade literária.  

Rachel publicou seu quarto romance, chamado “As Três Marias”, no ano de falecimento de 

seu pai, em 1948, publica “A Donzela e a Moura Torta”, seguido de quarenta edições da revista O 

Cruzeiro no ano de 1950. Para o teatro, escreveu “Lampião”, peça que foi montada no ano de 1953, e 

aos 90 anos, a escritora afirma que não gosta de escrever, mas o faz para manter seu sustento. 

 Continua escrevendo, até a sua morte que ocorreu no ano de 2003. Suas principais obras são 

“O Quinze”, “As Três Marias”, “Dôra, Doralina”, “O Galo de Ouro” e “Memorial de Maria Moura” que, 

para a autora, eram os únicos considerados. Para ela, o restante eram “compilações de crônicas que 

fiz para a imprensa, sem muito prazer de escrever, mas porque precisava sustentar-me”. 
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5. A personagem Maria Moura 

A trajetória da história de “Memorial de maria moura” 1992 trata de uma saga épica que 

contraria o perfil de mulher da época, uma sequência de aventuras, e uma grande ligação de relações 

sociais, culturais e morais, mostra uma personagem valente, forte, racional e que luta pelos seus 

objetivos e que nos leva a refletir sobre o papel da mulher na sociedade da época e de hoje. Segundo 

HOLLANDA, Heloisa (2005) Rachel de Queiroz criou a personagem Maria Moura, provavelmente 

inspirada na Rainha Elisabeth I, cujo poder e autonomia eram notáveis. 

Uma das primeiras características que Maria Moura começou a desenvolver foi a ambição 

quando ateou fogo no Sítio limoeiro, para se apropriar das terras juntamente com Zé Soldado, João 

Rufo, Alípio, Maninho, foram em busca das terras na Serra dos Padres, onde tinha direito de herança 

deixado por seu pai. Com isso, juntamente com o seu bando, passaram a assaltar viajantes pela 

estrada, sendo assim a mesma tornou-se cangaceiro, ou seja, através de ações violentas assaltavam 

fazendas a fim de adquirir recursos, eles andavam sempre armados como forma de inibir as pessoas 

durante os assaltos que eles praticavam.  

Maria Moura tinha a intenção de conseguir recursos, pois o seu objetivo era construir uma 

casa, denominada Casa Forte na Serra dos Padres, se tornando uma forma de refúgio, pois ela tinha 

medo de que as pessoas descobrissem que ela mandou matar seu padrasto, que ela mandou João 

Rufo matar Jardilino e até mesmo que seus primos se vingassem dela por ela ter colocado fogo no 

Limoeiro. 

Na busca de construir seu mito de mulher forte, decidida, fria e calculista, que no final vai 

desafiar o perigo por não dar valor à vida (tudo que conquista, deixará para Alexandre, filho de 

Marialva e Valentim): 

“ Minha ideia era meter na cabeça dos cabras e do povo em geral que ninguém pode avaliar 

do que Maria Moura é capaz" 

Maria Moura tinha características de uma mulher corajosa  mesmo tendo enfrentado dramas 

em seu seio familiar sempre demonstrou ser uma pessoa forte, ou seja, a mesma tinha muita 

resistência e equilíbrio emocional para superar as tragédias familiares, ou seja, a perda do pai e da 

mãe enforcada, a transforma num ser persuasivo, mentirosa, estrategista, fria e calculista: 

aventureira, corajosa, sonhadora, decidida e submissa, individualista e vingativa, fazendo assim perder 

as suas características femininas e sua delicadeza e mulher. 
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6. A feminilidade de Maria Moura 

Indo contra as regras sociais estabelecidas pelo sistema patriarcal na qual a submissão 

feminina é constante, Maria Moura é capaz de tudo por sua liberdade, sendo extremamente cruel 

com seus adversários e leal com quem lhe apoia. 

Após a morte da mãe, Maria Moura para conseguir realizar seus objetivos materiais, ela 

começa perdendo sua feminilidade corta os cabelos, passa a andar com vestes masculinas se 

inspirando na figura paterna. Segundo a mesma se travestir dessa forma, lhe dará mais autoridade e 

respeito diante daqueles que lhe rodeiam.  

Outra figura feminina na obra é Marialva, a participação da mesma no romance é importante, 

apesar de participar de um episódio secundário, ela é o avesso de Maria Moura. Marialva é uma 

jovem ingênua, submissa, e em contraposição a Maria Moura, Marialva assume sua condição de 

mulher submissa à vontade masculina, e com a ausência da figura paterna, a mesma deixa se oprimir 

pelos irmãos Irineu e Tonho. 

Tudo bem parecido com a rainha Elisabeth I, em um discurso para incentivar as tropas inglesas 

que enfrentariam a invencível armada espanhola, quando disse: 

 “Sei que tenho o corpo de uma mulher fraca e frágil; mas tenho também o coração e o 

estômago de um rei e de um rei de Inglaterra! ’’ 

 

6.1  AS ESTRATÉGIAS E BUSCA POR LIBERRDADE. 

 Maria Moura em um determinado momento da sua trajetória em que precisa assumir o poder 

do bando decide perder a feminilidade, deixando de lado suas características femininas, a mesma 

cortou os cabelos, passou a se vestir com roupas masculinas. O objetivo com esta mudança de 

personalidade era de que, as pessoas a enxergassem como um homem e não como uma mulher frágil 

e submissa.  

Assim a mesma passava a imagem de um chefe que estava sempre no comando das coisas, 

dando ordens a quem lhe seguia, confirmando: 

“ Aqui não tem mulher nenhuma, tem só o chefe de vocês. Se eu disser que atire, vocês 

atiram; se eu disser que morra é para morrer”. (QUEIRÓZ, 1992, p.83 e 84). 

Maria Moura reproduz, muitas vezes, a figura masculina como estratégia para ocupar um 

espaço que demonstre poder proibido às mulheres. Para Maria Moura há um sentido ideológico em 

se transverter de homem, os atributos masculinos lhe darão independência e autoridade para 

alcançar seu objetivo. 
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 A protagonista passa por uma mudança de personalidade, que primeiro no plano psicológico 

a partir do momento em que ela começa a impor seu jogo, e finalmente estabelecido quando ela se 

desfaz de suas características femininas. 

 Maria Moura se traveste, se tornando “mais macho que homem”, espelhando-se na figura do 

pai para se vestir e assumir a liderança do bando: 

―Eu enfiei uma calça que tinha sido do pai (...). Pra isso mesmo estou usando 

calças. Aqui não tem mulher nenhuma, tem só o chefe de vocês. Puxei o cabelo que 

me descia pelas costas feito numa trança grossa; encostei o lado cego da faca na 

minha nuca e, de mecha em mecha, fui cortando o cabelo na altura do pescoço. 

Agora se acabou a Sinhazinha do Limoeiro (QUEIROZ, 1992, p.84). 

 
Perdendo os cabelos compridos, Maria Moura cumpre o último ritual do travestimento da 

donzela-guerreira, ganhando, com isso, a força de que necessitava para sua empreitada, ou seja, as 

cabas não iriam ver nela mais uma mulher e sim a figura de um homem mesmo que para isso ela 

tivesse que se transforma. Mas diferentemente da donzela-guerreira, ela não segue a caracterização 

para não se tornar mulher, ou simplesmente manter-se intocada, sem parceiro sexual, não permanece 

casta como as donzelas-guerreiras. É curto o espaço no romance dedicado ao período em que Maria 

Moura era a sinhazinha e, como tal, agia como mulher de sua classe, devendo se comportar, os 

escravos rendendo-lhe obediência, e, ela mesma, obedecendo ao chefe da casa. 

 

7. Considerações finais 

Percebemos durante a pesquisa, que a obra dialoga com a feminilidade presente na obra 

memorial de maria moura, que foi relevante no sentido de entender a vida da personagem e a forma 

de conduzir cada registro destes.  

No Memorial, a protagonista Maria Moura adere ao cangaço para poder sobreviver em 

universo patriarcal e conservador, vitimada pelas injustiças sociais vinculadas ao gênero feminino.  

Desta forma, o trabalho motiva o entendimento para o feminismo que está presente na atmosfera da 

luta de classes, um dos temas centrais da obra, onde as mulheres se unem na busca por 

reconhecimento, mesmo se transfigurando. 

 Maria Moura sufoca as dores que sente a fim de ocultá-las. O mito da Moura valente quase 

fenece em virtude de uma paixão avassaladora e de seus instintos femininos, aos quais ela cede até o 

ponto que ameaça seu poder. A partir daí ela então renuncia a sua condição de mulher progenitora e 

amante parar não demonstrar sinal de fraqueza e garantir o poder adquirido com sua masculinização. 

A obra traz em seu conteúdo não só o caráter reivindicativo feminino, mas, de todas as 

questões que transcendem os gêneros, os direitos e os preconceitos que se entrelaçam no quesito 
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social, a situação da mulher reprimida. E Maria Moura é quem narra seu próprio desfecho, nas ultimas 

páginas de seu Memorial: 

 “Saltei na sela. Mas, antes de dar partida, me dobrei sobre o pescoço do cavalo e 

disse, olhando nos olhos de Duarte: - Se tiver que morrer lá, eu morro lá e pronto. 

Mas ficando aqui eu morro muito mais. Sai na frente, num trate largo. Só mais 

adiante, segurei as rédeas, diminui o passo do cavalo, pra os homens poderem me 

acompanhar (QUEIROZ, 1992, p. 481) ” 

 

E o romance termina assim, sem ponto final, sem nos revelar o que o destino reservou para 

Maria Moura, no final do Memorial, a personagem que dá nome ao título da romance parte para uma 

aventura suicida, deixando o leitor em suspenso - vivera? Vencera? Quem sabe? De qualquer maneira, 

mesmo sem saber se a Heroína Maria Moura sobrevive a sua própria história, podemos perceber a 

força desta "matriarca”.  
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Resumo:  
Este estudo propõe-se a analisar como o autor Abdias Neves constrói a cenografia e se posiciona mediante suas 

produções discursivas literárias na obra Um manicaca (1985). Nos estudos da Análise do Discurso Literário, o 

Posicionamento do autor é marcado por uma tomada de posição e uma ancoragem num espaço conflitual. 

Através do posicionamento no percurso da esfera literária, o autor constrói sua identidade enunciativa que 

qualifica sua autoridade de enunciador. A cenografia, por sua vez, é uma das situações enunciativas que compõe 

a cena de enunciação e se responsabiliza pela legitimação do texto literário, pois é por meio da mesma que a 

enunciação de desdobra. O contexto do cenário literário comanda a construção da cenografia da obra que 

estabelece relação com a definição do posicionamento do autor nesse cenário. Tratando-se de um estudo de 

natureza qualitativa e interpretativa, buscamos fundamentação nas contribuições teóricas de Dominique 

Maingueneau. A análise do discurso literário da obra nos mostra que o autor se posiciona no eixo literário 

realista-naturalista no cenário literário brasileiro e esse posicionamento não é indissociável do contexto social 

em que está inserido o autor, que defende as ideias cientificistas predominantes nesse cenário. A cenografia da 

obra é construída com base no contexto sócio-histórico da cidade de Teresina no final do século XIX e é 

influenciada pelo posicionamento idealista do realismo-naturalismo. A trama do romance é desenrolada tendo 

como pano de fundo a cidade que, na visão do autor, está estagnada social e intelectualmente. 
 

Palavras-chave: Discurso literário. Cenografia. Posicionamento. 

 

 

1. Introdução 

Apesar de sua relativa independência, o campo literário está inserido no espaço social e, 

portanto, é passível de análises discursivas. O autor possui um papel importante na difusão de valores 

e agentes sociais, pois molda um posicionamento discursivo. Ele explora e interfere nas condições 

estabelecidas para a criação literária garantindo o alcance dos objetivos de sua atividade criadora.  

Tendo o discurso como lugar de origem dos sentidos da obra literária, esta é considerada 

como um discurso constituinte sólido com regras próprias inseridas em um determinado campo 

literário, agindo sobre este através da participação nos conflitos existentes nesse meio. A arte literária 

é considerada uma linguagem livre, pois não está sujeita às estruturas linguísticas da língua, sendo 

mailto:ericapba@yahoo.com.br
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 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

473 

criação artística, exerce poder, representação e significado que são observados pela Análise do 

Discurso Literário no intuito de amplificar a visão sobre a literatura (MELLO, 2005). 

Dentro dessa perspectiva, o discurso literário estuda como as teorias da AD podem ser 

aplicadas à literatura, no intuito de oferecer pontos de vista que viabilizam explorar e entender de 

forma esclarecedora a obra literária a partir de ferramentas discursivas. Assim, a produção discursiva 

inserida numa obra literária não pode ser vista como ingênua e totalmente desassociada de um 

contexto social e de um posicionamento estilístico e ideológico.  

Diante disso, consideramos que a construção da cenografia da obra literária pode nos ajudar a 

compreender melhor a tomada de posição do autor, já que a mesma é a situação de enunciação 

representante do espaço da fala que é constituído de forma antecipada para que o autor possa, 

através dela, desenrolar e legitimar seus enunciados discursivos literários. 

Baseando-se nisso, este artigo tem como objetivo analisar o discurso literário de Um manicaca 

(1985), do escritor piauiense Abdias Neves, buscando realizar um estudo de como se dá a construção 

da cenografia da obra e como o autor se posiciona mediante suas produções discursivas literárias.  

O autor Adias Neves constrói a cenografia da obra ancorado no contexto sócio-intelectual no 

qual está inserida a sociedade teresinense do final do século XIX que permite, como situação de 

enunciação, a produção de seus enunciados discursivos de acordo com um posicionamento guiado 

pelas ideologias e ideias que são bases estruturais da escola literária realista-naturalista, 

especialmente, o anticlericalismo. 

 

2. Fundamentação teórica 

2. 1 O Discurso Literário 

A análise do discurso literário é considerada uma linha originada da análise do discurso que, 

no âmbito da linguagem, possui ferramentas competentes para possibilitar uma melhor assimilação 

da produção literária. Os avanços teóricos na área da AD contribuíram para o desenvolvimento dos 

estudos das relações entre discurso e literatura: 

 

As teorias da enunciação linguística, as múltiplas correntes da pragmática e da 

análise do discurso, o desenvolvimento do campo literário de trabalhos que 

recorrem a Bakhtin, à retórica, à teoria da recepção, à intertextualidade, à 

sociocrítica etc., impuseram progressivamente uma nova apreensão de fato literário 

na qual o dito e o dizer, o texto e o contexto, são indissociáveis (MAINGUENEAU, 

2006, p. 7).   

 

 A análise do discurso considera o fato de que a instituição literária não pode ser dissociada da 

enunciação que por sua vez alega seu espaço próprio, apontando que o discurso não se fecha no 
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“propósito” e carrega um posicionamento. Segundo estudiosos, ainda há certa polêmica no fato de a 

AD manter relações tão estreitas com a literatura e de a Análise do Discurso Literário representar a 

proposta de “transpor o que seria a existência de uma fronteira entre a Literatura e a Linguística” 

(MELLO, 2005, p. 31). 

Maingueneau (2006) ressalta que o discurso literário não busca seu próprio fundamento, pois 

não tem intenção de refletir sobre suas bases fundadoras, entretanto a narrativa do discurso literário 

é considerada como um elemento pelo qual se estabelece a legitimação da cena de enunciação. O 

discurso literário ao mesmo tempo em que busca um espaço para sua legitimação, não pode ser 

desassociado do contexto social, do quadro da época que é retratado na escrita. A literatura 

estabelece seu significado na forma do seu conteúdo como forma de constituição. 

O discurso literário, como discurso constituinte, possui sua própria fonte legitimadora. Para 

isso, entendemos a constituição como processo pelo qual o discurso estabelece sua legitimidade e 

estabelece sua organização estrutural como texto. O texto literário é responsável pelas condições que 

levarão a sua legitimidade através da gama universal de sentidos emanados por ele: 

 

No sentido que lhe atribuímos, o discurso literário não é isolado, ainda que tenha 

sua especificidade: ele participa de um plano determinado da produção verbal, o 

dos discursos constituintes, categoria que permite  melhor apreender as relações 

entre literatura e filosofia, literatura e religião, literatura e mito, literatura e ciência. 

A expressão “discurso constituinte” designa fundamentalmente os discursos que se 

propõe como discursos de Origem, validados por uma cena de enunciação que 

autoriza a si mesma. (...) Os discursos constituintes são discursos que conferem 

sentido aos atos da coletividade, sendo em verdade os garantes de múltiplos 

gêneros do discurso. (MAINGUENEAU, 2006, p. 60 e 61). 

 

O discurso literário está incluído em determinado campo da produção verbal e dá significado 

aos atos da coletividade através de uma inseparável imbricação entre texto e enunciação. A análise do 

mesmo dá-se a partir da variação do posicionamento do produtor do discurso que representa a 

relação entre sociedade e texto.  

A análise do discurso, no campo literário, visa “explorar as múltiplas dimensões da 

discursividade, buscando precisamente explicar a um só tempo a unidade e a irredutível diversidade 

das manifestações do discurso” (MAINGUENEAU, 2006, p. 38). Considerando que não há discursos 

puros, o discurso literário interage com outros gêneros do discurso e isso não envolve só o autor 

literário, mas uma gama de fatores sociodiscursivos, sendo que o posicionamento indica a função do 

determinado discurso constituinte.  
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2.2 A Cenografia e o Posicionamento do Autor 

Ao tomarmos a produção literária como enunciação, obteremos a cena de enunciação que, 

segundo Maingueneau (2006), é o processo de comunicação “do interior” por meio da condição de 

fala e o quadro em que ela se desdobra. Para o autor, o texto literário é o vestígio de um discurso no 

qual a fala é encenada. A cena de enunciação inclui a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. 

Em nossos estudos, nos concentraremos na cenografia. 

A situação enunciativa que legitima o texto literário é a Cenografia, é através dela que a 

enunciação se desdobra, pois a mesma determina as condições de enunciador e co-enunciador, de 

cronografia e de topografia na obra literária, que são o foco dessa situação enunciativa. A cenografia, 

por sua vez, é comandada pelo cenário literário que é responsável pelo contexto no qual se delimita a 

posição de escritor e de público leitor: 

 

A cenografia se mostra, por definição, para além de toda cena de fala que seja dita 

texto. A noção de “cenografia” adiciona ao caráter teatral de “cena” a dimensão da 

grafia. Essa “-grafia” não remete a uma oposição empírica entre suporte oral e 

suporte gráfico, mas a um processo fundador, à inscrição legitimadora de um texto, 

em sua dupla relação com a memória de uma enunciação que se situa na filiação de 

outras enunciações e que reivindica um certo tipo de reemprego (MAINGUENEAU, 

2006, p. 252 e 253).     

 

A Cenografia é a situação enunciativa responsável pela construção da cena narrativa através 

do texto literário permitindo ao mesmo o alcance de sua legitimidade, ou seja, é a “cena de fala que o 

discurso pressupõe para poder ser enunciado e que em troca ele precisa validar através de sua própria 

enunciação” (MAINGUENEAU, 2006, p. 253). Portanto, a cenografia é ao mesmo tempo, a condição e 

o produto da obra, como também está inserida nela.   

A relação estabelecida entre mundo e obra literária, e esta ao ser considerada como 

enunciado exige uma situação enunciativa, é concebida através da construção da cenografia que irá 

apresentar um contexto no qual o autor se posicionará ao construir essa cena narrativa literária 

produzida por criador inserido num determinado tempo e espaço. Assim consideramos que: 

 

Afinal, qualquer obra por seu próprio desdobramento, pretende instituir a situação, 

que a torna pertinente. O romance “realista” não é apenas “realista” por seu 

conteúdo, mas também pela maneira como institui a situação de enunciação 

narrativa que o torna “realista” (MAINGUENEAU, 2001, p. 122).  

 

Contudo, a cenografia não pode ser vista como um simples procedimento, pois não se trata da 

reprodução de um contexto, mas sim de ir além desse contexto, de ultrapassar esse contexto, 
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traçando assim o enlaçamento enunciativo da obra por meio do que é dito a respeito da 

representação de um mundo que justifica, assim, a construção da cena narrativa.   

Desta forma, a cenografia permite estabelecer como se dará a relação da obra literária com a 

sociedade e a legitimação da mesma nessa sociedade, pois “o público não consome apenas uma 

história, inscreve-se no cenário que, proporcionando essa história, atribui-lhe um lugar imaginário” 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 135). Ela está intrinsecamente ligada ao conteúdo enunciativo da obra e a 

conjuntura histórica na qual está inserida, configurando, desta forma, um ponto de articulação entre o 

objeto estético, a obra em si, a sociedade e as condições de produção do escritor.  

Segundo Galinari (2005), o autor é aquele que “responde por ou se apropria de”, o 

“responsável pela enunciação” numa dada circunstância, aquele que detém e transmite os 

significados, que se encontra numa condição “parasitária” e “para-literária” em que se dedica à arte 

criativa da escrita, ativando o contrato de comunicação aceito através da leitura e reivindicando para 

si autorialidade. 

Considerando o posicionamento do autor, Maingueneau (2001) afirma que o ato de 

“posicionar-se” está relacionado à atitude do autor em colocar-se diante de um determinado espaço 

no percurso da esfera literária em que, de acordo com sua produção, está inserido. A “posição” 

envolve uma “tomada de posição” e uma “ancoragem num espaço conflitual” que não pode ser 

indissociável da existência social do autor.  

O posicionamento do autor está na enunciação, é através desta que é definida a sua posição 

que ocupa no campo literário-filosófico. O posicionamento é a formação da identidade enunciativa 

que representa uma determinada estética literária e a qualificação da autoridade do enunciador:  

 

O discurso literário não tem território próprio: toda obra é a priori dividida entre o 

fechamento sobre o corpus, reconhecido como plenamente literário, e a abertura à 

multiplicidade das práticas linguageiras que excedem esse corpus. A delimitação do 

que seria ou não literatura depende de cada posicionamento e de cada gênero no 

interior de um certo regime da produção discursiva (MAINGUENEAU, 2005, p. 21). 

 

 Ao produzir, o autor se mostra ao público leitor em busca de sua legitimidade e isto se 

realizará através do seu posicionamento dentro do campo literário, pois a noção de posicionamento 

implica traçar percursos a serem seguidos que se dará pela confrontação com outros posicionamentos 

existentes. O posicionamento é necessário para que o autor possa obter a “autoridade enunciativa” e 

construa sua identidade autoral.  

 A determinação de que uma dada obra literária se encaixe dentro de um certo gênero é 

estabelecida dentro da esfera literária que detém uma “biblioteca imaginária” ou um “arquivo 

literário” com todas as obras cujos vestígios foram preservados. Essa posição do autor ao encaixar sua 
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produção em determinado gênero marca sua escolha exclusão, explica o porquê de ele escolher um 

dado gênero ao invés de outro: 

 

Os escritores naturalistas, por exemplo, não escrevem romances de matéria 

contingente, seu posicionamento é, na verdade, indissociável do emprego desse 

gênero. É preciso, portanto, mais do que isolar as doutrinas (“o classicismo”, “o 

naturalismo” etc.), vinculá-las aos gêneros que elas investem. Mediante os gêneros 

que mobilizados e excluídos, um dado posicionamento indica qual é para o escritor 

o exercício legítimo da literatura ou de algum de seus setores (MAINGUENEAU, 

2006, p. 168).  

 

3. Procedimentos metodológicos 

Esta pesquisa possui caráter qualitativo e interpretativo. Para a realização desse trabalho nós 

realizamos uma pesquisa bibliográfica e interpretativa que se apoia nas contribuições teóricas no 

campo da análise do discurso literário de Galinari (2005); Maingueneau (2001e 2009); e Renato de 

Mello (2005), que nos ajudaram a endossar a análise dos aspectos que contribuem para a construção 

da cenografia e que caracterizam o posicionamento do autor Abdias Neves através de suas produções 

discursivas na obra Um manicaca (1985).  

Realizamos uma análise dos dados buscando identificar os elementos nos quais o autor se 

apoia para a construção da cenografia da obra de forma estratégica para a produção de seus 

enunciados e como o mesmo se posiciona mediante tais produções discursivas literárias que 

constituem a obra em questão.  

 

4. Análise dos dados 

A obra Um manicaca teve sua primeira edição publicada em 1909 e ambientada no contexto 

social da cidade de Teresina do final do século XIX. Este romance é considerado um romance 

documental, pois o autor descreve a cidade de Teresina, como cenário do seu enredo, assim como as 

práticas sociais da época.   

A trama é marcada por um triângulo amoroso entre Júlia, seu esposo Antônio de Araújo e seu 

amante, Luís Borges. Júlia casa-se contra a vontade num casamento arranjado pelo pai, mas ao se 

tornar esposa, não aceita a vida que impuseram a ela, mantendo um relacionamento extraconjugal 

com um rapaz com o qual ela verdadeiramente desejara se casar. Ao final da trama, Júlia abandona o 

esposo fugindo da cidade com o seu amante. O título da obra, Um manicaca, deve-se a uma alcunha 

da época que recebiam os homens que não conseguiam dominar suas esposas e eram dominados por 

elas. 
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A obra é considerada o único romance produzido pelo autor, que também foi juiz, jornalista, 

professor, historiador e senador. O enredo da obra se baseia nas descrições de situações cotidianas e 

hábitos sociais praticados pela sociedade teresinense da época, carregadas de críticas do autor, sendo 

a cidade de Teresina a grande protagonista da obra. O autor traz um discurso predominantemente 

anticlerical e reflexões sobre a condição da mulher na sociedade da época, a situação política e 

econômica em que se encontra a cidade de Teresina, bem como o desenvolvimento da mesma.  

No início do romance, o autor começa a descrever a cidade de Teresina que servirá como 

pano de fundo para o enredo da obra, descrições essas que vão ser recorrentes durante todo o 

romance. Ao iniciar as descrições, carregadas de suas impressões e críticas, o autor dá início, 

consequentemente à construção da cenografia da obra sobre a qual se desdobrará os seus discursos 

literários e transparecerá o seu posicionamento literário-ideológico.  

No trecho que segue, temos a descrição da cidade que começa com os aspectos físicos da 

cidade e vai até à organização social na qual a Igreja ainda detinha algum controle sob os 

comportamentos e a rotina dos cidadãos, iniciando assim, a construção da cena narrativa na qual o 

autor pretende organizar seus discursos, bem como explicitar o seu posicionamento ideológico 

característico da escola realista-naturalista literária. O autor nos apresenta o cenário da obra para o 

qual o co-enunciador é convidado a se transportar, especificando, assim, o tipo de ambiente no qual o 

leitor começa se imaginar inserido:   

 

(...) As casas alvadias, alinhadas, semelhantes, tinham a aparência maravilhosa de 

monumentos telhados em blocos de mármore. E olhada à distância, a cidade surgia 

das sombras dos arvoredos, tão bonita, regular e bem feita, qual se um aquarelista a 

criara para um concurso de panoramas. A leste e ao sul, a igreja de São Benedito e a 

das Dores erguiam as torres escuras e silenciosas, como velhas ameias abandonadas 

de fortalezas em ruína. Ao poente, a matriz zumbia, fortemente iluminada, como 

para uma festa pagã de vinhos e mulheres.  

Aqui e ali estavam lojas abertas e caixeiros derreados nos balcões, sem fazer nada, à 

espera do toque libertador das nove horas. Poderiam, então, ir tomar parte, 

também, das festas. Não em as do culto – que terminavam, a essa hora, com a 

retirada da Polícia; mas nas festas profanas dos botequins, onde a graça das 

prostitutas em moda cintilava até o amanhecer, na desenvoltura e nos entusiasmos 

de uma embriaguez sem fim (NEVES, 1985, p. 22 e 23). 

 

Será predominante, ao longo de todo o romance, o discurso ideológico anticlerical do autor 

que marca a sua tomada de posição referente às ideias que serviram de base para a difusão da escola 

realista-naturalista literária no Brasil. O trecho a seguir mostra a crítica do autor à Igreja Católica que 

detinha o monopólio das manifestações religiosas em Teresina no final do século XIX e que ainda 

controlava de certa forma a vida da maioria das pessoas que ali residiam. O autor organiza um 
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discurso no qual questiona as práticas dos padres no que diz respeito às vantagens lucrativas que a 

Igreja possuía sobre os fiéis, sendo parcial quando o assunto é dinheiro:  

 

A igreja é uma para o pobre e outra para o rico. Os ricos merecem tudo, o pobre 

nada. A questão é de dinheiro. Por que o padre não faz como cristo? Cristo jamais 

vendeu os seus sacramentos. (...) Jesus mandava fazer o bem ao inimigo e perdoar-

lhe as ofensas: o padre persegue os que não lhe dão dinheiro, injuria-os do público e 

da imprensa (NEVES, 1985, p. 25). 

 

No excerto abaixo, o autor nos remete a uma situação de miséria vivida pela população em 

tempos de seca nos anos iniciais da fundação da cidade. Podemos perceber que a descrição do 

ambiente faz parte do propósito discursivo do autor que critica como a corrupção política e as crenças 

religiosas agravam o quadro de miséria e atraso em que vivia a maioria da população:  

 

Corria o ano de 1878 e a seca chegara ao período mais agudo (...) o governo 

imperial tomara providências enérgicas a fim de melhorar a situação do povo, 

mandando víveres que eram distribuídos pelos indigentes. As comissões 

encarregadas da distribuição, entretanto, exploravam a situação, tirando lucros 

imprevistos da miséria dos retirantes. A farinha, o milho e o arroz eram levados para 

a despensa dos abastados, enquanto os famintos recebiam insignificante ração 

diária, muita vez insuficiente para a alimentação da família crescida. (...) Uma noite, 

tendo-se demorado, mais, encontrou a mulher ardendo em febre. Foi incansável. 

Esgotou os últimos recursos. Três dias depois, no entanto, ela morria, sozinha, 

porque na ocasião, o cabeça-chata, diante de um oratório improvisado, dirigia 

súplicas fervorosas aos santos, pedindo a saúde da estremecida enferma (NEVES, 

1985, p. 31 e 32). 

 

O autor deixa claro o seu posicionamento literário-ideológico através da produção de seus 

discursos literários. No trecho abaixo, observamos que o autor defende a ideologia anticlerical 

ferrenhamente quando considera a religiosidade uma doença que dizimava a maioria da população.  

Além disso, considera a intolerância que a Igreja pregava para com as outras formas de crenças, desta 

forma, alienando os fiéis e provocando a estagnação intelectual da maioria deles, que não lia livros 

sobre outras temáticas e não pensavam por si só:  

 

Entendia que a religiosidade é uma moléstia que se agravava e acaba por invadir 

todo o organismo, dominando-o, abatendo-o, lançando o doente para um 

misticismo que só adormece na adoração constante, nas sensações embriagadoras 

da música sagrada. O Zeca dizia horrores. Devia ser maçom.  

(...) O imbecil não tem destas audácias. Sabe por instinto que sucumbiria à primeira 

campanha. Sente que é mais fácil, mais cômodo, mais rendoso, pensar como a 

maioria, deixar-se arrastar na onda, diluir-se na opinião geral, que pensar por sua 

conta, resistir à atração do número, trabalhar para sustentar opiniões próprias. O 

católico está, sempre, do melhor partido (NEVES, 1985, p. 43 e 59). 
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Quanto à figura da mulher, bastante explorada nos romances brasileiros, o discurso do autor é 

direcionado para a concepção de que o poder ideológico da Igreja é alimentado pelas mulheres que, 

segundo o autor, são mais suscetíveis a tornarem-se as fiéis mais cativas pelo tempo que dedicam à 

religião, desta forma, se ausentam do lar sendo displicentes para com suas responsabilidades 

domésticas e para com os cuidados com a família que são de sua responsabilidade. O autor defende a 

liberdade intelectual da mulher, mas ainda sustentava a ideia de que a mulher era responsável pela 

organização da casa, que ela tinha o dever de cuidar dos filhos e do esposo, defendendo assim, o 

estereótipo da mulher que carrega o fardo do equilíbrio familiar e das obrigações domésticas que são 

impostas à figura feminina da época. Ele visava uma mulher livre das amarras das doutrinas católicas 

porque estas ameaçavam a execução de suas funções domésticas:  

 

Afirmava que a religião da mulher é a família. Sustentava que, se que se desvela pelo 

culto da igreja, esquece suas obrigações domésticas. (...) Estendeu-se, muito, sobre 

a função da mulher na sociedade, disse que é ela quem elabora as reformas do 

futuro inspirando ao homem as grandes ideias de emancipação e de 

justiça...Terminou fazendo a apoteose da mulher de amanhã, “livre de preconceitos, 

espírito lavado de superstições, esquecendo o padre para viver a vida da família, 

preparando os filhos para a luta”. 

(...) - Ora, seu colega, quem dá vida à igreja é a mulher. O padre tem todo o 

interesse em fanatizá-la, arrastando-a para a confissão que a humilha e a entrega à 

discrição espiritual do seu diretor; detendo-a na igreja o mais que pode, porque os 

perfumes que ali queimam, a música enervante que ali se ouve, aquela meia-

obscuridade entorpecem, pouco-a-pouco, a vontade mais dominadora, amolecem o 

caráter, fazendo de um temperamento impetuoso um temperamento frouxo; 

obscurecem, pouco-a-pouco, a razão, obstruindo a inteligência de milagres 

absurdos. (...) Você conhece pior inimigo do que uma mulher fanática?(NEVES, 

1985, p. 43, 46, 50 e 59). 

 

O discurso anticlerical indica a posição do autor contra a religiosidade católica predominante 

na sociedade teresinense, além disso, marca o posicionamento cientificista característico das 

produções literárias enquadradas na escola realista, mais ainda na escola naturalista. No trecho que 

segue, o discurso do autor denota a rivalidade entre ciência e religião que existia na época. O espaço 

limitado dado às novas ideias que estavam chegando da Europa devia-se ao fato de representarem 

uma ameaça à hegemonia religiosa em que se encontrava o catolicismo na cidade de Teresina, que 

para o autor, propiciava a estagnação sociointelectual da sociedade da época: 

 

Tem, em último caso, um argumento irresistível: o milagre. Se a ciência o combate, 

pior para a ciência. O imbecil sente tudo isso instintivamente. (...) Entre a ciência e o 

milagre, a maioria é pelo milagre. É melhor ficar com a maioria. É melhor e, se não 

ficamos, é uma luta em que são legítimas todas as armas contra nós, porque é 

preciso desmoralizar essa ciência pretensiosa e reduzir o adversário à inatividade. Se 
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não é reduzido, ao menos desmoralizado, a sua ação será menos temíve(NEVES, 

1985, p. 59). 

 

5. Resultados obtidos 

Neste romance, o autor critica a estagnação social e intelectual em que se encontrava a 

cidade de Teresina e procura difundir as ideias cientificistas que permeavam o Realismo-Naturalismo 

literário no Brasil, principalmente o anticlericalismo. O enredo é desenrolado sobre a cenografia 

constituída de descrições de situações cotidianas e hábitos sociais praticados pela sociedade 

teresinense que eram guiados pela religiosidade marcante na organização social da cidade, sendo a 

cidade de Teresina a grande protagonista da obra. 

 O autor traz um discurso predominantemente anticlerical através do qual expõe as ideias que 

norteiam e embasam as críticas às práticas religiosas católicas, bem como o fanatismo e alienação que 

a mesma sustentava, deixando a sociedade estagnada sócio e intelectualmente, prejudicando assim, o 

desenvolvimento da cidade. Entretanto, mesmo tendo o foco na liberdade intelectual e de crença, o 

autor ainda defendia na época, o estereótipo da mulher que tinha de ser livre para pensar, mas devia 

cumprir suas obrigações acarretadas pelos padrões sociais da época, de mãe, esposa e dona de casa 

que estavam sendo ameaçados pela dedicação à Igreja.   

O posicionamento do autor é marcado pelas ideias da escola literária realista-naturalista e 

projetado através da construção da cenografia da obra que possibilita que o co-enunciador anteveja a 

tipologia do ambiente em que os discursos literários serão desenvolvidos e corroborarão com os 

propósitos discursivos do autor que, por sua vez, são liderados pela tomada de posição literário-

ideológica do autor. Esse posicionamento acentua também a oposição necessária, feita pelo autor 

dentro da obra, ao Romantismo literário no qual havia o predomínio da difusão religiosa, bem como a 

outros aspectos característicos divergentes que são alvos de contestações embasadas pelas ideias 

cientificista do realismo-naturalismo.   

 

6. Considerações finais 

A presente análise do discurso literário do escritor Abdias Neves em sua obra Um manicaca 

(1985), possibilitou-nos averiguar que o autor organiza seus discursos em função de uma crítica a 

estagnação social e intelectual em que se encontrava a sociedade teresinense, guiando-se pelas ideias 

cientificistas que permeavam o Realismo-Naturalismo literário no Brasil e que definem seu 

posicionamento na trajetória do percurso literário, opondo-se, assim, às ideias que marcaram o 

Romantismo literário. 

 O discurso literário do autor tem como foco a elucidação das origens das mazelas sociais 

atreladas às práticas religiosas católicas que acarretam no fanatismo e na alienação, privando os fiéis 
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de pensar por si mesmos e questionar as injustiças sociais. Apesar disso, o autor em suas reflexões 

sobre a condição e o papel da mulher na sociedade teresinense, ainda defende o estereótipo da 

mulher ligada aos deveres para com a casa, o marido e os filhos que estavam ameaçados com a 

dedicação à Igreja. Ele visava uma liberdade parcial às mulheres que, para ele, mesmo no futuro ainda 

seriam sempre as responsáveis pela educação dos filhos e equilíbrio familiar, consequentemente, pelo 

futuro da nação.  

De acordo com os postulados teóricos que embasam esta pesquisa, concluímos que a 

construção da cenografia da obra é realizada com base no contexto sociocultural da cidade de 

Teresina no final do século XIX e que a mesma está intrinsecamente relacionada com o 

posicionamento do autor em suas produções discursivas pautado no cenário literário e em ideias que 

caracterizam o movimento literário realista–naturalista brasileiro, sobretudo, o anticlericalismo. 
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Resumo:  
Permeiam as páginas da atual crítica literária nacional autores cujas obras preconizaram, desde o início do século 

XXI, uma nova fase à Literatura Brasileira. Tal defesa sobressai, de forma contundente, por exemplo, na crítica 

dos escritores Paulo Roberto Pires e Cristóvão Tezza. Tal (re)construção literária surgiu, sobretudo, em função do 

advento da internet, da profissionalização do mercado editorial e da profusão das bienais e festas literárias. 

Tanto os mais experientes quanto os mais jovens nomes representantes desta chamada Nova Literatura 

Brasileira – fase destituída de homogeneidade temática – estão se tornando conhecidos de um púbico mais 

amplo, devido a novos e mais democráticos mecanismos de inserção na vida literária. A nova cena literária 

rompeu com a anterior e significativa safra – lastreada por um forte teor confessional – que tematizava as 

agruras da ditadura militar, período que vigorou durante os anos de 1964 e 1984. A atual produção, ressalta-se, 

tem como peculiaridades o uso recorrente da autoficção, bem como o lançamento de obras 

predominantemente urbanas, distanciando-se da tradição regionalista tão decisiva no quadro da tradição 

literária nacional. De acordo com Paulo Roberto Pires, estão na origem da Nova Literatura Brasileira, nomes 

como Marçal Aquilo, Luiz Ruffato, Marcelino Freire e Paulo Scott. 

 

Palavras-chave: Nova Literatura Brasileira. Novos mecanismos de inserção na vida literária. Autoficção. 

 

 

1. Introdução 

Ao enquadrar este texto no eixo temático denominado Literatura Brasileira Contemporânea, a 

primeira reação foi interpelar acerca do que venha a ser o contemporâneo e se a discussão aqui 

proposta é pertinente a esse lacunar termo de natureza espaço-temporal ou temático-contextual. 

Diante da inexatidão do termo, não é possível dizer com segurança, por exemplo, se um autor 

octogenário, vivo, em plena produção e que se faz presente nas feiras literárias é ou não um 

representante da chamada literatura contemporâneo, uma vez que a configuração do termo se 

tornou tão diáfano, de modo a resultar um sério impasse diante da sua consistência ontológica. Sem a 

apreensão do que venha a ser o contemporâneo, não há como definir as propriedades que 

configuram um evento enquanto tal, se o mesmo não aconteceu em um passado imediatamente 

próximo, de modo que as mais púberes memórias possam tê-lo registrado.  

Esse texto objetiva, tomando uma concepção específica de literatura contemporânea, expor 

um quadro de produções que, desde o início do século XXI, segundo a ótica de escritores tais como 

mailto:francigelda@gmail.com
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Paulo Roberto Pires e Cristóvão Tezza, passaram a constituir uma nova fase da literatura brasileira. A 

literatura contemporânea, conforme aqui concebida, ou Nova Literatura, segundo Paulo Roberto Pires 

(2011), tem em sua gênese, fatos como o advento da internet, a profissionalização do mercado 

editorial, a profusão das bienais e festas literárias, entre outros. 

Diante do que defende Roberto Pires, pode-se questionar se, de fato, é legítimo dizer que no 

século XXI houve a profissionalização do mercado editorial.  Nesta mesma linha argumentativa, parece 

sintomático, o fato de o jornalista carioca afirmar que, sendo destituída de homogeneidade temática, 

a nova fase dificulta que um cânone seja delimitado, uma vez que o próprio enumera uma lista de 

representantes da Nova Literatura. 

Desse modo, as páginas a seguir tratarão da chamada Nova Literatura, segundo a concepção 

Paulo Roberto Pires e Cristóvão Tezza, bem como elucidarão que antes, o crítico literário e ficcionista 

piauiense Assis Brasil já havia designado com a mesma terminologia uma fase literária que sucedeu a 

chamada Geração 45 ou Terceira Geração do Modernismo literário brasileiro. 

 

2. Referencial teórico 

Para pensar a questão do que possa ser o termo contemporâneo, usar-se-á aqui as 

contribuições do filósofo italiano Giorgio Agamben, bem como do filósofo francês Jean-Luc Nancy, que 

têm se debruçado sobre a convulsiva reflexão acerca do termo, buscando interpretá-lo e posicionar-se 

diante desse debate nada pacífico. A Nova Literatura será analisada segundo a ótica de Paulo Roberto 

Pires e Cristóvão Tezza, bem como contará com alguns aspectos da crítica literária de Assis Brasil. 

No que diz respeito à discussão acerca do que vem a se constituir enquanto contemporâneo, 

ressalta-se que, em 2008, veio a lume o ensaio de Giorgio Agamben, O que é o contemporâneo, o qual 

proporciona uma discussão engenhosa acerca do termo, a começar pela consideração de que o 

contemporâneo transcende a própria concepção de cronologia. Assim, comentando acerca da ideia de 

intempestivo156 nos escritos de Nietzsche, Agamben elucidou que ser contemporâneo é manter com o 

presente uma relação singular, aderindo a ele e dele tomando distância, concomitantemente. O 

contemporâneo é, pois, dentre tantas metáforas por ele apresentadas, o que atuaria como fratura e 

sutura: “é aquilo que impede o tempo de compor-se e, ao mesmo tempo, o sangue que deve suturar a 

quebra” (AGAMBEN, 2009, p.61).  

Em seguida, designou, recorrendo à neurofisiologia, que o sujeito contemporâneo seria 

“aquele que mantém o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro” 

(AGAMBEN, 2009, p.62). Aderir totalmente ao tempo presente impediria ao indivíduo a possibilidade 

                                                             
156 Intempestivo é uma tradução possível para o adjetivo alemão unzeitgemäß, que significa extemporâneo ou anacrônico. O 
conceito, em Nietzsche, indica uma oposição à interpretação teleológica que confere um sentido e uma racionalidade à 
história. Nesse sentido, disse também Barthes, ser contemporâneo é ser intempestivo. 
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de vê-lo adequadamente; ao passo que se distanciar dele demasiadamente, consequentemente, 

impossibilitá-lo-ia de ver em meio à obscuridade. No entanto, tal visão é, conforme o filósofo, francês, 

condição sine qua non para ser contemporâneo. 

O sujeito contemporâneo seria, pois, aquele que interpolando o tempo, estaria em condições 

de colocá-lo em relação com outros tempos; agindo por força de uma exigência ao qual ele não 

poderia deixar de responder, visto que a escuridão do presente projeta sua sombra sobre o passado e 

este surge com potencial para explicar tal escuridão. 

Em conferência proferida na Itália em 2006157, Jean-Luc Nancy chama a atenção para o caráter 

mutante do termo, fato que contribui decisivamente para que se torne uma categoria inócua. Postula 

Nancy que, quando alguém se utiliza da expressão arte contemporânea não tem em vista nenhuma 

modalidade estética específica. Assim, conclui pela inespecificidade disciplinar como sintoma do que é 

concebido enquanto arte contemporânea – o que implica em uma transformação da noção de arte 

hodiernamente. Nesse sentido, indagou: “Quais são as formas, as formações de formas que a arte 

[contemporânea] faz surgir? (NANCY apud AZEVEDO, 2015, s/p).  

Isso posto, evidente fica que definir o contemporâneo tanto como substantivo, quanto como 

adjetivo perpassa por conjecturas vacantes e que tal termo só aufere alguma legitimidade, a partir do 

momento em que um pesquisador delimita fronteiras para um período atual que possam albergar e 

justificar suas próprias hipóteses. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

Para um entendimento mais amplo, a Nova Literatura (tendência do século XXI), temática da 

discussão aqui proposta, além de ser tratada por meio de procedimentos metodológicos que visam à 

exposição das suas peculiaridades, contará também com um viés histórico do qual serão destacados – 

para fim de um esclarecimento por meio de um cotejo –  eventos da segunda metade do século XX.  

A Nova Literatura – como apanágio de uma nova tendência literária brasileira – demandaria 

uma investigação mais extensa. Sem pretensão alguma aqui de resolver os impasses pertinentes à 

complexa questão da ontologia do termo contemporânea, as questões aqui levantadas só foram 

possíveis, porque se considerou como contemporâneo o espaço temporal e temático, segundo as 

fronteiras estabelecidas pelos dois críticos que encimam a discussão – Pires e Tezza – que conceberam 

enquanto tal o contexto que se configurou desde o limiar do século XXI até então. 

 

4. Da nova literatura brasileira: meio século de intermitências 

                                                             
157 As informações sobre a referida conferência foram obtidas no artigo intitulado Sobre a ficção e o contemporâneo, de 
Luciene Azevedo, publicado no blog do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, vinculado ao programa de 
pós-graduação em Literatura da UnB. 
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Pires (2011) assegura que a internet foi a força propulsora para a reconstrução da vida literária 

brasileira ocorrida na virada dos anos de 1990 para os anos 2000. Desse modo, é salutar expor as 

palavras do referido jornalista no processo de elaboração do referido quadro, no qual traçou o cenário 

literário do Brasil que precedeu o período literário a que chamou Nova Literatura: 

 

Se, no momento imediatamente pós-ditadura, as artes plásticas, a música e o 
cinema reconstituíram com vigor suas respectivas “cenas”, na literatura a produção 
contemporânea só se delineia mais tarde. E é em torno de blogs e comunidades que 
escritores começam a aparecer, para a sociedade, a universidade, o mercado e até 
mesmo para eles próprios, como integrantes de um conjunto de publicações, 
iniciativas, eventos e até atitudes que já foi chamado “nova literatura” (PIRES, 2011, 
s/p). 

 

Assegurou ele ainda, em outro momento do texto, que, embora a literatura possa chegar aos 

leitores por meios digitais – aspecto medular para a formação da Nova Literatura –, a legitimação da 

nova cena literária jamais poderia prescindir dos circuitos tradicionais como: o reconhecimento da 

crítica, edições impressas de livros, conquistas de prêmios literários, trânsito pelo meio acadêmico, 

entre outros. 

Antes de dar consecução aqui a mais elementos configuradores da atual Nova Literatura, vale 

ressaltar um dado da crítica literária de suma importância, levando em consideração a temática 

abordada. Trata-se de aspectos críticos defendidos pelo escritor piauiense Assis Brasil. Ainda na 

década de 1950, Assis Brasil também se utilizou da expressão Nova Literatura158 para denominar um 

conjunto de obras que, segundo ele, revitalizaram a literatura nacional, a partir da segunda metade do 

século XX. Tal proposição tomou contornos mais rígidos na década de 1970, após a atuação assisiana 

no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil159 e em outros periódicos relevantes da época.  

O crítico defendeu, de modo mais sistemático sua tese, no ensaio A nova literatura, editado 

em quatro volumes (publicados no Rio de Janeiro, pela Companhia Editora Americana) que 

tematizaram, respectivamente, o romance (1973), a poesia (1975), o conto (1975) e a crítica (1975).  

De acordo com a proposição assisiana, o ano de 1956 foi tomado como referência cronológica 

para marcar o surgimento efetivo da Nova literatura, dada a publicação das obras fundadoras da nova 

fase. Tal marco, conforme esclareceu, teria apenas efeito didático, pois diversas obras, anteriores à 

data, foram partícipes desse clima de renovação. Considerar a crítica enquanto gênero literário não foi 

um pensamento exclusivo de Assis Brasil; no entanto, no conjunto de suas especulações, a crítica 

enquanto invenção ganhou uma especificidade de tal monta, que o levou a sistematizar um 

                                                             
158 A expressão está em itálico para se diferenciar da atual Nova Literatura.  
159 Suplemento Dominical do Jornal do Brasil (SDJB), que circulou entre os anos de 1956 a 1961.  
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procedimento de análise crítica ao qual cunhou de Crítica Reflexiva160, cujas especificidades não serão 

aqui abordadas. 

De acordo com Assis Brasil, urgia que aquelas novas feições literárias fossem analisadas e 

sistematizadas, de modo a distinguir suas propriedades estéticas daquelas que caracterizavam o 

Modernismo. E, sendo uma tendência em ascensão, a Nova Literatura compelia a crítica da época a 

alterar seus padrões de aferição. Tal alteração forjou uma nova crítica, cuja singularidade se deu como 

“consequência da procura e justificativa das novas formas criadoras” (BRASIL, 1975, p.17).  

Conforme já aludido, para expor sua proposição, Assis Brasil elaborou um esquema baseado 

em quatro pontos de sustentação: novo romance, nova poesia, novo conto e nova crítica. Estabeleceu, 

para o advento dos gêneros destacados, marcos cronológicos – como enfatizou – de natureza 

exclusivamente estética, “sem nenhuma implicação política a reboque” (BRASIL, 1973, p. 22) ao 

contrário do que ocorria, segundo ele, com os movimentos literários passados, sempre atrelados a 

eventos extraliterários. Com tal ênfase, buscou demonstrar sua inclinação para os aspectos intrínsecos 

da criação literária. Assim, defendeu a eclosão efetiva da Nova Literatura Brasileira, considerando 

como marco para o novo romance: Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa e Doramundo, de 

Geraldo Ferraz; para a nova poesia: o surgimento da Poesia Concreta; para o novo conto: o livro Contos 

do imigrante, de Samuel Rawet; e para a nova crítica: o lançamento do SDJB. 

Isso posto, pode-se destacar que o modo de apreensão da Nova Literatura segundo a ótica 

assisiana, distingue-se, sobremaneira, daquele utilizado por Roberto Pires. A história da crítica 

literária, de modo amplo, não obstante as alternâncias de bases teóricas e metodológicas, apresenta, 

por vezes, curiosos pontos de conexões. No caso aqui exposto, há algumas semelhanças, para além da 

questão estritamente terminológica.  

Nesse sentido, é interessante destacar que a recente Nova Literatura principia exatamente no 

período em que Assis Brasil somente se propôs a reafirmar seus postulados anteriores. Ambas as 

teses, mesmo sob concepções particulares, têm como base o fato de se tratar de produções cujos 

autores produziram suas obras de modo cada vez mais diferenciável dos seus antecessores, que 

representavam uma fase literária já estratificada, passadista, marcada por temáticas que se se faziam 

repetitivas. Assim afirmou Assis Brasil sobre a Geração de 45 e Paulo Roberto Pires acerca dos 

escritores que se destacaram na década de 1980. Consequentemente, para ambos, o surgimento das 

novas fases revitalizou a literatura nacional. 

 

 

                                                             
160 Detalhes acerca da Crítica Reflexiva de Assis Brasil podem ser encontrados na tese de doutorado intitulada Caminhos da 
crítica e da literatura sob a perspectiva crítica de Assis Brasil, defendida pela autora deste artigo no programa de pós-
graduação de UFMG, em 2014. 
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5. Nova literatura enquanto marginalidade produzida 

Paulo Roberto Pires (2012) defedeu que a expressão Nova Literatura poderia causar certo 

desconforto para alguns estudiosos, bem como poderia gerar indagações acerca de quem seriam os 

escritores que estariam trazendo algo novo, de modo a justificar a gênese de uma nova cena literária 

no cenário nacional.  Destacou Pires que estiveram na origem da Nova Literatura – fase destituída de 

homogeneidade temática – nomes como Marçal Aquilo, Luiz Ruffato, Nelson de Oliveira, Marcelino 

Freire e Paulo Scott.  

Nesse sentido, elucidou ainda que no final dos anos de 1980 e início de 1990, a vida literária 

brasileira não estava estagnada, porém passava por um momento no qual os escritores retomavam as 

memórias da ditadura militar, período lastreado por um forte teor confessional, não obstante as 

exceções, como era o caso do romance Feliz ano velho (1982), de Marcelo Rubens Paiva. Acrescentou 

Pires que a reconstrução da vida literária, ocorrida na virada do século XX para o século XXI, emergiu, 

para além dos fatores já mencionados – como: o advento da internet, a profissionalização do mercado 

editorial brasileiro, a profusão das bienais e feiras literárias e a instituição de vários prêmios literários 

de grande porte –,  também por força da edição brasileira da revista britânica Granta, em 01 de julho 

de 2012, que revelou vinte novos escritores (segundo regras da revista, somente escritores e 

escritoras com menos de 40 anos).  

Muitos dos representantes da nova fase formam uma geração aflorada a partir de uma 

realidade que Pires designou como “marginalidade produzida”, visto que muitos deles, ainda bem 

jovens, puderam se manter enquanto escritores, utilizando-se de bolsas de fomento à literatura. Os 

recursos advindos dessas bolsas lhes possibilitaram, inclusive, alcançar destaque em eventos 

internacionais. Em tal contexto, ponderou ele, constata-se que os mecanismos de inserção na vida 

literária foram alterados e ampliados o que elevou, consequentemente, as dificuldades quanto à 

delimitação de um cânone. O posicionamento de Pires, neste aspecto, conforme já mencionado, soa 

contraditório, pois se ele mapeia autores e obras, indicando uma lista, inexoravelmente, aponta ele 

para um cânone. Ademais, a dificuldade de se estabelecer um cânone não é algo exclusivo do 

presente. Por razões distintas, tal dificuldade sempre se fez. Se sua argumentação tem por base a 

quantidade exacerbada de textos, devido à facilidade promovida pelos meios digitais, vale lembrar 

que, nem em tempos mais remotos, comportou no panteão canônico a totalidade das produções com 

excelência literária. 

Na consecução de suas ideias, alertou Pires para um elemento em desvantagem no quadro da 

Nova Literatura: a venda de livros. Lembrou que, não obstante os novos escritores possam contar com 

a divulgação de seus textos nas plataformas digitais, como também contam com um público 

representativo em suas palestras, no que tange ao mercado editorial, as estatísticas não são 
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promissoras, pois o preço dos livros não facilita a venda. Destacou o jornalista que, não obstante o 

elevado preço e a concorrência com as plataformas digitais, o livro ainda é o grande veículo de 

divulgação da literatura, mesmo em se considerando a popularização dos e-readers. Do ponto de vista 

promissor dessa nova fase, destacou o trânsito mais fluido entre a literatura e as artes visuais, sendo 

crescente o número de escritores que têm suas obras adaptadas para o cinema; alguns já bem 

conhecidos do grande público como Marçal Aquino, João Paulo Cuenca, Laura Erber e Daniel Galera.  

Tratando também desse novo contexto literário, a jornalista espanhola Cecília Ballesteros, no 

artigo “A nova literatura brasileira: jovem, branca, urbana e de classe média”, publicado no 

periódico El País, explicitou: 

"Pluralidade é a palavra chave quando se fala de estéticas contemporâneas", 
assegura Cristhiano Aguiar que, com um único livro de contos (Ao lado do muro, Ed. 
Dinâmica, 2006), sacudiu a cena literária brasileira, ganhando o prêmio Osman Lins 
de contos no ano seguinte [...]. Essa literatura cidadã dominada, como em outros 
países, pela chamada autoficção, a mescla de gêneros, o auge do conto, que tem 
uma larga tradição, e a narrativa fragmentada e episódica, própria das redes sociais, 
não apenas prejudica o compromisso, característico da chamada "geração 90", 
surgida [...] depois da ditadura militar [...]. Também rechaça uma rica e centenária 
tradição literária e vive em conflito entre a identidade e o cosmopolitismo, sinal dos 
tempos, sobretudo, em países emergentes, como o Brasil, com 75% da sua 
população vivendo em cidades de mais de um milhão de habitantes (BALLESTEROS, 
2014, s/p). 

Ballesteros destacou ainda como cultores da autoficção e da mescla de gêneros literários, 

nomes como: João Paulo Cuenca (Rio de Janeiro, 1978),  Cristhiano Aguiar (Campina Grande, 1981), a 

poetisa e contista Luisa Geisler (Canoas, 1991), Emilio Fraia (São Paulo, 1982) e Laura Erber (Rio de 

Janeiro, 1979) – escritores que figuraram entre os vinte nomes contemplados “pela edição que a 

prestigiada revista britânica Granta dedicou ao Brasil e alguns [...] participaram da última Feira de 

Frankfurt, na qual o país foi o principal convidado” (BALLESTEROS, 2014, s/p).  

O romancista Cristóvão Tezza – que participou da comissão de jurados na referida revista – 

semelhantemente ao que predicou Paulo Roberto Pires, assegurou que: 

Já houve uma grande ruptura com os anos 1970, que fechou um ciclo mais ou 
menos clássico da ficção e da poesia do século XX. [...] Nos anos 1980 e 1990, houve 
uma espécie de hibernação de uma geração intermediária que seguiu novos 
caminhos, mas foi uma transição. A característica da nova literatura é a ruptura com 
a tradição clássica. Reflete claramente a nova realidade econômica, política e social 
do Brasil. Hoje, o país é profundamente urbano e tenta dialogar com a realidade 
internacional (TEZZA apud BALLESTEROS, 2014, s/p). 

Isento de dúvidas, a expressão Nova Literatura como concebida por Assis Brasil, em meados 

do século XX apresentou, lato sensu, um propósito semelhante ao uso atual do termo, por também 

designar uma literatura capaz de impulsionar revoluções no sistema literário.  

http://www.granta.com/New-Writing/Best-of-Young-Brazilian-Novelists
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/03/14/brasil-anuncia-escritores-da-feira-de-frankfurt-489717.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/03/14/brasil-anuncia-escritores-da-feira-de-frankfurt-489717.asp


 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

490 

 

6. Considerações finais 

Um aspecto importante que sobressai na crítica atual é o fato de que os representantes da 

atual Nova Literatura singularizam suas produções, sobretudo, pelo uso da autoficção, marcada pela 

visão subjetiva em detrimento de uma ótica coletiva. 

Tal fase literária, segundo os críticos que dela tratam, tem como vetor imediato, não somente, 

mas, sobretudo, a internet que, por ser um espaço democrático e potencialmente anárquico – como 

destacou diversas vezes Roberto Pires –, redimensionou o ambiente literário, ao oferecer uma gama 

muito variada de textos ao público. Nesse sentido, enfatiza-se aqui, como lembrou também Cristóvão 

Tezza, que tais textos se distanciam do regionalismo de outrora, pois são fortemente marcados pelo 

urbanismo e por força mais destruidora na ruptura de tabus sociais. Por ser as feiras literárias, um 

lugar propício a tais escritores e por outras razões, o jornalismo cultural, mais que a crítica acadêmica, 

está facilitando o acesso do público à Nova Literatura. Há, conforme destacou Pires, um amplo 

reconhecimento de que a recente cena literária está sendo definida por uma mudança nos 

paradigmas da linguagem, sobretudo, por força da globalização, pela interferência das novas mídias 

No contexto da crítica nacional, destaca-se aqui que a Nova Literatura, sistematizada por Assis 

Brasil, há meio século, contou com um processo mais democrático, o que resultou em um quadro de 

representantes radicados nos mais diversos estados brasileiros. Na atual fase, não obstante um 

projeto crítico bem sistematizado no processo de sua apreensão, os escritores em destaque são quase 

que integramente radicados no eixo Sul-Sudeste; portanto, beneficiados por fatores políticos e sociais, 

o que denota deliberação de natureza extraliterária.  
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Representação Feminina no Conto 

Contemporâneo de Lygia Fagundes Telles 
Francisco Brunno Carvalho Reis 

 

 

 

Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo analisar a representação feminina nos contos contemporâneos, A Confissão de 

Leontina e Apenas um Saxofone publicados pela série Melhores Contos (1988), da escritora contemporânea 

Lygia Fagundes Telles.  Este estudo se pauta na identificação de como a mulher contemporânea está 

representada nessas obras, como sofrem violências e como constroem suas identidades a partir disso.  

Baseando-se nas características da escrita e crítica feministas da atualidade, investigaremos de que forma as 

personagens descritas nos dois contos se dão conta de toas as interdições que sofreram em uma sociedade 

marcada pela misoginia, permitindo maiores entendimentos no tocante à relação entre literatura e contexto de 

produção, uma vez que a obra literária pode tornar-se um instrumento de denúncia. Para tanto, foram 

utilizadas, como fundamentação teórica os estudos de: Xavier (1998), Pierre Bourdieu (2002) Zolin, (2009), 

Zinani (2011), dentre outras, que possuem escritos relevantes e que trazem reflexões acerca do tema e do 

trabalho em questão a fim de esclarecer peculiaridades da representação feminina nesses contos em análise.  

 

Palavras-chave: Escrita feminina. Representação. Degradação. 

 

 

1. Introdução 

O presente artigo tem a finalidade de analisar o conto Confissão de Leontina sobre o viés da 

escrita feminista, bem como as noções de corpo e dominação abordados, por exemplo, nas produções 

de Bourdieu (2002) e Butler (2008), para poder caracterizar a personagem protagonista do conto 

através da crítica feminista. Isso porque a personagem sofre de injustiças por toda a sua vida e é 

vítima do determinismo da sociedade que se opõe a personagem. Como a crítica feminista está 

atrelada ao revisionismo crítico e a configurar um novo papel e atribuição da mulher na sociedade, 

diante disso, buscamos representar Leontina, a narradora do conto, para que se permita, a partir da 

representação feminina da mesma, reflexões a respeito de como a mulher está sendo inserida na 

sociedade atual. 

 Até mesmo porque a crítica além de revisionar a escritura de mulheres, afim de descobrir 

escritos que foram silenciados ao longo do tempo, e estes possuem relevância para tais estudos, 

busca alcançar uma nova representação da mulher da contemporaneidade, uma vez que estas 

precisam se libertar do domínio opressor. Na tentativa de resolver essas soluções, a crítica descreve 
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questões como a libertação do corpo, a evolução do pensamento feminino e a dominação que o 

homem exercia sobre a mulher durante todo o tempo. 

 Dessa forma, este trabalho tem o seguinte problema: Em que aspectos a representação 

feminina, do conto analisado, reflete os embates sociais vivenciados pela mulher na sociedade 

contemporânea. A hipótese testada é que a mulher representada é atora de sua própria história e a 

segunda hipótese é que a mulher ainda traz consigo resquícios da mulher do passado, como por 

exemplo, a medieval. Esta pesquisa possui cunho bibliográfico e histórico, uma vez que retrata a 

historicidade de coo a mulher vivia e vive em todos os momentos da história. E é bibliográfica porque 

as informações retiradas foram recolhidas de livros e manuais que tratam do referido assunto. 

 

2. Contexto histórico da crítica feminista 

A Literatura de autoria feminina passou ao longo do tempo por transformações. E chega no 

século XX com o forte objetivo de recuperar os escritos e representar a mulher da 

contemporaneidade de nova forma, como sujeito ativo da sua história ou como forma de criticar a 

forma como a figura feminina está sendo representada nas obras de escritoras contemporâneas. 

 A mulher, através dos tempos, sofreu discriminação e foi reduzida a papéis inferiores, em 

todos os sentidos, em relação ao homem, na escrita não foi diferente.  Por isso, ao longo da história, a 

mulher como escritora passou a tratar de forma mais direta temas e anseios que condiziam com sua 

luta por espaço, uma vez que, por muitos séculos a literatura de autoria feminina foi excluída do rol de 

obras importantes da literatura mundial, pois o cânone reproduzia os preceitos de uma sociedade 

excludente e patriarcal. 

 Sobre essa exclusão das obras de autoria feminina da literatura universal, no decorrer da 

história, afirma Zinani (2011): 

 

 A crítica feminista, ao se integrar ao processo cultural, contribui para proporcionar 

maior visibilidade à produção literária feminina, tanto resgatando obras que 

circularam por determinado tempo e, posteriormente, caíram no esquecimento, 

quanto se debruçando sobre e analisando a produção contemporânea, a fim de 

verificar que estratégias narrativas/poéticas são utilizadas, como se configura a 

linguagem e tantos outros aspectos examinados no processo hermenêutico. Essa 

prática crítica, aplicada a obras de autoria feminina, desnuda a ideologia do texto, 

possibilitando a desconstrução do modelo patriarcal na forma de representar a 

figura feminina e as circunstâncias a ela relacionadas. (ZINANI, 2011, p. 38) 

  

Diante do exposto, a crítica feminista tem a finalidade de promover o resgate das obras 

escritas por mulheres que ficaram perdidas no tempo e que eram pouco conhecidas, nem ao menos 

publicadas, devido ao poder opressor masculino dominante durante toda a história. E, dessa forma, a 

crítica estabelece o revisionismo crítico reconhecendo o valor e prestígio das obras de autoria 
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feminina que foram silenciadas durante todo esse tempo. De forma a representar a mulher descrita 

nessas obras. 

 Na medida em que são descobertas produções literárias de autoria feminina, alguns desses 

escritos são inseridos no cânone, pois este até então era constituído por escritos masculinos. Há a 

quebra do paradigma, a mulher começa a fazer parte dessa literatura canônica que até então, não 

existia. Sobre essa temática, do cânone feminino, comenta Zolin (2009): 

 

No contexto da pós-modernidade – profícuo às manifestações da heterogeneidade 

e da multiplicidade, e inóspito aos discursos totalizantes –, a crítica literária 

feminista, bem como o feminismo entendido como pensamento social e político da 

diferença, surge com o intuito de desestabilizar a legitimidade da representação, 

ideológica e tradicional, da mulher na literatura canônica. (ZOLIN, 2009, p. 106) 

 

  Diante da reflexão proposta por Zolin, tenta desestabilizar o poder opressor patriarcal, 

reivindicando seu espaço e direito desses escritos frente a uma sociedade tradicionalista e que reflete 

o costume da classe dominante, afirma, assim, o seu caráter emancipatório, na medida em que luta 

pelo seu direito e conquista de espaço na publicação de suas obras. E nesta, a crítica tenta representar 

a mulher com todos os seus dramas e vivências. 

 Por isso que, a partir do século XX, com a luta dos movimentos feministas, tal assunto ganha 

destaque, pois torna-se um tema a ser pesquisado e reconhecido pela sociedade da qual faz parte. A 

inserção de escritos femininos e a atualização que são feitos, desnudam a condição opressora 

masculina e confirma a entrada feminina na literatura contemporânea. Essa questão começa a ser 

interesse de muitos pesquisados que irão estudar tal assunto profundamente. Como afirma Zinani 

(2011): 

 

No entanto, foi a ampliação da produção escrita feminina, ocorrida no século XX, 

que ensejou o desenvolvimento de ferramentas mais especializadas, assim, uma 

modalidade específica de crítica passou a avaliar não apenas a questão autoral, mas, 

também, a representação da mulher em obras escritas por autores de ambos os 

sexos. (ZINANI, 2011, p. 4) 

 

Como é percebido, a crítica feminista tem seu apogeu na medida em que a produção literária 

feminina aumenta. Com a entrada do século XX, torna-se necessário falar sobre o assunto da literatura 

feminina, uma vez que surgem escritos femininos de suma importância, que, por exemplo, falam de 

problemas humanos, mais especificamente, da mulher e como ela é apresentada na sociedade. A 

mulher escritora passa a falar de si e da sua situação de forma a representa-la na sua própria escrita. 

A crítica feminista está engajada na luta pelos direitos e pelo reconhecimento e relevância dos 

escritos da mulher. Sobre essa temática, Spivak (2010, p. 194) afirma: “O que é dissimulado por esse 

quadro apenas esboçado é a tremenda complexidade do espaço pós-colonial, especialmente o espaço 
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da mulher”. Diante das palavras da teórica, percebe-se que a crítica feminista desestrutura o poder 

opressor, de forma que, na contemporaneidade, ela tenta buscar o espaço da mulher na sociedade 

pós-colonial, pois essa sociedade pode dar visibilidade a uma norma forma de ver o papel feminino 

junto ao poder opressor. 

 A visibilidade feminina torna-se nítida, na medida em que escritos de mulheres aparecem, 

abordando os sentimentos delas e de que formas elas se expressavam. Sobre esse assunto, afirma 

Zinani (2011) “É por meio da linguagem que o mundo é nomeado e categorizado, entendido e 

interpretado, cabendo, assim, à mulher a reinvenção e a desconstrução do discurso opressor 

masculino”. Comenta-se, nessa perspectiva, que esses pressupostos colocam um revisionismo crítico, 

bem como dos seus escritos, que foram silenciados pelo domínio do opressor e em hipótese alguma 

foram registrados e tidos como interessantes e relevantes na história em geral. A figura feminina e 

seus escritos foram anulados e agora reaparecem, através da crítica e escrita femininas, a fim de 

torná-los visíveis e provar que a mulher tem sua própria escrita, mas não só esta, mas também a 

representação feminina que a mulher sofreu ao longo dos tempos. 

 O que a crítica feminista evidencia é o jogo de poderes entre ambos os sexos. Por um lado, o 

feminino que precisa ascender com seus escritos e na forma de representar a mulher, e de outro o 

poder dominante que precisa manter sua hegemonia perante a mulher. Sobre esse jogo de interesse, 

afirma Bourdieu (2002): 

 

Semelhantes na diferença, tais oposições são suficientemente concordes para se 

sustentarem mutuamente, no jogo e pelo de jogo inesgotável de aparências práticas 

e metáforas; e também suficientemente divergentes para conferir, a cada uma, uma 

espécie e espessura semântica, nascida pela sobreterminação pelas harmonias, 

conotações e correspondências. (BOUDIEU, 2002, p. 8) 

 

  Configura-se que a diferença e os embates estabelecidos pelos os dois lados (feminino e o 

masculino), tem origem muito antiga. Porém, cada lado quer afirmar-se e impor sua ideologia, em que 

o feminino quer se libertar do poder masculino e este precisa manter sua hegemonia. Por isso que, na 

representação feminina contemporânea, na maioria dos casos, sempre há uma oposição entre os dois 

gêneros mencionados. 

  Mas, é justamente dessa incapacidade de a mulher escrever ao longo dos tempos, que a 

crítica feminista irá ater-se, tornando-a (essa incapacidade) seu objeto de reivindicação e passando a 

lutar pela melhoria e a participação da escrita da mulher na contemporaneidade, seja, de certa forma, 

igual ou até melhor que a do homem. Como Hollanda afirma (1994):  

 

O pensamento feminista de ponta é marcado pela exigência de uma abordagem 

teórica e metodológica em que a questão da mulher, em todas as questões a 

questão de sentido seja de forma sistemática, particularizada, especificada, 
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localizada historicamente, opondo-se a toda e qualquer forma existencialista e 

ontológica (HOLLANDA, 1994, p. 9). 

 

 Sobre esse assunto, Zolin (2009) essa busca por obras escritas por mulheres ajuda na 

identificação dos escritos femininos que foram negados pelo passado, bem como no resgate de sua 

história. Esse revisionismo crítico deve aprofundar e estabelecer a suavização entre a diferença de 

gênero, para assim os escritos femininos passarem a poderem fazer parte do cânone literário. 

 Outro fator do qual a crítica feminista se atém e a questão do corpo. Uma vez que este está 

intrinsecamente relacionado a identificação do que seja o corpo e o sexo. Aquele seria a atribuição 

cultural das conjecturas assimiladas pelo corpo. Já este, por sua vez, possui valor biológico, uma vez 

que é a aquisição do sexo no seu sentido estrito, aqui estrito tem a acepção de sem estar sob forças 

de cargas culturais e hegemônicas. (BUTLER, 2003) 

 

3. Análise do conto de Leontina 

O conto Confissão de Leontina foi publicado em 1988. Esta obra conta a história é a própria 

protagonista, Leontina, e fala de sua vida de forma pessoal e direta descrevendo os principais 

episódios que marcaram sua existência. Ela foi injustiçada e está na prisão por um crime que não 

cometeu fruto de um acaso do destino. Como percebemos logo no início do conto “Já conte esta 

história tantas vezes e nem quis e acreditar. Vou agora contar tudo especialmente para a senhora que 

se não pode me ajudar pelo menos não fica me atormentando como fazem os outros e que eu não 

sou essa uma que toda gente diz” (Telles, 1988, p. 87). Diante da fala da narradora, percebe-se que ela 

vive triste, abalada emocionalmente, porque ela é acusada de praticar um crime que não cometeu, 

pois ela foi apenas uma vítima de um homem que queria abusar dela. 

A personagem principal, além de ter sido injustiçada, foi acusada de assassinato pela 

sociedade em geral. As pessoas não deram a menor importância à argumentação de Leontina por ela 

ser prostituta e ser de uma classe baixa. Quando ela praticou o crime, de ter matado um homem rico, 

a sociedade deu razão ao homem, devido à sua condição financeira. Somente a culpou pelo 

acontecido:  

 

O jornal me chama de assassina ladrona e tem um que até o meu retrato tem dizendo 

que eu era messalina da boca do lixo. Perguntei pro seu Armando o que era essa 

Messalina da boca do lixo. Ele me respondeu que essa foi uma mulher muito à toa. 

(TELLES 1988 p. 87) 

 

  Pelas palavras de Leontina, a personagem acometida de tal infortúnio, retrata como a 

sociedade a julgou, e que as pessoas ficaram até zombando da situação em que ela se encontrava. 
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Inclusive o retrato dela foi para um jornal, sendo totalmente exposta, sendo caracterizada de ladra por 

todos aqueles que ficaram sabendo do crime. 

Através da representação feminina de Leontina, podemos sugerir que Lygia Fagundes Telles ao 

colocar a protagonista como narradora, pretende dar voz não só a personagem principal, mas a 

mulher da contemporaneidade, sobre a voz feminina da narradora afirma Zinani (2003): 

 

O não dito é, muitas vezes, é mais eloquente do que o discurso explícito, pois a 

omissão de determinadas informações constitui um componente altamente 

ideológico: ou o narrador pressupõe que o leitor já detenha, de alguma maneira, 

aquelas informações ou pretende sonegá-las, trapaceando o leitor. O exame da 

função do narrador, em obras escritas por mulheres, nem sempre revela caráter 

emancipador, como também o mesmo exercício em romances escritos por homens 

não se reduz à reprodução do paradigma tradicional, portanto, o exame da voz 

narrativa é um dos elementos básicos para a realização de uma crítica feminista 

qualificada e consistente (ZINANI, 2003, p. 9). 

 

Nota-se Leontina prossegue a sua confissão sem descrever todos os detalhes logo de uma vez. 

As revelações da protagonista se dão de maneira implícita, permitindo que o leitor avance na 

narrativa:  

 

Seu Armando que é pianista lá do salão de danças já me aconselhou para eu não 

perder a calma e esperar com confiança que a justiça pode tardar, mas um dia vem. 

Respondi então que confiança podia ter nessa justiça que vem dos homens se nunca 

nenhum homem foi justo por mim. (TELLES 1988, p. 87) 

 

A protagonista segue o seu depoimento mergulhada no passado de sua história, volta a sua 

infância, antes da morte de sua mãe, onde era feliz. A mãe da personagem reproduzia os 

comportamentos e os afazeres que eram esperados para as mulheres: 

 

Minha mãe viva lavando roupa na beira da lagoa. Ela lavava quase toda a roupa da 

gente da vila, mas não se queixava. Nunca vi minha mãe se queixar. Era miudinha e 

tão magra que até hoje fico pensando onde ia buscar força para trabalhar tanto. 

(TELLES 1988, p. 88) 

 

Diante do relato da personagem, verifica-se a constante busca na lembrança pelo passado, 

onde se encontrava sua mãe. Uma vez que a narradora residia antes de morar na cidade, numa 

cidadezinha no interior, Olhos D’ Água. 

Então, Leontina dá prosseguimento à sua confissão. Sua mãe morre, sua irmã morre e Pedro, 

seu primo que morava com ela a abandona e vai embora para a cidade. Sozinha, vai morar na casa de 

dona Gertrudes, onde é maltratada de todas as formas e vive em péssimas condições: “Ela mandou eu 

abrir a boca e mostrar os dentes. Perguntou mais uma vez quantos anos eu tinha e se sabia ler” 

(TELLES 1988, p. 97).  Nota-se que a forma como a protagonista foi recepcionada pela velha, dona 
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Gertrudes, lembra muito a história dos escravos que quando os senhores iam buscá-los e comprá-los, 

olhavam as condições físicas para saber se realmente eles eram fortes. E foi o que dona Gertrudes fez, 

olhou os dentes da narradora e pegou na sua mão. 

Como a própria protagonista afirma, esses foram os piores momentos de sua vida, pois ela tinha 

perdido tudo, sua família, sua mãe e sua irmã, e além de tudo isso, tinha saído de casa. Leontina, 

passa a vier em condições sub-humanas, sem direito a nada, e o pior, as coisas só pioraram. Sobre 

essa configuração narrativa que na verdade não expressa a vivência de uma única mulher, mas sim de 

várias, afirma Zinani (1988). 

 

Esse diálogo possibilita evidenciar a ideologia do texto, desconstruindo os 

estereótipos da representação feminina ao mesmo tempo em que faculta a 

realização de experiências de leitura marcadas pelo gênero. Nesse sentido, cabe 

apontar que a crítica feminista não deve se desvincular das condições concretas de 

produção (ZINANI, 1988, p. 8). 

 

Diante da ideia apresentada pela teórica, a partir da representação de Leontina, Telles ela 

fomenta um novo tipo de discussão, pois denuncia uma sociedade marcada pelo patriarcalismo. Pode-

se entender que a representação da personagem principal permite reflexões em relação à maneira 

que a personagem feminina está inserida na sociedade. 

 Em seguida, a protagonista deixa a casa de dona Gertrudes e vai embora para a cidade grande 

em busca de empregos e melhores condições de vida: 

 

E numa madruga levantei antes dela e vesti o eu vestido cinzento e corri para a 

estação.  O caro de primeira estava quase vazio, mas o de segunda tinha gente até 

em pé. Arrumei um lugarzinho perto de uma mulher muito gorda que comia pão 

com cebola. Assim que o trem começou a andar e vi a vila amontoada lá embaixo 

não aguentei e caí no choro. (TELLES, 1988, p. 99) 

 

Leontina saiu do seu lugar de origem e ia, a partir daquele momento ter uma vida nova. Iria 

morar em um lugar totalmente estranho e sem ninguém com quem pudesse contar. Mas quando 

chega à cidade se vê só e sente medo, por ser apenas uma garota frágil numa cidade grande e 

perigosa. E na sua confissão, Leontina, afirma, quando ela própria está sentada, desolada e sem 

destino, eis que aparece Rogério. “Assim que cheguei sentei em um banco da estação e fiquei ali 

parada sem saber para onde ir. Então ele veio prosear comigo e se ofereceu para me ajudar”. (TELLES 

1988 p. 100).   

 Logo depois, os dois passaram a ter um relacionamento amoroso, ela foi morar com ele, era 

dependente financeiramente de Rogério. No entanto, este a abandonou, pois era apenas um 

aventureiro. Só que pelo depoimento, a narradora afirma que não conseguia mais viver sem ele, pois 

o mesmo era quem dava tudo a ela. De forma que Leontina, não pensava em hipótese alguma de 
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deixar seu “namorado”, e ela declara que não se conformava com tal acontecimento e sofreu muito: 

“Sem Rogério eu não podia achar mais nenhuma graça na vida. E agora que lembro que só depois que 

ele foi embora para sempre é que eu vi como gostava dele e como a gente tinha sido feliz naquele 

quartinho da rua com cheiro de café”. (TELLES 1988, p. 104).   

Diante das palavras de Leontina, podemos inferir que a mesma não conseguia prosseguir sua 

vida sem seu amante, como se para ela adquirir vida, fosse preciso Rogério fazer-se presente no 

quotidiano da personagem. 

 Sobre esse assunto, do amor sublime que o ser feminino nutre pelo masculino, comenta 

Spivak (2010): 

 

Parece óbvio para alguns de nós que esta mulher não emancipada, no espaço 

descolonizado, estando, duplamente deslocada nele, é o veículo apropriado para a 

crítica de uma pura e simples análise de classes. Separada do centro do feminismo, 

essa figura a figura de classe da mulher subalterna, é singular e solitária 

(SPIVAK,2010, p. 191). 

 

Percebe-se, diante do que foi exposto, que Lygia Fagundes aborda, através da representação 

feminina de Leontina, que a mesma ainda possuía os estereótipos de mulher ingênua, que acredita e 

vive somente em prol do homem amado, e dele depende para manter-se viva. Podemos visualizar, 

através da personagem que, a escritora a representa de forma a criticar as posturas androcêntricas 

ainda presentes na sociedade atualmente.  

No desfecho do conto, Rogério a abandona a e, ela se encontra, agora, sem meios para viver, 

logo em seguida, entra no mundo da prostituição. Ela, a princípio, não se acostuma com a rotina que a 

nova vida lhe cobra, porém, permanece na função: 

 

Não confessava nem para Rubi, (esta era sua colega na nova profissão) mas no fundo 

cheguei a esperar que de repente aparecesse alguém que gostasse de mim de 

verdade e me levasse embora com ele. Podia até ser que alguém me falasse em 

casamento” (TELLES 1988, p. 109)    

 

A narradora já se encontra desiludida por todos os acontecimentos que ocorreram em sua 

vida e, está doente, presa e condenada ao fracasso, mas mesmo assim, não deixa de sonhar com um 

marido, acredita que está na figura masculina sua salvação. 

 Leontina repensa na sua vida, de forma a querer mudá-la ela tem sua identidade, enquanto 

sujeito fragmentada, questionada. Sobre tal temática, ou seja, sobre a identidade feminina presente 

no conto em questão, afirma Xavier (1998, p. 10) “Portanto, neste mundo desprovido de 

permanências, as identidades estão sempre em processo e é preciso aprender a conviver com a 

indeterminação, num esforço eternamente inconcluso”. 
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 Configura-se que a identidade abordada em questão é fruto das descobertas que a 

personagem faz de sua vida. A representação feminina se dá de uma maneira instável, no tocante a 

sua identidade. A vida da personagem está devidamente aprisionada, sem ter como se libertar.  

Leontina, em sua confissão, apresenta um modo de ver a vida negativamente, pois ela nunca 

conquistou nada, sua vida foi marcada de perdas. Portanto, ela termina presa, doente e acuada de ter 

matado um velho, o que na verdade não aconteceu. O velho era rico, convidou-a para um programa e 

ela aceitou, no entanto quando ele estava com ela, a narradora confessa que se renegou aos pedidos 

dele. A mulher para defender-se da violência, acabou reagindo e matou o cliente: 

 

Foi então que em um relâmpago o punho do velho desceu fechado na minha cara. Foi 

como uma bomba. Meu miolo quase estalou de dor e não vi mais nada.de repente me 

deu um estremecimento porque alguma coisa dizia que aquele velho ia acabar me 

matando. (TELLES 1988, p. 116). 

 

 Diante do esclarecimento de Leontina, notamos que ela o matou porque se ela não tivesse 

feito, ele a teria matado, e ela agiu em legítima defesa. Mas como o velho era rico, o caso ganhou 

notícias e ela acabou sendo presa, sem tempo para sair. Foram muitos episódios marcados por perdas 

e violências físicas e psicológicas enfrentados pela personagem. Essas vivências, também são 

analisadas por críticos que analisam as obras de autoria feminina, conforme exposto a seguir: 

 

Parece, assim, oferecem uma abordagem da vida, bastante negativa, marcada pela 

impossibilidade de equilíbrio e identificação duradora entre as pessoas. Conduz, 

então, muitos de seus protagonistas para a fuga que esbarra na solidão, quando não 

transforma o compromisso, ainda que voluntário, em rotina (CASTELLO, 1999, p. 

473). 

 

Diante disso, a representação feminina de Leontina faz relação com a mulher da 

contemporaneidade e com a crítica feminista da atualidade, uma vez que o revisionismo crítico dos 

novos escritos de mulheres, abordam uma forma diferente de se representar a mulher, como no caso 

citado, a escritora usa a personagem Leontina para poder espelhar e criticar a forma como a figura 

feminina está sendo representada na contemporaneidade. Contudo, esta crítica se alia justamente 

como denúncia da mulher na sociedade. Como afirma Zinani (2006, p.55) “É por meio da linguagem 

que o mundo é nomeado e categorizado, entendido e interpretado, cabendo, assim, à mulher a 

reinvenção e a desconstrução do discurso opressor masculino”. 

Olhando-se por outro lado, percebe-se, no conto, a presença constante de homens os quais 

sempre a personagem está dependente para dar prosseguimento à sua vida. O primeiro deles, é o seu 

grande amor, Rogério. Ele a encontra e desde então exere influência na personagem principal.  

Sobre essa influência, afirma Bourdieu (2002) 
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Também sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante daquilo 

que eu chamo de violência simbólica, violência suave, sensível, invisível, as suas 

próprias vítimas que exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da 

comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do 

reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. (BURDIEU, 2002, p.5) 

 

Diante do que já foi exposto, a dominação ocorrida no conto através de Leontina, se deu de 

forma passiva, alienada, de forma que ela nem ao menos percebeu, essa simbologia, na verdade 

permite uma referência às várias situações de violência simbólica que as mulheres são submetidas no 

dia-a-dia, comprovando a relação dialética entre literatura e sociedade.  

Por isso que, na verdade, a narradora do conto, não se atentava, mas estava completamente 

dominada pelo poder sedutor de Rogério. Podemos configurar, dessa forma, que o amante se fazia de 

bonzinho para manipular melhor a personagem, uma vez que o perfil da protagonista era de muito 

fácil de ser alienada, pois, pela descrição da referida narradora, podemos arriscar que a mesma era 

inocente e ingênua, caindo na conversa de qualquer pessoa que aparecesse e se oferecesse a prestar 

ajuda, o que fez Rogério.  

Ainda sobre a dominação masculina presente infiltrada em Leontina, na obra Gênero: uma 

categoria única de análise histórica, afirma Scott (1976, p. 75): 

  

Essa utilização enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos 

homens, que ele é criado nesse e por esse mundo masculino. Esse uso rejeita a 

validade interpretativa da ideia de esferas separadas e sustenta que estudar as 

mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de 

um sexo, tem muito pouco ou nada a ver com o outro (SCOTT, 1976, p. 75). 

 

Configura-se pelo exposto que a mulher representada nas obras, inclusive, nesta, aparece 

muito ligada ao homem e dele depende para manter-se viva.  No caso, da representação de Luisiana, a 

crise de identidade é manifestada justamente por ela não se desprender dessa relação que possui 

com os homens. E a estória de Leontina mostra que cada vez mais os dois sexos estão imbricados, o 

que não permite a separação dos dois. Dessa forma, a partir da descrição da narradora percebemos o 

quanto a crítica que a autora do conto faz à sociedade feminina. Podemos visualizar que a escritora 

critica a limitação da mulher frente ao poder patriarcal no qual está inserida. Porque n, passa sua vida 

toda refém do poder opressor masculino. 

 

4. Considerações finais 

Diante do estudo da representação feminina no conto em análise, refletimos que Leontina 

representa a mulher da sociedade contemporânea na medida em que esta passa pelos transtornos 
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que a narradora passou, sendo vítima do poder opressor. A história da mulher nos períodos 

posteriores do tempo esclarece que, à medida que o ano se aproximava, ou seja, o presente deixava 

de ser passado, a mulher ia conquistando seu espaço, pouco a pouco. Porém, ainda, na 

contemporaneidade, há esses resquícios de dominação masculina presente na prostituição, onde há 

mais incidência de tal assunto. 

Dessa forma, a autora ao utilizar a representação da personagem principal, satiriza o poder 

ainda opressor existente na sociedade moderna, e, para isso, usa-se da própria mulher como uma 

forma de dizê-la, a ela mesma, através de seus escritos, que é preciso acordar para utar e dar 

prosseguimento a sua luta que durou anos de dedicação para a sua libertação do domínio opressor.  

Leontina foi injustiçada pela vida que levava e pela classe social que ela pertencia. A mesma 

foi enganada duas vezes, pelo seu primo, pelo seu “suposto amor”, que na verdade não a era. Através 

da estória contada podemos demonstrar que a representação feminina da mulher é construída de 

modo a permitir reflexões acerca da sociedade contemporânea a fim de emancipar o caráter libertário 

da mulher e, descrevê-la de uma nova forma na literatura feminina. Leontina, levanta suspeitas e 

comprova que as mulheres contemporâneas ainda têm muitas coisas a se revisar para ser torne sem 

diferenças frente ao domínio opressor da sociedade na qual está incluída, no caso, da contemporânea. 
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Resumo:  
Este artigo foi produzido como trabalho de conclusão da disciplina Literatura Inglesa 2 do curso de Letras-Inglês 

da Universidade Estadual do Piauí, campus de Parnaíba (2014.2) cujo objetivo geral é analisar os fatos que 

levaram Macbeth a assassinar o rei da Escócia. Macbeth é uma das tragédias clássicas mais conhecidas do 

dramaturgo inglês William Shakespeare e há tempos vem despertando olhares curiosos e sedentos por novas 

discussões acerca de seu já conhecido enredo: Macbeth, um valoroso general, deixa-se levar por sua mulher e 

por três estranhas bruxas e acaba assassinando Duncan, o rei da Escócia para assim assumir o trono escocês, 

confirmando a previsão das três bruxas para seu destino. Para a realização da pesquisa bibliográfica de cunho 

exploratório-analítico, foram consultados autores como Orlandi (2002), Heliodora (2004), Bloom (2001), entre 

outros. Diante do exposto, concluímos que não foi somente a ambição pelo trono despertada pelas predições 

feitas pelas bruxas que levaram Macbeth a cometer tais ações. 

 

Palavras-chave: Macbeth. William Shakespeare. Motivações para os assassinatos. 

 

 

1. Introdução 

Durante o período da graduação, o constante contato com a literatura tornou-se um doce e 

apaixonante momento. Conhecer autores renomados em suas áreas é dignificante, isso porque essas 

ideias contemporâneas vão de encontro com a de autores mais antigos, fato que colabora para 

aumentar o respeito pelo objeto literário. A linguagem utilizada desperta o interesse pela literatura e a 

maneira como é utilizada destaca o autor e a obra em si. Sobre a linguagem, Orlandi (2002, p. 15) “o 

ser humano só existe dentro do mundo e o mundo só existe dentro da linguagem”, sendo assim 

sociedade, linguagem e literatura andam de mãos dadas. 

Literatura é história e conhecimento ao mesmo tempo, por isso é tão importante está atento 

ao objeto literário. A literatura vem para nos despertar um interesse por outras culturas, costumes e 

povos. Literatura é um símbolo de arte e leva o leitor a lugares onde o mesmo não conhece e o coloca 

em contato com paisagens, pessoas e diversas outras coisas que o mesmo só tem acesso por meio 

dessa literatura.  

Trazendo para o campo literário, trabalhar, discutir, buscar e compreender autores como 

Willian Shakespeare é simplesmente um trabalho prazeroso. Pensando nisso, nesse trabalho 

mailto:franciscocaxingo@hotmail.com
mailto:renatasandys@hotmail.com
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discutiremos um de seus mais belos trabalhos: Macbeth, considerada como a mais sombria das 

tragédias Shakespearianas. Considerando os acontecimentos narrados no enredo da peça, a obra é 

um constante desafio aos olhos do público, isso porque o enredo cheio de surpresas e fatos 

sobrenaturais causou uma revolução no público que aprecia o teatro. 

Diante da necessidade e da ânsia pelo conhecimento, tencionamos com a pesquisa contribuir 

para expandir os horizontes literários sobre a obra. Aqui serão abordados pontos que oferecerão ao 

público outro olhar sobre os assassinatos em Macbeth, discussões que serão uteis não apenas aos 

amantes de Shakespeare, mas ao público em geral. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é 

investigar os fatos que levaram Macbeth a cometer assassinatos cruéis revelando os possíveis 

responsáveis por essas atitudes.  

Acredita-se que a obra tenha sido escrita entre 1603 e 1607. O cenário é o reino da Escócia. 

Tudo começa com a profecia de três bruxas que dizem que MacBeth será Barão de Cawdor e rei um 

dia, assuntando ambos, Macbeth e seu amigo Banquo. Macbeth leva a sério a profecia e compartilha-

a com sua esposa, despertando nela o desejo pelo trono. Influenciado em um primeiro momento por 

sua esposa Lady Macbeth, o agora Barão de Cadow (Macbeth) mata o rei Duncan e torna-se rei da 

Escócia.  

Temendo que a profecia das bruxas favorecesse Banquo, Macbeth manda assassiná-lo e 

também seu filho, isso causa o início de suas perturbações mentais. Sua esposa que antes era forte, 

torna-se frágil e comete suicídio. Macbeth, ao contrário, se transforma em um homem frio e diante da 

nova profecia das bruxas intitula-se intocável, mas por conta das atrocidades cometidas Macduff o 

mata.  

Na sequência, analisaremos essa obra fundamentados em Bloom (2001), especialista nas 

obras shakespearianas e em Freud (2007), especialista em psicanálise e loucura para analisar os dois 

principais personagens da peça.  

 

2. Shakespeare, um renascentista inglês 

Bloom (2001, p. 376) diz que Shakespeare é uma espécie transcendental de Psicanálise, pois 

“Quando seus personagens mudam, ou se obrigam a mudar ouvindo-se a si mesmas, profetizam a 

situação psicanalítica em que os pacientes são obrigados a ouvir-se no contexto de sua transferência 

para seus analistas.”   

Sem dúvidas Shakespeare é um marco na literatura mundial, não só pelos seus trabalhos, mas 

também pela sua capacidade de transcender o que muitos consideram impossível. Essa habilidade o 

transforma em um ser além do seu tempo e limite. A inteligência e a visão de futuro deste autor faz 
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com que leitores da atualidade derramem elogios ao mesmo a todo o momento. A obra Macbeth 

retrata essa capacidade e nos mostra a dimensão da criatividade de William Shakespeare. 

Essa dimensão pode ser vislumbrada na personagem Lady Macbeth, mas isso será discutido 

mais adiante. Shakespeare tinha o poder de criar personagens iluminados, pois era um grande 

conhecedor do mundo e conseguia atribuir um caráter de sobriedade ao mesmo tempo em que um 

de loucura em suas criações. Isso por que o dramaturgo parecia conhecer o interior do ser humano, 

dando vida a personagens com sentimentos tão diferentes, mas ao mesmo tempo de forma muito 

arrojada, escrevendo assim trabalhos magníficos.  

Shakespeare parecia saber a filosofia do futuro, conforme revela Bloom (2001) embelezando 

ainda mais suas obras de forma inexplicável. Uma possível explicação para isso pode ser o momento 

histórico em que o também poeta inglês nasceu, o Renascimento. Mourthé (2007, p. 86) afirma que 

“[...] seu espírito, seu comportamento, o reflexo em suas obras do que viu e viveu Shakespeare, é 

exatamente o do Renascimento em todos os países da Europa [...]”. Alguns dizem que se Shakespeare 

tivesse nascido em outro momento da história poderia não ter se tornado o que é hoje. Para Abadi e 

Kiaee (2009, p. 54), “sua carreira (1589-1613) corresponde exatamente ao período do grande 

florescimento literário, e apenas em seus trabalhos estão às possibilidades totais do Renascimento 

completamente realizadas.” O Renascimento juntamente com Shakespeare veio para causar um 

imenso impacto na sociedade da época. 

 

3. O sobrenatural na obra Macbeth 

Quando Shakespeare escreveu Macbeth, explorou o lado obscuro da mente humana, 

perceptível na mudança mental ocorrida tanto em Macbeth quanto em sua esposa. Macbeth era um 

poderoso general, mas motivado, a princípio, por sua esposa se tornou um assassino, matando 

inclusive seu próprio primo.  

Podemos afirmar que sua esposa teve grande influência em suas decisões, mas parando para 

observar o mal maior vem de três outros personagens que fizeram com que Macbeth e Lady Macbeth 

se tornassem assassinos. Quem seriam estas criaturas tão malignas? As três estranhas irmãs, as 

bruxas, são elas que despertam a ambição em Macbeth, selando assim seu destino e tornando-se uma 

maldição para Macbeth e sua família.   

A maneira como Shakespeare utilizou o sobrenatural para criar as três personagens é incrível, 

pois a linguagem das bruxas estranha, suas vestimentas são exóticas e o poder de persuasão das três 

faz com que o enredo gire em torno delas, pois os atos de Macbeth são provocados pelas duas 

profecias, sendo que até o momento em que as conheceu, parecia não ter intenção em ser rei, 

mudança visível após o primeiro encontro com elas.  
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O poder do sobrenatural é perceptível em toda a peça, pois tanto no início quanto no meio e 

no fim encontramos referências à forma como o estranho, o sobrenatural e o incomum influenciaram 

o comportamento dos personagens da tragédia, especialmente nas bruxas, fundamentais para o 

enredo da tragédia. 

 

4. A morte de um rei 

Macbeth é considerado um divisor de águas no mundo da literatura em virtude de seu 

conteúdo, considerado extremamente chocante, pois traz um fato até então nunca visto, o 

assassinato de um monarca, atraindo a atenção do público e revelando a ousadia do poeta britânico.  

Na Inglaterra, no período da dinastia Tudors, era traição pensar na morte do rei e 

manifestações com este propósito eram punidas com pena de morte, mas isso não intimidou o 

dramaturgo. Inclusive uma das principais admiradoras e financiadoras de Shakespeare foi a mais 

famosa e importante rainhas desta família, a rainha Elisabeth I, grande responsável pela expansão do 

interesse do público em geral pelo teatro. Nas palavras de Bryson (2007, p. 52): 

 

Mais de sete mil títulos foram publicados em Londres no reinado de Elisabete, uma 

recompensa de matérias-primas à espera de ser absorvida, retrabalhada, ou 

explorada por uma geração de dramaturgos experimentando formas totalmente 

novas de entreter o público. 

 

Depois da morte da rainha Elisabete, quem ascendeu ao trono foi o rei James VI da Escócia, 

tornando-se rei James I, grande amante e patrocinador do teatro durante seu reinado, criador 

inclusive de uma companhia teatral, The king´s men, na qual Shakespeare trabalhou. 

Shakespeare e o rei James I tinham uma relação de amizade, tanto é que há quem diga que a 

peça tenha sido escrita para ele. Isso se especula porque a peça se passa na Escócia, terra onde James 

nasceu e governou como monarca antes de assumir o trono inglês, além do fato do rei gostar bastante 

de histórias que envolviam o sobrenatural. . 

    Como previamente mencionado, embora o tema da peça fosse polêmico, ela não foi 

rejeitada, muito pelo contrário, tornou-se um grande sucesso. É possível inclusive dizer que talvez a 

morte do rei seja a principal responsável por isso tornando a decisão de matar o rei um divisor de 

água na peça.  

Nesse sentido, tomar decisões, menos ou mais importantes, é um ato inerente ao ser 

humano. Sobre isso, Keeney, Hammond e Raiffa (1999, p.15) afirmam que “as decisões delimitam 

nossas vidas. Tomadas consciente ou inconscientemente, com boas ou más consequências, elas 

representam a principal ferramenta utilizada para lidar com oportunidades, os desafios e as incertezas 
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da nossa existência”. Na peça, as decisões tomadas por Macbeth, sobretudo o assassinato de  Duncan, 

trouxeram diversas consequências para o general escocês transformando-o em um monstro. 

 

5. Lady Macbeth: o lado feminino de Macbeth 

A mulher, considerada por muitos como sexo frágil, é descrita em Macbeth na personagem de 

Lady Macbeth, de forma contrária, pois, em virtude de sua ambição, nega seu próprio sexo para ter a 

coragem que seu marido não possui. Shakespeare a retrata como uma mulher do futuro, sedenta pelo 

poder, guerreira independente que quebra a barreira do preconceito contra o sexo “frágil”.  

 Nos reinados de Elizabete I e James I, as mulheres gozavam de certa liberdade que 

não as prendia a certos preceitos ligados ao sexo. Sobre isso, Camati (2008, p. 5) afirma que: 

 

Nos reinados da rainha Elisabete I (1558-1603) e do rei Jaime I (1603-1625), as 

mulheres inglesas gozavam de maior liberdade do que suas irmãs na Europa 

continental. Os viajantes que vinham do estrangeiro ficavam surpresos com o 

comportamento delas, que não eram confinadas em casa como na Espanha e em 

outros países: além das igrejas, elas tinham permissão de frequentar outros lugares 

públicos, tais como mercados, feiras e teatros, onde se constituíam em uma parte 

importante dos espectadores.   

 

Lady Macbeth rompe o limite da sexualidade e para ter a coragem suficiente para realizar seu 

plano incorpora o espírito de homem e nega a sua feminilidade, chocando a plateia com as atitudes 

desta mulher. Isso faz com que os leitores de Shakespeare se encantem por essa personagem. Vemos 

na peça Macbeth que em alguns momentos o papel dos dois principais personagens se confundem, 

pois ambos demonstram a crueldade necessária para cometer o brutal assassinato. 

A poderosa mulher retratada por Shakespeare é vista por alguns autores como um monstro. 

Para Bladely (2000, p. 268), Lady Macbeth é um “demônio inabalável” e para Heliodora (2004, p. 171), 

“ela é um complemento de Macbeth, a parte negativa da sua ambivalência”, o que a autora chamou 

de “consciência do mal”. Em virtude de suas atitudes, ela pode sim ser considerada um demônio, mas 

um “demônio falso”, pois recebe um hóspede com tremenda falsidade antes de seu marido consumar 

o ato no meio da peça podendo confundir sobre quem realmente estava no controle da situação. Este 

fato faz com que o personagem se afaste de sua mulher e a falta de um contato sexual faz com que 

Lady Macbeth se desiluda com o casamento.  

Algumas teorias apontam que pelo fato da personagem não poder dar filhos a seu marido fez 

com que ele se afastasse sexualmente dela. Sobre isso, Freud (1986), diz que “ao se “dessexuar” em 

função do assassinato, Lady Macbeth esquece-se de seu papel na perpetuação da sua linhagem”. 

Sendo assim o fato dela negar seu próprio sexo fez com que ela não fosse capaz de gerar filhos, o que 

contribuiu para que Lady Macbeth acabasse enlouquecendo. Está mulher consegue fazer o que outras 
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não se atreveram, vemos que a mesma realmente transforma assim mesmo em um monstro, pelo 

fato de nega o que a ela foi dado por uma dádiva divina. Nega seu sexo para obter a crueldade 

humana. 

Lady Macbeth se mostra um ser capaz de tudo, e Shakespeare trabalha o lado feminino muito 

bem. Assim como na maioria de suas peças, uma mulher ganha destaque em seu trabalho. E sem 

sombra de dúvidas o fato de Lady Macbeth negar seu próprio sexo em nome de seus interesses 

pessoais transforma essa personagem em um ícone feminino muito apreciado.  

Outro ponto interessante sobre essa temática é o poder exercido por Lady Macbeth. No 

enredo é possível perceber a troca de posições entre os dois principais personagens. A mulher forte e 

sem coração que fazia o impossível para realizar seus desejos acaba por vir por terra e sem o apoio do 

esposo que agora não precisa mais de sua coragem e de seu descaramento de tal forma que ela se 

torna tão fragilizada que comete suicídio. A influência dela sobre o general escocês mostra para o 

público o lado humano de Macbeth, originando uma pergunta: Macbeth era um assassino ou tornou-

se um assassino influenciado por Lady Macbeth? Discutiremos essa questão no próximo tópico. 

Sobre o suicídio de Lady Macbeth, Bradley (2000, p. 292) diz que está “plenamente de acordo 

com seu temperamento que, mesmo em seu momento de maior fragilidade, interrompesse de um 

único golpe a agonia a que sua vida se resumira”. Ou seja, podemos perceber o quanto esta mulher 

era forte em suas convicções, mas que mesmo frágil e sem a lucidez necessária, não deixa o ego de 

lado e dá fim à sua vida de forma rápida e sem lamentações, não antes sem confessar seus crimes, é 

claro.  

 

6. O rei Macbeth: a face da ambição e da crueldade 

Macbeth torna-se rei após matar o seu antecessor de forma cruel e banal, foco desta 

mundialmente conhecida tragédia shakespeariana. O protagonista da peça era um valoroso guerreiro 

reconhecido por sua vitória contra o exercito Norueguês, vangloriado por sua coragem e bravura e até 

então por sua amizade e lealdade ao rei Duncan. Este bom relacionamento de Macbeth com o rei e 

com a sociedade pode ser visto nas seguintes falas retiradas da obra Shakespeariana.  

  

Oficial: Tudo debalde, pois Macbeth (merece o nome), zombando da fortuna, e com 

a brandida espada, fumegante da sangrenta carnificina, abre passagem como o 

favorito do valor e enfrenta o miserável. (SHAKESPEARE, p. 10, ato I, cena II).  

Duncan: Ó bravo primo! Ó digno cavaleiro! (SHAKESPEARE, p. 11, ato I, cena II). 

 

    Neste trecho do início da peça, podemos perceber que não havia necessidade alguma para 

que Macbeth cometesse o assassinato, pois ele era valorizado e respeitado por todos. No entanto, 

como mencionado antes, a ambição é um monstro invisível, posto que a sede por poder transforma 
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um homem, sendo Macbeth um excelente exemplo disso. Ou seja, Macbeth acaba por sucumbir ao 

desejo por poder e movido pela influência do sobrenatural encontrou coragem em sua esposa para 

consumar o assassinato do rei. Por isso essa peça Shakespeariana é tão bela e famosa, o enredo da 

mesma cheio de revira volta, morte, traição, e regras humanísticas sendo quebradas desperta o 

interesse dos amantes de teatro. 

Retomando a pergunta da seção anterior relacionada à temática desta parte do artigo, 

podemos afirmar que Macbeth tinha sim um espírito de assassino materializado em campos de 

batalha, precisando assim de uma coragem exterior para cometer o ato fora do campo de guerra. 

Pensando por este lado Macbeth, podemos afirmar que ele era um assassino nato cujo lado cruel ao 

ser exposto quando as bruxas deram a ele as primeiras previsões ganhou vida.  

Em nosso entendimento, ninguém comete um assassinato influenciado primariamente pelos 

outros; primeiro é necessária a vontade própria que já fazia parte da essência de Macbeth por conta 

da ambição, precisando assim de apenas um incentivador, ou seja, a predição das bruxas. 

A ambição, a coragem, a culpa e a dúvida são elementos desta obra que ganham vida com os 

personagens e levam ao triste fim da história, como podemos perceber no diálogo a seguir no qual 

Macbeth se acovarda diante do plano e pensa em desistir, mas sua esposa não permite e utilizando 

métodos descarados apela para a sexualidade para convencê-lo a prosseguir com o ato. 

 

Macbeth: Não vamos prosseguir nesta trama. O Rei acaba de distinguir-me, e junto 

a toda sorte de pessoas ganhei por esse fato alto conceito, que convém gozarmos 

no seu lustre recente e não jogá-lo de lado tão depressa. 

Lady Macbeth: Estava bêbada tua anterior esperança? [...] Tens medo de ser na 

ação e no valor o mesmo que és no desejo?[...] Um covarde [...] (SHAKESPEARE, p. 

30, ato I, cena VII). 

 

   Depois do ato consumado, começa uma nova fase na vida de Macbeth, pois o desejo pelo 

poder o levou a romper com suas amizades, culminando com a encomenda do assassinato de seu 

melhor amigo, pois ‟[...] Banquo inspira [...] medos [...]. (SHAKESPEARE, p.53, ato III, cena I).  Esse 

sentimento surge porque Banquo estava com o nobre general quando as bruxas previram que ele se 

tornaria rei, fazendo com que Macbeth se sentisse ameaçado, tornando o assassinato de Banquo e de 

seu filho um alivio para ele, já que os filhos de seu amigo poderiam usurpar o trono em um futuro 

próximo segundo as bruxas. Esta profecia o atormentava tanto, pois ele sabia que caso isso 

acontecesse todo o seu esforço para ser rei seria em vão. 

Este sentimento de culpa fez com que Macbeth e sua esposa ficassem perdidos em seus atos, 

outro importante ponto do enredo. Enquanto a culpa pelos crimes levou Lady Macbeth a cometer o 

suicídio, em Macbeth o efeito foi diferente, pois como previamente discutido houve uma inversão nos 

papeis dos protagonistas no meio da peça.  
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    Macbeth é atormentado pelo sentimento de culpa até o momento em que vê este 

sentimento materializado no fantasma de seu amigo. A partir daí, e também devido às novas profecias 

das bruxas, Macbeth deixa a culpa de lado e se torna um verdadeiro tirano, comprometendo assim 

seu reinado, pois em virtude de sua arrogância ganha os inimigos que ao fim da peça selam seu 

destino. 

 

7. Considerações finais: 

Após as análises apresentadas, podemos concluir que Macbeth já era um assassino que só 

precisava de coragem para consumar o ato, ou seja, assassinar o rei da Escócia para ascender ao 

trono, coragem esta que encontrou em sua mulher. Diante disso, esperamos que este olhar acerca da 

peça traga possibilidades de novas pesquisas sobre a temática, pois essa é a intenção deste estudo, 

sugerindo que novos trabalhos sobre o assunto sejam realizados. Este estudo também corrobora a 

genialidade de Shakespeare que sempre nos surpreende por ser um profundo conhecedor da 

natureza humana. 

Este trabalho apontou a ambição como principal fator de contribuição para o desfecho da 

obra, mas também apontou o sobrenatural como um grande influente no enredo da tragédia, 

provocando em Macbeth o desejo e a vontade de tornar-se rei. Saber disso colabora com novos 

olhares acerca da história e do sentimento de culpa que tomou conta dos protagonistas da tragédia, 

revelando ao mesmo tempo um universo de novidades e possibilidades e desencontros e 

desentendimentos, essência do universo tipicamente shakespeariano.  

 

Referências: 

ABADI, M. ; KIAEE, I. History of English literature. Chicago: Enciclopédia Britânica, 2009.  

BRADLEY, A. C. A tragédia shakesperiana. Tradução de John Russel Brown. São Paulo: Martins Fontes 

BLOOM, H. O Cânone Ocidental: Os livros e a escola do tempo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
 
BRYSON, B. Shakespeare: the world as a stage. Harper Collins Publisher: United Kigdom, 2007. 
 
CAMATI, A. S. Questões de gênero e identidade na época e obra de Shakespeare. 2008. Disponível em: 
http://www.utp.br/eletras/ea/eletras16/texto/artigo_16_2.pdf. Acesso em 25/06/2010. 
 
FREUD, S. Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico. Tradução de T. O. Brito, P. H. 
Britto, C. M. Oiticica. Rio de Janeiro: Imago, 1986. 
 
HAMMOND, J.; KEENEY, R.; RAIFFA, H. Decisões inteligentes. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

HELIODORA, B. Reflexões shakespearianas. Rio de Janeiro: Lacerda, 2004. 

MOURTHÉ, C. Shakespeare. Tradução de Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2007. 
 

http://www.utp.br/eletras/ea/eletras16/texto/artigo_16_2.pdf.%20Acesso%20em%2025/06/2010


 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

512 

ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Fontes, 2002. 
 
SHAKESPEARE, W. Macbeth. Tradução de Domingos Ramos. Porto: Lello & Irmão Editores, sem Ano. 
 
VALCÁRCEL, A. O que é feminismo e que desafios apresenta. Barcelona, 2006. Disponível em: 
<http//www.diba.es/urbal 2/cdsemunari/ponencias/ameliavalcarcelportu.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

513 

O Espaço na Reescritura de All the Pretty 
Horses, de Cormac McCarrthy, para o 

Cinema 
Francisco Romário Nunes | UFC 

rom.infor@gmail.com 

 

 

Resumo:  
O objetivo deste trabalho é analisar o romance All the Pretty Horses (1992), do escritor norte-americano Cormac 

McCarthy, e sua adaptação homônima para o cinema, investigando o aspecto espacial da narrativa. O romance 

conta a história de John Grady Cole, um garoto de 16 anos, que deixa o Texas rumo ao México com a companhia 

do amigo Lacey Rawlins. Os jovens têm como objetivo trabalhar em haciendas e reviver um passado que já não 

existe no país de origem. Ao adentrar no novo espaço, John Grady se envolve com, Alejandra, a filha de um 

fazendeiro, e percebe como aquele lugar possui outras convenções sociais que guardam histórias de violência. A 

obra rendeu ao escritor o prêmio National Book Awards, e foi adaptado para as telas de cinema em 2000, 

dirigido por Billy Bob Thornton. Embasaremos nossa pesquisa através do conceito de reescritura, de Lefevere 

(2007), e nas reflexões sobre adaptação fílmica, de Cattrysse (1992) e Stam (2008). Com relação a construção do 

espaço na narrativa de McCarthy, utilizaremos Ellis (2006), que faz uma análise sobre a restrição espacial nas 

obras do autor. Partimos da hipótese de que a adaptação fílmica acentua a relação amorosa dos personagens 

John Grady e Alejandra, porém apaga os traços que demarcam as transformações espaciais. 

 

Palavras-chave: Cormac McCarthy. Literatura. Adaptação. Espaço. 

 

 

1. Introdução 

O presente artigo pretende discorrer sobre a adaptação do romance All the Pretty Horses 

(1992), do escritor norte-americano Cormac McCarthy, para o cinema, com ênfase na análise do 

espaço em ambas as narrativas, literária e fílmica.   

Iniciaremos com uma breve discussão a respeito da adaptação enquanto um tipo de tradução, 

de acordo com os estudos de Cattrysse (1992; 2014), do conceito de reescritura, postulado por 

Lefevere (2007), e da adaptação enquanto intertextualidade, de Stam (2008). Em seguida, trataremos 

da construção do espaço definindo algumas características desse elemento na literatura e no cinema, 

e analisaremos como se dá a construção espacial na obra de McCarthy, especialmente no romance em 

questão, e no filme homônimo de 2000, dirigido por Billy Bob Thornton. Sobre a problemática do 

espaço na obra do autor, embasamo-nos em Ellis (2006), que analisa o espaço sobre a perspectiva de 

como o meio influencia e molda o comportamento e a vida dos personagens. Portanto, perguntamo-

nos: como o espaço foi projetado na narrativa cinematográfica? Quais traços se evidenciam e quais 

são suas ambivalências? 

mailto:rom.infor@gmail.com
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Partimos do pressuposto que, a adaptação fílmica ressignifica o romance, na medida em que o 

espaço, na narrativa literária, é representado como um ambiente em constante transformação, 

circunscrito por uma série de restrições. O filme, por outro lado, usa esse elemento apenas para 

reforçar o caráter dramático da obra, principalmente a relação amorosa entre John Grady e Alejandra, 

personagens centrais da história, que vivem um amor impossível diante das diferenças entre os dois 

mundos (Grady é americano e Alejandra é mexicana).  

Desta forma, esperamos contribuir para os estudos sobre a relação entre cinema e literatura, 

bem como colaborar para a fortuna crítica de McCarthy, ao discutirmos sua produção no sistema 

literário americano.  

 

2. Literatura e cinema: um diálogo possível 

O mundo industrial e moderno possibilitou a invenção do cinema no fim do século XIX e, da 

mesma forma, confirmou seu desenvolvimento enquanto a expressão do século XX, época do seu 

apogeu. Desde o início, a relação do cinema com a literatura se mostrou eficaz, produzindo uma 

grande quantidade de adaptações/releituras, e norteando a produção de narrativas em diferentes 

partes do mundo.   

 Nesse sentido, muitas obras e autores ganharam conotações diferenciadas além do universo 

da literatura, participando de outras estruturas narrativas, geralmente, impulsionadas pela magia do 

cinema, da arte das imagens em movimento. Narrativas tais como Frankenstein, de Mary Shelley, 

Romeu e Julieta, de William Shakespeare, e Doutor Fausto, de Thomas Mann, já não são obras 

consideradas pertencentes apenas ao cânone literário, mas já podem ser devidamente atribuídas 

como parte da história do cinema através de inúmeras adaptações e reescrituras ao longo dos poucos 

mais de cem anos da linguagem cinematográfica.  

 Diante desse fenômeno, muitos pesquisadores tiveram como tarefa investigar como se deu a 

relação entre essas expressões artísticas. Por muito tempo, o estudo da adaptação esteve engessado 

apenas na ideia de “fidelidade”, em que se discutiam questões relacionadas a apontamentos de 

características que remetiam a linguagem do cinema àquilo que a literatura havia feito através da 

escrita. Atualmente, o diálogo entre estas duas linguagens continua sendo matéria de pesquisas, 

teses, entre outras formas de leituras. Contudo, avanços na área possibilitaram vincular o texto 

adaptado não mais à sombra do texto “original”, mas enquanto um produto e processo que revitaliza 

a obra anterior de acordo com o contexto no qual é inserido.  

 Em meados dos anos 1990, período esse que vai consolidar este campo de estudo, Patrick 

Cattrysse (1992) desenvolve algumas premissas que contribuíram para novas metodologias acerca da 

investigação de textos adaptados da literatura para o cinema. Baseando-se na teoria dos 
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polissistemas, de Even-Zohar (1970), que coloca todo tipo de atividade humana (literatura, cultura, 

política, etc.) como uma espécie de comunicação que funciona de acordo com certos padrões 

governados por um sistema maior (o polissitema), Cattrysse (1992, p. 53-54), estabelece que “uma 

extensão do conceito de tradução e, uma abordagem no plano do estudo do filme-adaptação podem 

nos trazer novas percepções dentro dos padrões fundamentais de comunicação, tanto no filme como 

na tradução.” Nessa nova perspectiva, é importante salientar que, a adaptação não se caracteriza 

apenas como uma forma de tradução, mas como adaptação, ou seja, a produção e recepção de uma 

obra que é determinada por múltiplos condicionadores que são encontrados tanto no contexto fonte 

quanto no contexto de chegada (CATTRYSSE, 2014, p. 11). Assim, uma adaptação pode ser vista como 

um tipo de tradução que funciona de acordo com certos esquemas pré-definidos pelo sistema 

receptor, que pode direcionar a adaptação através de manifestações que reescrevem a obra dentro 

de outras práticas discursivas e ideológicas. 

Cattrysse (2014, p. 62), orienta-nos para investigar o texto adaptado a partir de três 

procedimentos: primeiro, considerar as adaptações mais ou menos como um fenômeno específico e 

examinar o funcionamento e posição das adaptações nos seus contextos de chegada; segundo, 

entender quais questões estão relacionadas ao processo de adaptação, que deve ser orientado pelo 

sistema de chegada e condicionado pelas exigências do seu contexto; e o terceiro segmento, examinar 

a existência de relações sistêmicas entre o processo de adaptação e a função e posição do seu 

resultado final enquanto produto de um contexto. Dessa forma, teremos ferramentas suficientes para 

uma análise calcada mais na posição da obra adaptada, do que na sua possível fidelidade.  

 Do mesmo modo, podemos dizer que a adaptação se manifesta como uma reescritura, ou 

seja, “a tradução é, certamente, uma reescritura de um texto original. Toda reescritura, qualquer que 

seja sua intenção, reflete uma certa ideologia e uma poética [...].” (LEFEVERE, 2007, p. 11). Logo, ela 

pode ser manipulada dentro de um contexto, a fim de estabelecer interesses tanto poéticos como 

ideológicos. Nessa concepção, desenvolvida por André Lefevere, durante a década de 1990 e, 

originalmente, voltada para os estudos da tradução, podemos associar a adaptação fílmica como um 

tipo de reescritura de um texto anterior, que de certa forma, cria imagens 

 

[...] de uma obra, de um período, de um gênero e, às vezes, de toda uma literatura. 
Essas imagens existiam ao lado das originais com as quais elas competiam, mas as 
imagens sempre tenderam a alcançar mais pessoas do que o original 
correspondente e, assim, certamente o fazem hoje (LEFEVERE, 2007, p. 18-19). 
 
 

 Portanto, as adaptações podem ter um alcance maior, motivadas por suas transformações 

que, muitas vezes, buscam se adequar a um determinado contexto, obedecendo aos padrões de um 

espaço e um tempo específico.  
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 Tais delineamentos permitiram tratar o cinema e a literatura como linguagens produtoras de 

significados diferentes, evitando o discurso de que uma arte é superior a outra. Por consequência, o 

conceito de intertextualidade pôde ser tomado como alternativa para reconduzir as pesquisas na área. 

Nesse processo, Stam (2008, p. 24) afirma que, a intertextualidade tem várias trilhas. A trilha da 

imagem herda a história da pintura e as artes visuais, assim como a trilha do som herda toda a história 

da música, do diálogo e a experimentação sonora. A adaptação, neste sentido, consiste na ampliação 

do texto-fonte através desses múltiplos intertextos. 

 Destarte, o diálogo entre as narrativas literária e fílmica se baseia em vários elementos que 

surgem e fazem parte de suas estruturas composicionais. A intertextualidade surge como ferramenta 

para investigarmos como esses mecanismos narrativos se relacionam, buscando identificar 

ressignificações que produzem outros sentidos e discursos, como no caso do cinema, que se 

caracteriza por ser uma arte híbrida.  

 Em resumo, diversas teorias reformularam a visão do filme-adaptação ao longo da história. 

Percebemos que, esta prática continua sendo processada na contemporaneidade, e o cinema 

continuará reescrevendo obras, criando imagens de escritores do passado e do presente, como 

verificamos através da obra de Cormac McCarthy, escritor contemporâneo da literatura americana, 

que teve algumas de suas narrativas adaptadas nas telas, dentre as quais destacamos os romances All 

the Pretty Horses (1992), No Country for Old Men (2005), e The Road (2006). Entendemos, portanto, 

serem necessárias novas abordagens nesses estudos a fim de investigar como se caracterizam os 

processos adaptativos na atualidade, tanto envolvendo pesquisas que relacionem a reescritura de 

personagens no cinema, ou mesmo a transmutação de temas e motivos, quanto de problemáticas 

acerca da construção do espaço na obra de ficção, nosso foco no presente estudo, e que discutiremos 

no tópico seguinte.  

 

3. A construção do espaço na obra de Cormac McCarthy 

Teorizar sobre a construção do espaço na obra de ficção, seja ela literária ou fílmica, não é 

tarefa fácil. Muitas leituras foram feitas pela crítica literária e cinematográfica a fim de entender como 

o espaço pode ser definido, quais características podem ser demarcadas que se repetem ou diferem 

de obra para obra, e como o autor trabalha o espaço enquanto elemento causador de distúrbios na 

mente e comportamento de personagens, de seus sofrimentos ou felicidades, de liberdade ou 

restrições. Assim, nesse tópico, apontaremos algumas questões sobre o espaço na literatura e no 

cinema, e mais especificamente, sobre o espaço no romance All the Pretty Horses, de McCarthy. Esse 

procedimento será importante para contextualizarmos nosso trabalho, e obter conceitos 

fundamentais para dar prosseguimento à análise de nosso objeto de estudo: o filme-adaptação All the 
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Pretty Horses (2000), de Billy Bob Thornton, em que investigaremos como o diretor reescreveu o 

espaço da narrativa de McCarthy no cinema. 

 

3.1. O espaço na literatura e no cinema 

 A priori, toda obra de ficção possui um espaço determinado. Nesse sentido, a descrição possui 

papel importante para mostrar como um ambiente se configura na mente do receptor do texto. No 

romance, por exemplo, “[...] a descrição é o principal instrumento de que o romancista dispõe para 

figurar o espaço.” (AGUIAR E SILVA, 1974, p. 47). É através da descrição que podemos entender como 

se caracteriza a dimensão espacial e como os personagens se relacionam com o lugar.  

O espaço constitui, portanto, um mundo onde se desenrola uma história, e pode ser 

representado na sua totalidade, ou através do ponto de vista de um personagem. Nesse sentido, a 

literatura produziu muitas conotações com relação ao espaço. O espaço dominante passou de uma 

representação que indicava como uma realidade se construía no exterior para uma realidade interior, 

ou seja, na consciência do personagem. Na literatura moderna, mas precisamente no romance inglês 

do início do século XX, por exemplo, por meio de seus principais representantes, Virginia Woolf e 

James Joyce, a descrição de uma realidade interna possibilitou uma linguagem inventiva e inovadora. 

Ambos os autores desenvolveram a narrativa que lida com o fluxo de consciência, ou seja, o propósito 

da história é uma tentativa de reproduzir os processos mentais dos personagens por meio da memória 

e impressões da mente (SILVA, 2011, p.86). Dessa forma, podemos dizer, também, que a percepção 

do espaço se altera de acordo com a condição psicológica dos personagens.  

Enquanto a literatura realista buscava depreender o mundo tal como ele é, a narrativa 

moderna fragmentava este espaço pela mente do personagem. Dessa forma, personagem e espaço 

tornam-se intimamente ligados.  

Lins, ao estudar o espaço na obra de Lima Barreto, afirma o seguinte: 

 

O fato de o espaço, em certos casos, provocar uma ação – desatando, portanto, 
forças ignoradas ou meio ignoradas –, relaciona com o imprevisto ou surpresa; 
enquanto isso, os casos em que o espaço propicia, permite, favorece a ação, ligam-
se quase sempre ao adiamento: algo já esperado adensa-se na narrativa, à espera de 
que certos fatores dentre os quais o cenário, tornem possível o que se anuncia” 
(LINS, 1976, p. 101).  

 
O autor considera o espaço como elemento causador das ações do personagem. Há um 

entrelaçamento entre esses fatores, sendo que os personagens são seres que não podem 

simplesmente ser colocados, mas acolhidos, absorvidos pelo ambiente da narrativa de modo que haja 

harmonia e um relevo transitável. Seja através de um espaço construído de forma realista, ou por 

meio do fluxo de consciência, o personagem é sempre um reflexo do espaço da narrativa, e o lugar se 
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apresenta de acordo com as ambivalências do personagem. O espaço da obra literária forma, de 

modo genérico, um constructo de imagens, de lugares e sentidos. Casas, estradas, pontes, florestas, e 

desertos configuram parte do espaço literário, podendo restringir ou não as ações dos seres que 

coexistem nesse universo. 

No cinema, as mesmas atribuições também podem ser utilizadas para falar do espaço fílmico. 

Contudo, o recurso da montagem possibilita pensar esse tema como a matéria essencial de um filme. 

Por se caracterizar como a arte da visão, o cinema não trabalha apenas com o efeito do espaço 

dramático (a representação do lugar onde se passa a história), mas também com o efeito do espaço 

plástico, tendo em vista que a montagem enfatiza mais a expressão do que a descrição (MARTIN, 

2013, p. 219-220). O espaço plástico visa submeter a imagem a fatores estéticos a partir de diversos 

estilos de planos: primeiros planos, planos gerais, tomadas de cima e de baixo, enfim, conforme os 

modos de uso da câmera.  

Segundo Martin (2013, p. 220), o cinema trata do espaço de duas formas: reproduz o 

ambiente por meio da movimentação da câmera, na qual experimentamos a imagem através dos 

movimentos, ou produz o espaço através da justaposição-sucessão de espaços fragmentários, 

representada por diversos planos que, quando montados, revelam uma geografia fílmica. Nesse caso, 

a montagem passa a ser a ferramenta criadora de espaço nos filmes. 

É importante ressaltar que há vários modos de construção espacial no cinema, tanto 

produzidos por uma lógica linear, quanto por meio de uma lógica não linear. No período clássico do 

cinema, por exemplo, é comum um sistema métrico rigoroso do espaço. Já com os impressionistas, o 

espaço passa por algumas subversões, sugerindo uma negligência da representação realista, e 

favorecendo o rompimento de normas e padrões estáticos (MARTIN, 2013, p. 227-228). Os 

impressionistas deformam o espaço, apresentando pontos de vista insólitos. De certo modo, essa 

nova construção espacial lembra o fluxo de consciência desenvolvido no romance moderno, na 

medida em que ambas as linguagens rematam tentativas originais de criar as narrativas, com seus 

espaços muitas vezes impenetráveis e fragmentados.  

Esta breve leitura indica algumas possibilidades de construção do espaço na literatura e no 

cinema, linguagens que permanecem em estreito contato, contribuindo, assim, para a criação de 

novas narrativas.  

 

3.2. O espaço na obra de Cormac McCarthy 

 Cormac McCarthy é considerado um dos maiores nomes da literatura americana na 

contemporaneidade. Sua obra narra a cultura do sul, com seus habitantes que demonstram um certo 

ranço fronteiriço presente nas bordas do México com os Estados Unidos que, muitas vezes, finda 

numa violência severa, que ultrapassa os limites territoriais.  
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O espaço, em suas narrativas, se veste de uma descrição realista, que contrapõe elementos do 

passado com o presente, e indica como se configura a transformação do Oeste americano. Oeste este 

que se apresenta como um lugar em constantes transformações. Desde o romance Blood Meridian 

(1985), que trata de um Oeste em formação, até The Road (2006), que descreve uma terra pós-

apocalíptica, o autor trabalha com temas relacionados a grandes deslocamentos de personagens que 

estão em constante atrito com o mundo. Dessa forma, o leitor se vê frente a espaços desérticos, 

vazios, e, ao mesmo tempo, observa casas em ruínas, e estradas abandonadas.  

A partir dessas características, Ellis (2006, p.1) afirma que McCarthy confia mais no cenário do 

que na construção do enredo, ou até mesmo no personagem. Ao longo de suas narrativas, McCarthy 

esbanja palavras sobre espaço e lugar (ELLIS, 2006, p. 2), explorando a sua relação com os 

personagens. Essa relação é construída a partir de restrições e deslocamentos.  

Ao analisar a obra de McCarthy, principalmente a Trilogia da Fronteira, composta pelos 

romances All the Pretty Horses, The Crossing, (1994), e Cities of the Plain (1998), Ellis (2006, p. 4) 

sugere que existem pelo menos três elementos de restrições espaciais na obra do autor, são estes: 

casas, túmulos e cercas. A princípio, essas restrições são geradoras de conflitos, tendo em vista que os 

personagens quase sempre expressam o desejo de ultrapassar limites territoriais, para circular em 

outros espaços. Portanto, a construção espacial é objeto de enfrentamento dentro das narrativas de 

McCarthy, especialmente quando os protagonistas, geralmente homens jovens, buscam alçar voos 

para mais longe. Nisso, eles esbarram nessas restrições, que também acabam gerando tensões 

psicológicas.  

Para Ellis (2006, p. 17), as demarcações do espaço, nos romances da Trilogia da Fronteira, 

criam limitações não naturais numa terra supostamente ainda natural. Para explicar sua leitura, o 

autor define os termos terra (land) e paisagem (landscape). Terra representaria um lugar sem 

interferência humana, enquanto que paisagem remonta a terra transformada pela ação do homem. 

Ellis (2006, p. 17) distingue também o termo lugar (place) de espaço (space). Nessa perspectiva, um 

lugar é uma construção de possibilidades do espaço em um conjunto fixo de circunstâncias. Para o 

autor, lugar é ontológico, espaço é existencial.  

Nessa visão, Ellis (2006, p. 17) argumenta ainda que, uma vez que um personagem tenha 

escapado da restrição doméstica (casa) e se livrado da atração das sepulturas antinaturais, as cercas 

funcionam tanto no sentido literal como figurativo, posto que restringem movimentos maiores. Com 

isso, as cercas transformam espaço em lugar a medida que elas redefinem o espaço e, por 

consequência, transformam a relação do personagem com o meio, resultando numa variedade de 

problemas, tanto de cunho espacial, quanto psicológica. Os personagens de Blood Meridian, por 

exemplo, demandam essas visões devido as diferentes conexões que cada um tem dentro da 
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narrativa. Enquanto o personagem Judge busca obliterar os fracos daquele oeste sangrento, o garoto 

denominado Kid, pretende dominar seus instintos numa terra ainda selvagem.  

Essas demarcações, na obra de McCarthy, são conscientes, e evidenciam-se na medida que 

representam paisagens que circunscrevem o espaço no lugar por cercas. Mas as cenas de estradas, 

pontes, e travessias de fronteiras, igualmente, apontam para demarcações em todo o ambiente 

natural, resultante de ações humanas. Assim, percebemos como o homem interfere no espaço, e em 

contrapartida, essas transformações influenciam o comportamento dos protagonistas. Há, assim, um 

quadro em constante correlação.  

 

4. O espaço na reescritura do romance All the pretty horses para as telas do cinema 

All the Pretty Horses foi publicado pela primeira vez em 1992, sendo a narrativa inicial de um 

conjunto de três obras intitulado Trilogia da Fronteira. Na trilogia, McCarthy apresenta uma América 

sendo redefinida pelo fim da Segunda Guerra Mundial e por rumores de uma terceira guerra.  Além 

disso, a Trilogia da Fronteira coloca a relação histórica dos Estados Unidos com o México como um dos 

fatores centrais das narrativas. Os personagens, nessa perspectiva, são envoltos por memórias de 

batalhas históricas (a Revolução Civil Mexicana, e a conquista do Oeste pelos Americanos, lugar, que 

inclusive foi palco de testes nucleares durante a Guerra Fria). Trazendo essa temática, o romance foi 

adaptado com título homônimo, no ano 2000, para o cinema, e dirigido por Billy Bob Thornton. Nesse 

sentido, investigaremos como a narrativa fílmica reescreveu o espaço da narrativa de McCarthy. 

 

4.1. O espaço no romance All the Pretty Horses 

Segundo Ellis (2006, p. 19), All the Pretty Horses soa, muitas vezes, como uma história de 

meninos que evitam estradas, enquanto procuram deixar um paraíso perdido em busca de um 

segundo que não irá permitir-lhes possuir residência permanente. Há a tentação, nesse romance, de 

imaginar os personagens cavalgando com uma liberdade condizente com a mitologia do Oeste 

americano, ou sugerindo a imaginação norte-americana igualmente problemática de um México 

transgressor e misterioso como um território sem demarcações, com jovens americanos prontos para 

pô-lo a prova.  

Podemos resumir o romance como uma narrativa que conta a história de John Grady Cole, um 

garoto de 16 anos, que deixa o Texas rumo ao México, no ano de 1949, com a companhia do amigo 

Lacey Rawlins e do misterioso Jimmy Blevins, um adolescente que também está em fuga. Os jovens 

têm como objetivo trabalhar em haciendas e reviver um passado que já não existe no país de origem. 

Ao adentrar no novo espaço, John Grady se envolve com Alejandra, a filha de um fazendeiro, e a partir 
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desse momento, enfrenta um lugar que possui outras convenções sociais e que guardam histórias de 

violência.  

Estimulado pela morte do avô, e pelo fato da mãe por a fazenda da família à venda, John 

Grady já não encontra motivos para ficar na sua pátria, e decide deixar tudo para trás em busca de 

uma vida em que possa reviver as histórias contadas pelo seu avô, “[...] o mais velho de oito rapazes e 

o único a passar dos vinte e cinco anos de idade. Afogados, baleados, escoiceados por cavalos. 

Morreram em incêndios. Parece que só tinham medo de morrer na cama.” (MCCARTHY, 1992, p. 7). 

161 A narrativa, portanto, traz esse imaginário de uma terra domada por homens, em um espaço 

patriarcal. John Grady parece sofrer por não continuar a tradição da família. Elis (2006, p. 201) afirma 

que sua mãe prefere um lugar de vidas mais civilizadas, em vez de aventuras nas fronteiras daquele 

espaço.  

 Da mesma forma, John Grady não consegue entender a alternativa dada por sua mãe, 

posicionando-se fora da linha de seus ancestrais. Esta característica é uma mola propulsora de 

dificuldades, pois o jovem precisa decidir em mudar-se para a cidade e desistir da vida selvagem, ou 

tornar-se um andarilho em meio ao Oeste. Assim, o personagem entende que àquela vida de domador 

de cavalos não é mais possível em solo americano. O elo entre o seu lar e a vida selvagem é quebrado. 

Logo, John Grady parte de seu rancho no Texas para o México, em busca de uma vida arcaica, baseada 

nos princípios de seus antepassados.  

  Nessa transição, o romance apresenta as demarcações do espaço, suas restrições, bem como 

sua transformação. Ao sair de seu país, John Grady e seu amigo Lacey Rawlins se tornam nômades, e 

arremessam-se em meio ao deserto, estradas, travessias e casas abandonadas. Segundo Ellis (2006, p. 

204), essa fuga está ligada a um desejo doméstico do personagem, pois a intenção de John Grady é 

viver da mesma forma como seu avô viveu. Porém, o garoto parece não compreender as mudanças 

ocorridas no espaço. A modernização, a chegada das máquinas de extração de petróleo, e a vida 

urbana evidenciam a transformação do espaço. Para John Grady, o rancho de sua família reúne sua 

história, suas memórias e sonhos. A perda dessas referências aflige o personagem, que precisa 

encontrar noutro espaço, no exterior, aquilo que produz sentido no seu íntimo.  

 No México, o protagonista percebe que aquele novo mundo também não se assemelha com o 

Oeste que possui em seu imaginário. Ao envolver-se com Alejandra, na fazenda La Purísima, John 

Grady quebra as regras do novo espaço, e dessa forma, ele é aprisionado, e entende que o lugar 

possui outra condição social, frustrando seus desejos.  

                                                             
161 […] the oldest of eight boys and the only one to live past the age of twenty-five. They were drowned, shot, kicked by 
horses. They perished in fires. They seemed to fear only dying in bed (Todas as traduções do romance All the Pretty Horses 
são de Marcos Santarrita, da edição brasileira intitulada Todos os Belos Cavalos, da editora Companhia das Letras, ano 1993). 
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 Quando retorna a América, o personagem cavalga pelo deserto de forma errante. Na parte 

final da narrativa, percebemos como o espaço está em constante transformação: 

 
Em quatro dias de cavalgada ele cruzou o Pecos em Iraan Texas e subiu na barranca 
do rio onde os braços das bombas de petróleo do Campo Yates enfileiradas contra o 
horizonte subiam e baixavam como pássaros mecânicos. Como grandes pássaros 
primitivos feitos de ferro segundo informações numa terra talvez onde esses 
pássaros existiram outrora. (MCCARTHY, 1992, p. 301).162 
 

 O trecho indica que aquele território possui outras demarcações, oriundas do mundo 

moderno e industrial. O personagem, por outro lado, torna-se expatriado. Sua condição é o reflexo da 

perda do seu espaço doméstico. Nesse sentido, a casa de seu avô, dá lugar ao deserto, e John Grady 

empreende uma viagem pelo Oeste em busca de um último contato com o mundo antigo que está 

desaparecendo.  

 

4.2. A reescritura do espaço na adaptação fílmica de All the Pretty Horses 

All the Pretty Horses foi adaptado para o cinema em 2000 com título homônimo, dirigido por 

Billy Bob Thornton. A narrativa visual é estrelada por Matt Damon (John Grady) e Penélope Cruz 

(Alejandra), na época, atores hollywoodianos em ascensão.   

 O filme retrata a paisagem do Oeste americano, e o personagem John Grady em sua jornada 

rumo ao Sul, em direção ao México. A adaptação segue a linha narrativa do romance, apresentando a 

morte do avô de Grady, a fuga dos jovens do rancho no Texas, a travessia do Rio Grande, até a 

descoberta do novo espaço, culminando com a relação amorosa de John Grady e Alejandra, sendo 

este o mote central da história.   

 O espaço é reproduzido através de grandes planos abertos da paisagem, com mudanças 

rápidas de cenas que envolvem o espectador. O diretor opta por uma montagem linear, obedecendo 

às regras clássicas do cinema hollywoodiano, e apresenta os personagens John Grady, Lacey Rawlins, e 

Jimmy Blevins como aventureiros em meio aquele ambiente inóspito. Contudo, não identificamos uma 

construção de planos que foquem na transformação do lugar, tampouco na perda de uma tradição 

familiar enfrentada pelo jovem Grady.  

 Para o desenvolvimento do drama, o diretor foca na relação do garoto Grady com Alejandra, 

já em território mexicano. O breve romance dos jovens se transforma em um elemento de força na 

narrativa, criando conflitos no decorrer da história, revelando, ainda, uma sociedade com outros 

padrões sociais, marcados por uma violência severa. 

                                                             
162 In four days’ riding he crossed the Pecos at Iraan Texas and rode up out of the river breaks where the pumpjacks in the 
Yates Field ranged against the skyline rose and dipped like mechanical birds. Like great primitive birds welded up out of iron 
by hearsay in a land perhaps where such birds once had been. 
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 Diante desse contexto, a adaptação fílmica acentua o drama de um amor impossível, em que a 

diferença entre os dois mundos (o americano e o mexicano) apenas reforça essa condição. Nesse 

sentido, a demarcação do espaço não é apresentada em primeiro plano.  

 No último momento do filme, John Grady retorna aos Estados Unidos. Em seu retorno, não há 

indicação da transformação espacial, tampouco referência de uma terra demarcada pelo progresso 

industrial. Acreditamos que o espaço é reescrito como um elemento que realça o drama romântico, 

porém não evidencia a relação de Grady com seus antepassados. 

 

5. Considerações finais 

Em conclusão, a adaptação fílmica de All the Pretty Horses empreende uma tentativa de 

mostrar um Oeste ainda possível, onde o espírito de liberdade e aventura exista. Contudo, as imagens 

de paisagens apenas ilustram a narrativa sem corroborar a ideia de demarcações espaciais, ou mesmo 

elementos que reforcem essa premissa. 

Enquanto no romance a perda do rancho e a transformação do espaço desatam um conflito 

psicológico no protagonista, a narrativa fílmica não conta sobre a transformação do espaço (o Oeste). 

Sua estrutura organiza os elementos narrativos para realçar a relação amorosa entre John Grady e 

Alejandra. Ademais, o filme-adaptação é construído com cortes de cenas rápidos, muitos cenários 

naturais que marcam o espaço, porém, a narrativa suaviza a ideia de restrições/transformações 

espaciais, e fortalece o drama romântico de um amor impossível. Portanto, a releitura do romance de 

McCarthy no cinema ressiginificou alguns traços da obra literária, especialmente referente à 

construção do espaço.  
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Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo analisar a personagem Jane Eyre, protagonista do livro de mesmo nome, da 

escritora inglesa Charlotte Brontë, publicado em 1847. O romance é uma autobiografia ficcional da personagem 

protagonista, isto é, de Jane, uma jovem que enfrenta muitos desafios em sua vida, porém, é uma mulher forte e 

independente, que questiona e desconstrói determinados valores impostos ao sexo feminino na Inglaterra 

Vitoriana, uma sociedade patriarcal onde os papéis sociais de homens, de mulheres e de crianças eram 

estritamente definidos e, nesse contexto, a mulher era considerada um ser frágil e submisso. Portanto, 

perguntamo-nos como o discurso da personagem é construído na narrativa desse romance de Brontë e 

comparamos a personagem Jane com o estereótipo da mulher vitoriana. Como base teórica, utilizamos Burgess 

(1969) e Guardini (2007), que apresentam e discutem acerca de aspectos socioculturais da Inglaterra Vitoriana; 

Candido (2007) e Brait (2006), que discutem sobre a personagem de ficção, e Woolf (2013) que discute sobre a 

condição social da mulher naquela época. 

 

Palavras-chave: Jane Eyre. Inglaterra Vitoriana. Mulher Vitoriana. 

 

 

1. Introdução 

O presente artigo tem por objetivo analisar o romance Jane Eyre, publicado pela primeira vez 

em 1847, escrito por Charlotte Brontë, com foco na personagem principal, Jane, em comparação com 

o esteriótipo da mulher vitoriana. O trabalho se estrutura em três seções, na primeira nos deteremos 

um pouco sobre a vida da escritora, depois faremos a apresentação de aspectos da moral na 

Inglaterra Vitoriana, e, em seguida analisaremos a personagem Jane em comparação com o 

estereótipo da mulher inglesa no século XIX.  

Acreditamos que, no romance, a autora crítica a sociedade vitoriana e a sua ideologia de 

gênero, bem como a personagem Jane desconstrói o esteretipo da mulher vitoriana. Os estudos de 

Burgess (1969) e Guardini (2007) nos auxiliarão na leitura do contexto histórico. A respeito da 

personagem no romance, faremos uso de textos de Candido (2007) e de Brait (2006). E por fim, 

utilizaremos Woolf (2013), que discute sobre os papéis das mulheres inglesas durante a era vitoriana. 

Jane Eyre é uma autobiografia ficcional da protagonista. Jane, por ser uma mulher forte e 

independente, coloca em questão temas sociais relacionados às mulheres da Inglaterra Vitoriana e 
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reivindica direitos que não lhe eram dados. Portanto, este artigo analisa a personagem Jane Eyre e a 

sua relação com a sociedade inglesa do século XIX, comparando-a com o estereótipo da mulher 

naquele período, e investigando como a personagem de Charlotte Brontë desconstrói esse 

estereótipo. 

Através do romance, podemos identificar aspectos da sociedade inglesa do século XIX, como 

por exemplo, as questões de gênero, a moral da era vitoriana e também as relações de classes sociais. 

A narrativa Jane Eyre pode ser usada para compreendermos o papel social das pessoas naquele 

período, em especial o papel social das mulheres vitorianas. 

Nossa hipótese inicial é que a protagonista, Jane Eyre, questiona a moral da época e o que era 

destinado às mulheres, desconstruindo seus estereótipos. 

 

2. A escritora Charlotte Brontë 

Charlotte Brontë foi uma escritora e poetisa inglesa, irmã mais velha de Emily Brontë e Anne 

Brontë, também escritoras e grandes nomes da Literatura Inglesa. Nasceu em 21 de abril de 1816 em 

Thornton, West Yorkshire, na Inglaterra, onde viveu boa parte da sua vida, e faleceu em 31 de março 

de 1855, com apenas 38 anos, na sua cidade natal.  

A autora viveu na Era Vitoriana, uma sociedade em pleno progresso industrial, e de imensa 

produção literária. No entanto, o reinado da rainha Vitoria caracterizou um período puritano, em que 

os papéis de homens, de mulheres e de crianças eram estritamente definidos e rigorosos. Apesar de 

ser governada por uma mulher, a Inglaterra impunha muitas regras ao sexo feminino. A mulher era 

vista como um ser inferior ao homem. 

Charlotte inicia sua produção literária juntamente com suas irmãs, quando ainda era criança. 

Ela estudou em uma escola interna e quando adulta trabalhou como professora e governanta em 

escolas e em casas de família. Brontë escreveu e publicou poesia, contos e romances. A escritora 

tornou-se conhecida por toda a sociedade inglesa ainda em vida, principalmente após a publicação de 

Jane Eyre.  

Jane Eyre trata de um assunto polêmico da época, a liberdade da mulher. O romance é 

considerado sua obra prima e um clássico da literatura inglesa. Publicado pela primeira vez em 16 de 

outubro de 1847, em Londres, a narrativa foi um sucesso de vendas e de crítica literária. Charlotte 

também escreveu Shirley, que foi publicado em 1849; Villette, publicado em 1853; O Professor, 

publicado postumamente em 1857, entre outros. Nos quatro romances supracitados, a autora aborda 

e enfatiza a condição social da mulher e a diferença de papeis de gênero estabelecidos na Era 

Vitoriana. 
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Diante da dificuldade que as mulheres tinham para publicar, algumas das obras da escritora 

foram lançadas com o pseudônimo masculino Currer Bell, pois a literatura era restrita e dedicada aos 

homens, sendo assim, mais fácil publicar com nomes masculinos. Suas irmãs, Emily Brontë e Anne 

Brontë também publicaram os seus romances com nomes masculinos, Ellis Bell e Acton Bell, 

respectivamente, pelo mesmo motivo de Charlotte. No entanto, com o sucesso de vendas do romance 

Jane Eyre, Charlotte revelou e passou a publicar com o seu verdadeiro nome. 

 

3. A moral da Inglaterra vitoriana 

O contexto histórico no qual a escritora Charlotte Brontë está inserida é a Inglaterra Vitoriana, 

período em que corresponde ao reinado da Rainha Vitoria, entre 1837 e 1901, uma era em que a 

moral, o tradicionalismo e as repressões de gênero e de classes sociais estavam em primeiro plano.  

Os papéis das pessoas nessa era eram estritamente definidos. As mulheres eram consideradas 

seres inferiores aos homens, e elas tinham de cuidar da casa e não poderiam trabalhar ou estudar, 

votar, e tampouco expressar suas ideias publicamente. No entanto, as mulheres pobres deveriam 

trabalhar para se sustentarem, é o caso de Jane Eyre, retratado na narrativa em questão, que teve que 

trabalhar como governanta em uma mansão para ter onde morar. 

As profissões mais dignas destinadas para mulheres pobres eram de governantas, tutoras ou 

professoras, e elas só poderiam exercer essas funções se tivessem alguma instrução, como saber ler, 

escrever, saber desenhar, entre outras disciplinas. As mulheres ricas só poderiam estudar se 

permanecessem em seus lares, sendo essa educação voltada somente para o aprendizado das 

atividades domésticas e comportamentais.  

As crianças não poderiam agir como crianças, tendo que se comportarem como miniadultos, e 

aprendiam desde muito cedo, a partir de leituras diárias da bíblia feitas pelas mães, pelas professoras 

ou governantas, que a obediência é uma das maiores virtudes dos seres humanos.  

Os homens, por outro lado, eram considerados os reis sobenanos de suas casas, os 

administradores e provedores de seus lares, em que todas as outras pessoas lhes deviam 

subserviência e respeito, em especial as suas esposas e filhas. 

A Inglaterra Vitoriana foi um período puritano com uma moral rígida, na qual as bases eram 

“[...] grandes famílias com o pai como a cabeça divina, e a mãe, como uma criatura submissa.”163 

(BURGESS, 1969, p. 235). Uma época com muitos padrões sociais, especialmente aqueles destinados 

às mulheres, que tinham seus direitos negados, não podendo expressar-se naquela sociedade repleta 

                                                             
163 [...] large families with the father as a godlike head, and the mother as a submissive creature. (Todas as traduções não 
referenciadas são de nossa autoria). 
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de valores que não poderiam ser quebrados, como as constituições familiares, os deveres de fé, entre 

outros. 

Segundo Guardini (2007, p. 124), no início do século XIX, “[...] o poder político e econômico 

começava a mudar de mãos e a combinação de capitalismo e protestantismo determinava novos 

papéis tanto para o homem como para a mulher [...]”. Isso indica que a monarquia e a igreja 

controlavam a vida de todas as pessoas, através da criação de comportamentos fixos e definidos, em 

que todos, homens, mulheres e crianças, deveriam seguir.  

Guardini (2007, p. 127) comenta que, naquele período, os homens tinham a missão de 

trabalhar e sustentar a casa, enquanto que as mulheres deveriam administrar o mundo doméstico. A 

casa e a família eram as bases principais da era, sendo o papel do homem prover e sustentar o lar e o 

papel da mulher, que lhe era ensinado desde criança, zelar pela paz, pelo conforto e pelo bem estar 

do marido, dos filhos e em especial do lar, sendo esse considerado um trabalho divino e angelical.  

A partir deste panorama histórico, analisaremos o romance Jane Eyre em relação com o 

contexto Vitoriano, principalmente ao que concerne o papel da mulher nessa sociedade, pois como 

bem diz Candido (2007, p.52), “o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação 

entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a concretização deste.” 

Portanto, devemos nos atentar ao contexto sociocultural de Charlotte Brontë, enfatizando sempre a 

personagem principal, Jane Eyre, e sua relação com o estereótipo da mulher vitoriana.  

 

4. Jane Eyre e a mulher vitoriana 

Jane Eyre é um romance ficcional autobiográfico, portanto, é narrado em primeira pessoa por 

Jane, a personagem protagonista. Segundo Brait (2006, p.61), “quando a personagem expressa a si 

mesma [...] cada página procura expor a ‘vida’ à medida que se desenvolve, flagrando a existência da 

personagem nos momentos decisivos de sua existência [...].” Dessa maneira, Jane Eyre nos conta em 

detalhes a trajetória de sua vida, da infância ao ínicio de sua vida adulta, as tristezas, frustações, 

solidão, descobrimentos, e principalmente como conseguiu superar os obstáculos que foram lhe 

destinados.  

Jane perdeu os pais quando ainda era criança e foi criada na mansão Gateshead Hall, por sua 

tia, Mrs. Reed, uma mulher de temperamento difícil, que desprezava e maltratava a sobrinha, ainda na 

idade infantil. Após uma discussão com a tia, Jane foi enviada para estudar e morar permanentemente 

em uma escola interna, Lowood School. Nesse internato, a protagonista ficou por dez anos, oito como 

aluna e dois como professora. Durante esse período não teve nenhum contato com a tia Mrs. Reed ou 

com os primos.  
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Durante esse tempo, a escola interna era o melhor que Jane poderia ter, porém haviam alguns 

problemas, como a falta de conforto, de alimentação adequada, e conduta rígida tornavam o lugar 

difícil.  

Mesmo em tais condições, Jane Eyre pôde estudar inglês, francês, desenho, fazer trabalhos 

com agulhas, ter aulas de comportamentos e etiquetas, entre outras disciplinas destinadas às meninas 

e mulheres. Tais intruções, de acordo com Guardini, diferem do que era ensinado aos homens. 

Enquanto “[...] questões literárias, filosóficas, políticas e comerciais eram território masculino [...]”, as 

mulheres, ao contrário, “[...] tinham de ser instruídas na arte da conversação, na adequação do 

vestuário e nos cuidados domésticos [...].” (GUARDINI, 2007, p. 129). 

Depois de dez anos na escola Lowood, Jane Eyre demonstra cansaço por aquela vida afastada 

do mundo. A jovem decide partir, e conhecer outros lugares, outras pessoas, e, principalmente, ter a 

liberdade que ela almeijava e lhe foi, na maior parte de sua vida, negada, como podemos observar na 

citação abaixo: 

[...] as regras da escola, os deveres da escola, seus hábitos e conceitos, as vozes, os 

rostos, as frases, as roupas e as preferências e antipatias — era tudo o que eu 

conhecia da vida. E agora sentia que aquilo não era o bastante. Cansei-me da rotina 

[...] em uma única tarde. Desejei a liberdade, suspirei pela liberdade, rezei uma 

prece pela liberdade que me pareceu ser levada pelo vento leve que soprava [...]. 

(BRONTË, 1999, p. 73).164 

 

Nesse trecho do romance, percebemos como Jane não aceita o que lhe é imposto, que a 

personagem não deseja passar a vida inteira presa nos muros de um internato. A partir desse 

momento, a personagem buscar mudar seu destino. A jovem coloca um anúncio em um jornal e é 

contratada para trabalhar como governanta e professora de uma menina (Adèle) em uma grande 

mansão, chamada Thornfield Hall, longe da escola e, também, da casa da tia.  

Em Thornfield Hall, Jane Eyre tem a função de ensinar inglês a Adèle, uma menina francesa, 

além de orientá-la a ter bons costumes e comportamentos morais. Nessa mesma residência, Jane 

conhece o dono da casa, Mr. Edward Rochester, por quem ela se apaixona.  

Na mansão, Jane parece viver seus melhores dias, e sua vida é transformada, tanto 

financeiramente, quanto emocionalmente. No entanto, a protagonista sente falta de alçar voos mais 

altos, como por exemplo, viajar, algo que era impossível para uma mulher pobre e solteira naquele 

período. A narrativa expõe os desejos de Jane de sempre querer conhecer o novo, mesmo diante dos 

julgamentos de valores existentes na sociedade vitoriana. 

 

                                                             
164 […] school-rules, school-duties, school-habits and notions, and voices, and faces, and phrases, and costumes, and 
preferences, and antipathies — such was what I knew of existence. And now I felt that it was not enough; I tired of the 
routine […] in one afternoon. I desired liberty; for liberty I gasped; for liberty I uttered a prayer; it seemed scattered on the 
wind then faintly blowing [...]. (Todas as traduções do romance Jane Eyre são de Carlos Duarte e Anna Duarte, da edição 
brasileira, da editora Martin Claret, ano 2014). 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

530 

Quem quiser culpar-me que me culpe se eu acrescentar que, uma vez ou outra, saía 

sozinha para caminhar pelo jardim, ia até os portões e olhava através deles para a 

estrada. Ou enquanto Adèle brincava com a babá, e a Senhora Fairfax fazia geleias 

na despensa, eu subia os três lances de escada, levantava o alçapão do sótão e 

chegava à cobertura e olhava para longe, para o campo, para as montanhas e o 

horizonte a distância e sentia falta de ter um poder de visão que me levasse além 

daqueles limites e que pudesse atingir aquele mundo agitado das cidades e regiões 

cheias de vida de que eu ouvira falar, mas que jamais havia visto. Então desejava ter 

mais do que a experiência prática que possuía. Queria mais interação com pessoas 

como eu, queria conhecer outras pessoas diferentes daquelas que estavam ali ao 

meu alcance. (BRONTË, 1999, p. 198-199).165 

 

Através do trecho acima, observamos que Jane Eyre mostra-se diferente do que era esperado 

de uma mulher vitoriana, pois não aceitava as normas e regras que eram impostas a ela e as mulheres 

de sua época. A jovem questiona os padrões sociais, como podemos comprovar através de suas 

atitudes, suas ideias e pensamentos. Em suma, Jane não aceitava as limitações que eram impostas ao 

seu sexo. 

Segundo Rocha (2008, p. 189), “[...] as mulheres foram, por séculos, tidas como mental e 

fisicamente inferiores aos homens, incapazes de assumir as rédeas da própria vida, inclusive nos 

âmbitos jurídicos e econômicos. [...].” Essa construção social foi proclamada de forma mais evidente 

na Era Vitoriana, e Jane Eyre desconstrói essa afirmativa sobre as mulheres, pois ela se mostra dona 

da própria vida e das próprias escolhas. Nas passagens seguintes, podemos observar como a 

personagem desconstrói os padrões que regiam a vida da mulher vitoriana: 

[...] Tem-se a crença de que as mulheres, em geral, são bastante calmas, mas as 

mulheres sentem as mesmas coisas que os homens. Precisam exercitar suas 

faculdades e ter um campo para expandi-las, como seus irmãos costumam fazer. 

Elas sofrem de uma restrição tão rígida, e de uma estagnação tão absoluta, como os 

homens sofreriam se vivessem na mesma situação. É um pensamento estreito dos 

seres mais privilegiados do sexo masculino dizer que as mulheres precisam ficar 

isoladas do mundo para fazer pudins e cerzir meias, tocar piano e bordar bolsas. É 

fora de propósito condená-las, ou rir delas, se elas desejam fazer mais ou aprender 

mais do que o costume determinou que fosse necessário para pessoas do seu sexo. 

(BRONTË, 1999, p. 95).166 

 

                                                             
165 Anybody may blame me who likes, when I add further, that, now and then, when I took a walk by myself in the grounds; 
when I went down to the gates and looked through them along the road; or when, while Adele played with her nurse, and 
Mrs. Fairfax made jellies in the storeroom, I climbed the three staircases, raised the trap-door of the attic, and having 
reached the leads, looked out afar over sequestered field and hill, and along dim sky-line — that then I longed for a power of 
vision which might overpass that limit; which might reach the busy world, towns, regions full of life I had heard of but never 
seen — that then I desired more of practical experience than I possessed; more of intercourse with my kind, of acquaintance 
with variety of character, than was here within my reach. I valued what was good in Mrs. Fairfax, and what was good in 
Adele; but I believed in the existence of other and more vivid kinds of goodness, and what I believed in I wished to behold. 
166 […] Women are supposed to be very calm generally: but women feel just as men feel; they need exercise for their 
faculties, and a field for their efforts, as much as their brothers do; they suffer from too rigid a restraint, to absolute a 
stagnation, precisely as men would suffer; and it is narrow-minded in their more privileged fellow-creatures to say that they 
ought to confine themselves to making puddings and knitting stockings, to playing on the piano and embroidering bags. It is 
thoughtless to condemn them, or laugh at them, if they seek to do more or learn more than custom has pronounced 
necessary for their sex. 
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Não sou um pássaro, e não fui presa em uma armadilha. Sou um ser humano livre 

com minha vontade independente. [...]. (BRONTË, 1999, p. 223).167 

 
Nesses trechos, observamos que Jane Eyre expõe sua opinião sobre os privilégios masculinos e 

sobre as tarefas que as mulheres deveriam cumprir. Do mesmo modo, percebemos sua força, e como 

ela questiona os papeis estabelecidos para as mulheres, e assim, rompe e desconstrói as regras e a 

moral que eram impostas ao seu sexo na era vitoriana. 

A mulher vitoriana tinha que ser um ser ‘doce’, calma, angelical, simpática, passiva, e zelosa, 

ou seja, uma criatura ‘perfeita’ para os moldes vitorianos. Era seu dever cuidar de todas as pessoas de 

sua casa, diga-se o marido e os filhos, de forma bastante carinhosa e submissa. Como afirma Virginia 

Woolf (2013), a mulher vitoriana era considerada o anjo do lar:  

 
Ela era extremamente simpática. Imensamente encantadora. Totalmente altruísta. 
Excelente nas difíceis artes do convívio. Sacrificava-se todos os dias, – em suma, seu 
feitio era nunca ter opinião ou vontade própria, e preferia sempre concordar com as 
opiniões e vontades dos outros. Naqueles dias – os últimos dias da rainha Vitória – 
toda casa tinha seu anjo. [...]. (Woolf, 2013, p. 12). 

 
Como podemos perceber, Jane Eyre não caracteriza um anjo do lar, pois ela tinha vontade 

própria, era dona de si mesma e do seu destino, tampouco concordava ou aceitava tudo que lhe era 

imposto e destinado. Ao contrário, a personagem de Charlotte pensava no que era melhor para si, e as 

suas escolhas eram baseadas de acordo com seus sentimentos, seus pensamentos e suas opiniões. 

Dessa maneira, a personagem Jane desconstrói o estereótipo da mulher vitoriana e rompe com a 

moral da época.   

 

5. Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo analisar o romance Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë, 

em 1847, enfatizando a personagem principal, Jane, e sua relação com a Inglaterra Vitoriana, uma 

sociedade patriarcal e movida por diversos padrões puritanos. Através da narrativa, procuramos 

identificar evidências que apontassem para a crítica à ideologia de gênero vivida pelas mulheres 

naquele período da história da Inglaterra. 

Concluimos, com base nas passagens analisadas do romance e discutidas ao longo de nosso 

trabalho, que a personagem protagonista Jane Eyre, não se conforma com a sua condição de submissa 

e critíca a ideologia de gênero da época. Ela, também, não aceita ser o anjo do lar, e, ao questionar os 

papéis e regras estabelecidos para o sexo feminino, descontrói o estereótipo da mulher vitoriana. 

Por fim, o romance é uma narrativa na qual podemos refletir sobre a Inglaterra Vitoriana, o 

contexto social no qual Charlotte Brontë viveu, com a moral e as regras sociais estabelecidas e 

                                                             
167 I am no bird; and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will […]. 
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aplicadas durante o reinado da rainha Vitoria, bem como à condição social das mulheres. Esperamos 

ter contribuído para futuras intepretações e estudos sobre a obra literária de Charlotte Brontë.  
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Resumo:  
O presente trabalho analisa o perfil heroico do personagem da narrativa de “O Pequeno Príncipe”, representado 

por um garoto. A relevância desse estudo se acentua pelo fato de que, segundo Hunt (2010), a literatura infantil 

é um objeto de estudo sério e que por isso ela tem se tornado um laboratório de provas de importância ímpar 

para as teorias literárias. Assim sendo, objetivando relacionar a obra às teorias existentes, é que se buscou 

analisar a evolução que o personagem/herói sofreu no decorrer da narrativa. Observou-se que essa evolução 

conferiu à história um enredo surpreendente, dinâmico e inacabado, termos extraídos dos estudos de Bakhitin 

(1988), Barthes (2011) e Benjamin (1987), teóricos que veem no romance a possibilidade de suas narrativas 

tornarem o mundo familiar e atual para aqueles que as lêem, exatamente porque é nesse gênero que os herois 

são apresentados em nível de atualidade, como pessoas comuns no local em que estão instalados, introduzindo 

uma problemática e o contato vivo com o inacabado. Através de uma análise da teoria do romance e da reflexão 

acerca da evolução psicológica do pequeno príncipe, verificou-se que o perfil do personagem corrobora com o 

perfil defendido pelos estudiosos, porque na narrativa em estudo, o heroi se transforma a cada viagem, é 

educado pelas circunstâncias positivas e negativas, resultando em um material de leitura surpreendente tanto 

para crianças quanto para adultos, pois se torna capaz de despertar a emoção, a imaginação, a cognição e a 

criatividade através dos problemas enfrentados pelo personagem. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil, heroi, teoria do romance. 

 

 

1. Introdução 

Tópicos fundamentais para o desenvolvimento da crítica em literatura infantil foram inseridos 

na no meio universitário pelo teórico britânico Peter Hunt, pioneiro no estudo comprometido do 

gênero para crianças. Em sua obra, Crítica, teoria e literatura infantil (2010), o teórico apresenta um 

panorama amplo, atual e sem fronteiras, que trata desde uma definição de literatura infantil até o 

impacto das novas mídias sobre ela. Seu nome e sua obra foram selecionados para este trabalho por 

causa de sua persistente defesa em prol da literatura infantil. Ele revela as dificuldades e como o 

gênero se consolidou ao longo da história, proporcionando conhecimento indispensável no combate 

ao preconceito de que livro para crianças é inferior ao livro dito “adulto”. Por essa razão, Peter Hunt 

enfatiza com veemência, ao longo dos capítulos, que a literatura infantil não pode ser tratada como 

tal; que “a literatura infantil é um objeto de estudo sério e que por isso ela tem se tornado um 

laboratório de provas de importância ímpar para as teorias literárias” (p. 33), ideia que o presente 

trabalho compartilha.   

mailto:nelle_notria@hotmail.com
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O Pequeno Príncipe, livro que foi escolhido para análise nesse estudo, é uma história 

maravilhosa e profunda para todas as idades, porém é um livro para crianças, e o curioso na visão de 

Hunt é que os livros para crianças não são canônicos, mas que esse fato não o faz menor que as outras 

literaturas. Peter, diante do dilema do cânone faz um questionamento pertinente a esta pesquisa: 

“por que estudar literatura infantil?”. A resposta é obvia: “porque é importante e divertido. Os livros 

para crianças têm, e tiveram, grande influência social e educacional; são importantes tanto em termos 

políticos como comerciais”. E ele continua: “Do ponto de vista histórico, os livros para crianças são 

uma contribuição valiosa à história social, literária e bibliográfica; do ponto de vista contemporâneo, 

são vitais para a alfabetização e para cultura” (p. 43). 

Nesse mesmo viés, de que o livro destinado à criança é importante tanto do ponto de vista 

histórico quanto contemporâneo, é que Carvalho (2011, p. 38) afirma serem os assuntos abordados 

nos livros infantis “de natureza múltipla, centrados em questões objetivas e subjetivas, tratando da 

realidade humana como um todo”.  

Por essa ótica, a literatura infantil torna-se importante ferramenta e modelo utilizado por 

teóricos e críticos no estudo de determinados assuntos. Assim sendo, a teoria escolhida para a 

fundamentação do presente trabalho, é a do Romance, escrita por Georg Lukács em 1914-15; e 

relacionando-se à ela, os estudos feitos pelos teóricos Bakhtin (1988), Barthes (2011) e Benjamin 

(1936), tendo em vista a ideia de personagem, protagonista e heroi que permeia essas pesquisas e 

que são facilmente identificadas na narração de “O Pequeno Príncipe” (2015).  

A relevância desse estudo se acentua pelo fato de que, segundo Hunt (2010), a literatura 

infantil é um objeto de estudo sério e que por isso ela tem contribuído com as teorias literárias. Assim 

sendo, objetivando relacionar o corpus à Teoria do Romance verificando se o perfil do personagem 

corrobora com o perfil defendido pelos estudiosos, é que busco analisar a evolução que o 

personagem/heroi sofre no decorrer da narrativa, e se essa evolução confere à história um enredo 

surpreendente, dinâmico e inacabado, termos extraídos dos estudos de Bakhitin (1988), Barthes 

(2011) e Benjamin (1936), teóricos que veem no romance a possibilidade de suas narrativas tornarem 

o mundo familiar e atual para aqueles que as leem, exatamente porque é nesse gênero que os herois 

são apresentados em nível de atualidade, como pessoas comuns no local em que estão instalados, 

introduzindo uma problemática e o contato vivo com o inacabado. 

 

2. Lukács entre a épica, a tragédia e o romance 

A teoria do romance de Georg Lukács faz uma análise detalhada das características próprias 

dos gêneros épica, tragédia e romance. O teórico propôs-se a definir o gênero romance tomando 

como método o contraste e a comparação com os outros dois gêneros, levando em consideração a 
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figura heroica do protagonista em torno da questão constitutiva que estrutura a trama: existência e 

essência, ou seja, como a essência se torna existência e como a existência se torna essência, o que 

para Lukács é o dilema essencial do homem.   

Segundo Erickson (2001, p. 117) o teórico metafísico define a épica como um poema,  

 
Épica é um poema que celebra, na forma de uma narrativa contínua, os feitos de um 
(ou mais) personagem (ns) heroico (s) da história (ou tradição) de um povo num 
estilo cerimonioso. O protagonista que é, geralmente, protegido (ou mesmo 
descendente) de deuses, realiza feitos sobre-humanos em batalhas e/ou viagens 
maravilhosas, quase sempre salvando ou criando uma nação.  

 
Contribui também para a definição de tragédia, 

 
A tragédia é, por sua vez, uma recontagem da queda de pessoas de alta posição. 
Tanto pode ser em verso como em prosa. O protagonista enfrenta seu destino com 
coragem e nobreza. Seus eventos, que culminam em catástrofe, são tratados com 
seriedade e dignidade e enfatizam a importância de uma escolha de um 
protagonista. [...] este gênero trata o humano em termos de sua potencialidade 
divina, ou de seus ideais transcendentes, de uma parte do ser humano que se rebela 
contra, não somente o universo implacável, mas a fragilidade de sua própria carne e 
vontade.  

 
E por fim, apresenta-nos a definição de romance, 

 
Finalmente, o romance, cujo conteúdo é a secularidade do mundo, é, 
resumidamente uma narrativa longa na qual a(s) personagem (ns) são mostradas 
em um processo de desenvolvimento que é o resultado dos eventos da trama. O 
romance é uma forma plástica, ou seja, não se reduz, em termos formais a 
convenções estruturais específicas. 

 

Observa-se que é apresentado pelo teórico três gêneros que se diferenciam pela essência do 

personagem. Enquanto na épica o personagem necessita das aventuras (existência), narradas na 

história, para que o herói passe pelo processo de desenvolvimento da essência, numa relação entre 

destino e alma; na tragédia, o protagonista já tem a sua essência estabelecida, tanto no aspecto 

subjetivo (caráter, moral, personalidade), quanto no objetivo (formas sócio-culturais de sua 

comunidade). A essência do herói trágico se expressará nas ações trágicas da trama narrada, 

mostrando como a essência se torna existência. Vale ressaltar que ambos os herois são constituídos, a 

partir de suas aventuras, para a edificação de suas comunidades, aspecto de oposição ao heroi do 

romance. 

O heroi romanceado não aceita mais a condição de heroi por natureza ou por destino, uma 

vez que suas aventuras não representam mais a exterioridade, e sim a interioridade. “o heroi é o 

indivíduo tentando realizar seu próprio projeto existencial, projeto este que é o resultado da própria 

escolha individual” (p.120). Para a épica e tragédia, o resultado final – a vitória ou até mesmo a morte 
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do heroi – que passou pelo processo de construção de sua essência e existência, respectivamente – 

era o que contava, pois esse final refletia na comunidade, em sua criação, educação e salvação. Ou 

seja, os herois tornavam-se coletivos. Já no romance o que acontece é o oposto, o resultado final não 

tem muita relevância, mas a luta, desencadeada pela trama que vai desenvolver a sua essência e a sua 

existência, tornando-o indivíduo independente, que controla sua própria tragédia individual. O 

romance se volta para a interioridade do indivíduo.  A problemática do romance consiste no encontro 

da alma consigo mesma. A alma é testada e provada pelas aventuras para encontrar sua essência. 

Conforme Erickson (2001), Lukács afirma que o romance é uma síntese dos outros dois gêneros: 

“como a tragédia, destaca a relação do homem com seu destino e sua alma; e como a épica, a relação 

(que neste caso é o isolamento) do homem com sua comunidade” (p.119). Consoante o pensamento 

de Lukács, segue o de Campbell (1997, p. 194): 

 

O problema da humanidade hoje, portanto é, precisamente o oposto daquele que 
tiveram os homens dos períodos comparativamente estáveis das grandes mitologias 
coordenantes, hoje conhecido como inverdades. Naqueles períodos, todo o sentido 
residia no grupo, nas grandes formas anônimas, e não havia nenhum sentido no 
indivíduo com a capacidade de se expressar; hoje não há nenhum sentido no grupo 
– nenhum sentido no mundo: tudo está no indivíduo. Mas, hoje, o sentido é 
totalmente inconsciente.  

 
Assim se observa em O Pequeno Príncipe (20015). O heroi menino sai de seu planeta natal, 

que era muito distante e um pouco maior que uma casa, em uma viagem intergaláctica. Suas dúvidas, 

perguntas e reflexões, feitas durante a aventura aos outros a quem encontrava, contribuíram para que 

o pequeno príncipe desenvolvesse sua essência. Porém, o pequeno príncipe nada tem do herói 

trágico, muito menos do herói épico, uma vez que ele parte em busca de resolução para uma 

problemática de caráter individual. Além disso, suas aventuras são ao mesmo tempo de natureza 

externa e interna.  

Ele tem uma vida melancólica em seu planeta: nada mais tem por distração do que ver a 

doçura do pôr do sol, revolver seus três vulcões e manter sua flor presunçosa, sua única companhia. O 

seu dilema se restringia em conter o crescimento dos baobás. Assim, “em busca de uma ocupação e 

para se instruir” (2015, p. 36), o pequeno príncipe se lança tanto em uma aventura pelos planetas que 

se encontravam na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330, quanto por sua interioridade 

– o que reforça a afirmativa do teórico de que o heroi do romance cumpre uma síntese dos dois 

outros gêneros, a saber, épica e tragédia.  

Percebe-se então, que a narração do enredo cumpre o papel de acompanhar o 

“desenvolvimento da essência do personagem através de uma série de episódios de tal maneira” que 

o pequeno príncipe “aprofunda a alma no contexto das perspectivas coletivas maiores” (Erickson, 

2001, p. 119), característica própria do romance. 
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3. Bakhtin e a vivacidade do romance 

Mikhail Bakhtin, em Epos e Romance (1988), afirma que o estudo do romance é como o 

estudo das línguas vivas. Além disso, afirma que este é o “único gênero que ainda está evoluindo no 

meio de gêneros já há muito formados e parcialmente mortos. Ele é o único nascido e alimentado pela 

era moderna da história mundial, e, por isso, profundamente aparentado a ela” (p. 398). Esse conceito 

sobre o gênero é facilmente relacionado ao livro O Pequeno Príncipe, uma vez que a obra se torna, a 

cada edição, uma leitura nova, viva, inacabada e dinâmica, e isso se deve aos conflitos e reflexões do 

protagonista, que contribui para a manter atual.   

Bakhtin confronta continuamente os dois gêneros – epos e romance – para reforçar a 

importância deste último ao mundo contemporâneo. Quando afirma que os traços essenciais da épica 

são a conclusão absoluta e o seu caráter acabado, numa certa categoria axiológica, temporal e 

hierárquica, o faz para revelar que o Romance é exatamente o oposto: “o romance introduz uma 

problemática, um inacabamento semântico específico e o contato vivo com o inacabado, com a sua 

época que está se fazendo” (p. 400). 

Por inacabamento e problemática, Bakhtin entende como sendo a presença da relatividade 

que liga o gênero ao presente e aos tempos posteriores. Em O Pequeno Príncipe é possível perceber a 

problemática central e o seu inacabamento semântico: as inúteis inquietações do universo adulto e a 

profunda mudança de valores que uma geração sofre com o passar de seus dias. São temas universais 

inerentes ao comportamento humano. Tendo em vista que o livro foi publicado pela primeira vez no 

ano de 1943, nos Estados Unidos e na França, descreveu o comportamento humano da época em que 

se fez o livro, continua a descrever e continuará descrevendo as outras gerações que virão mais a 

frente por causa de seu caráter individual. 

Bakhitin apresenta ainda o resultado importante e produtivo das exigências para a criação de 

um novo tipo de romance a partir do século XVIII. Eis as exigências: 

 

1. O romance não deve ser “poético” no sentido pelo qual os outros gêneros 
literários se apresentam como tais; 

2. O personagem do romance não deve ser “heroico”, nem no sentido épico, nem 
no sentido trágico da palavra: ele deve reunir em si tanto os traços positivos, 
quanto os negativos, tanto os traços inferiores, quanto os elevados, tanto os 
cômicos, quanto os sérios; 

3. O personagem deve ser apresentado não como algo acabado e imutável, mas 
como alguém que evolui, que se transforma, alguém que é educado pela vida; 

4. O romance deve ser para o mundo contemporâneo aquilo que a epopeia foi 
para o mundo antigo. (p. 402-403) 

 
É facilmente possível relacionar o pequeno príncipe ao item dois dessas exigências, já que ele 

não apresenta, isoladamente, características de determinado gênero, antes ele se mostra com uma 
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mescla de características comum ao aspecto mixado do romance. Ao mesmo tempo em que se mostra 

forte, como na situação em que faz com prazer suas tarefas diárias de revolver os três vulcões, conter 

o crescimento dos baobás cuidar da sua amiga flor; ou quando nos leva a refletir a respeito do modo 

como a vida moderna transforma as pessoas, obrigando-as a escolher a acumular riquezas em vez de 

desfrutar do tempo livre com as pessoas amadas, ensinando-nos a observar o essencial da vida; ele 

também se mostra frágil e sensível, ficando isso evidente, quando ele revela da sua tristeza; ou 

quando ele chorou deitado na relva, simplesmente por causa da relação conturbada que mantinha 

com sua rosa.  

A terceira exigência pode ser identificada a cada reflexão feita pelo pequeno príncipe logo 

após cada experiência com os indivíduos de outros planeta. A cada contato, conversa e vivência, o 

personagem percebe algo novo a respeito das pessoas grandes, o que contribuía para o seu 

desenvolvimento moral, para sua transformação enquanto ser existencial e para a aprendizagem de 

modo amplo.   

O pequeno príncipe verdadeiramente não compreendia como as pessoas grandes não se 

importavam com o que realmente era belo. Ao aprender o significado da palavra “efêmera”, logo se 

preocupou com a sua flor, mas, ao mesmo tempo percebeu que as pessoas grandes só se importavam 

consigo mesmas, “elas se consideram tão importantes como os baobás” (pag. 59). Assim sendo, fica 

claro que o pequeno príncipe revela ser um heroi em evolução, que aprende e é educado pelas 

circunstâncias da vida, ficando evidente ser ele um heroi representativo do romance e do mundo 

contemporâneo, pois conforme Campbel (1997, p.194) “já não há sociedades do tipo a que os deuses 

um dia serviram de suporte”.  

 

4. A constituição do personagem em Barthes 

Barthes chama nossa atenção para o fato de que “não há em parte alguma povo algum sem 

narrativa” (p.19). Vale ressaltar que o romance é um gênero que utiliza a narração para dar vida aos 

personagens, agregando a este suas aventuras e problemáticas. É na narração que os feitos heroicos 

são possíveis. É ela que propicia a classificação dos variados gêneros. E para conseguir resolver o 

dilema de descobrir se a narrativa é uma simples acumulação de acontecimentos ou se esta possui 

uma estrutura passível de análise, foi que Barthes e outros estudiosos se propuseram a estudá-la, em 

Análise estrutural da Narrativa (2011 [1966]). 

Descobriu-se, a partir desses estudos, que a “narrativa não é uma simples soma de 

proposições” (p. 25) e, que ela possui “três níveis de descrição” (p.27) que são importantes para a 

integração das partes que compõem a narração: 
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Propõe-se distinguir na obra narrativa três níveis de descrição: o nível das “funções” 
(no sentido que esta palavra tem em Propp e em Bremond), o nível das “ações” (no 
sentido que esta palavra tem em Greimas quando fala dos personagens como 
actantes) e o nível da “narração” (que é, grosso modo, o nível do discurso em 
Todorov). Será bom lembrar que estes três níveis estão ligados entre si segundo um 
modo de interação progressiva: uma função não tem sentido se não tiver lugar na 
ação geral de um actante; e a própria ação recebe sua significação última pelo fato 
de ser narrado, confiada a um discurso que tem seu próprio código. (p.27) 

 
Contudo, como se pretende analisar o personagem pequeno príncipe do corpus selecionado, 

no tocante à sua concepção como heroi da trama, o nível a ser abordado pelo presente estudo será 

apenas o nível das ações: “esta palavra não se deve, pois, entender aqui no sentido dos pequenos atos 

que formam o tecido do primeiro nível, mas no sentido das grandes articulações da práxis (desejar, 

comunicar, lutar)”. (p.46) 

Assim, conforme a Análise estrutural da narrativa, os personagens devem ser descritos e 

classificados segundo o que fazem. Dessa forma, Barthes afirma, à luz de Greimas, que “os 

personagens participam de três grandes eixos semânticos, que são: a comunicação, o desejo (ou a 

busca) e a prova” (p. 45-46). Ocorre que, em O Pequeno Príncipe, o personagem principal da trama 

constrói sua subjetividade a partir das questões filosóficas (desejo) levantadas por ele, com a função 

de se comunicar (comunicação) com o leitor, o qual se identifica com os conflitos (luta/prova) 

apresentados no enredo. 

Observa-se, então, que a aventura se inicia com o desejo manifestado pelo protagonista de 

abandonar seu planeta e partir em uma jornada pelo universo em busca de instrução e de amigos. 

Essa aventura nos é comunicada através do narrador que se empenha em revelar quais os conflitos, 

quais lutas ou por quais provas o heroizinho precisará enfrentar para encontrar todas as respostas das 

quais precisa. Talvez sua maior luta tivesse sido compreender a importância de cativar e ser cativado 

por alguém. O desejo extraordinário da raposa de ser cativada foi despertado, também, no pequeno 

príncipe que imediatamente percebeu que sua rosa realmente era única no mundo, apesar de existir 

um jardim com milhares de outras rosas semelhantes, a sua era especial pelo fato de ambos terem 

cativado um ao outro. Essa ação é representativa daquilo que Barthes afirmou: “uma função não tem 

sentido se não tiver lugar na ação geral de um actante; e a própria ação recebe sua significação última 

pelo fato de ser narrado, confiada a um discurso que tem seu próprio código”. (p.27) 

Dessa forma, é notável que ação do personagem cumpre uma função e que a narração tem o 

papel de comunicar essa relação. A ação do personagem, nesse recorte, foi a de refletir sobre a 

importância da rosa em sua vida. Essa ação, por sua vez, cumpre a função de transformar o modo do 

personagem de conceber as coisas, pois é nesse momento que o pequeno príncipe começa a 

descobrir o que é realmente importante na vida – o amor, a amizade e o companheirismo. O conceito 

arraigado na mente do personagem sobre a índole de sua flor é substituído pelo aprendizado da 
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palavra “cativar”, que o transforma em um novo sujeito: mais sensível, mais compreensível e agora 

com o desejo de retornar ao seu planeta para reencontrar-se com sua amiga.    

 

5. Walter Benjamin e o “sentido da vida” 

Walter Benjamim, em A morte do narrador (1987), também utiliza o mesmo método 

comparativo de Lukács para definir o romance. Dessa vez a oposição se concentra entre o romance e a 

informação.  O autor afirma que “o saber que vem de longe encontra hoje menos ouvintes que a 

informação sobre acontecimentos próximos” (p. 202). Benjamin lamenta, nesse trecho, o fato de o 

surgimento da impressa ter favorecido a difusão da informação tornando a arte da narrativa rara, já 

que a primeira dá conta de todas as explicações enquanto que a segunda não se preocupa em impô-

las ao leitor, favorecendo para a perda do dom de ouvir.  

Outra comparação feita pelo autor é relacionada à “memória perpetuadora do romancista em 

contraste com a breve memória do narrador”. Enquanto que “a primeira é consagrada a um heroi, 

uma peregrinação, um combate; a segunda, a muitos fatos difusos”. De fato, em O pequeno príncipe, 

o heroi – agindo através de sua peregrinação por instrução e em busca de amigos – cumpre o papel de 

perpetuar um ensinamento e proporcionar uma reflexão em torno do sentido da vida. Sobre isso, 

Benjamin afirma que “o sentido da vida é o centro em torno do qual se movimenta o romance” (p. 

212). Afirma ainda que é “impossível descrever melhor a essência dos personagens do romance”, e 

“que o sentido da sua vida somente se revela a partir de sua morte, já que o leitor do romance 

procura realmente homens nos quais possa ler o sentido da vida” (p. 214). Notem como a morte do 

pequeno príncipe é prenunciada no livro (2015. P. 87): 

 
As pessoas veem as estrelas de maneiras diferentes. Para uns, que viajam, as 
estrelas são guias. Para outros são pequenas luzes. Para os que são sábios, elas 
serão problemas. Para os empresários, elas serão ouro. Mas todas essas estrelas 
estão em silêncio. Tu, só tu, terás as estrelas como ninguém mais terá [...] Quando 
tu olhares para o céu, de noite, como eu morarei em uma delas, como eu rirei em 
uma delas, então será para ti como se rissem todas as estrelas. Tu terás, só tu, 
estrelas que sabem rir! E quando tu estiveres consolado (a gente se consola 
sempre), tu ficarás contente por haver me conhecido. Tu serás sempre meu amigo. 
Tu terás vontade de rir comigo. E tu abrirás às vezes tua janela, por prazer... e teus 
amigos ficarão bem espantados ao ver-te rir, olhando para o céu. Então tu lhes dirá: 
“Sim, as estrelas fazem-me sempre rir!”. E eles acharão que tu estás louco. Será uma 
brincadeira que terei feito contigo...  

 
O pequeno príncipe, após ter aprendido que foi o tempo dedicado à sua rosa que a fez tão 

importante para ele, e após o piloto ter convivido e ouvido todas as experiências do pequeno herói, 

repensam os seus valores e encontram o sentido da vida. Essa característica própria do romance, 

segundo Benjamin, de fato só é notada com a aproximação da morte do pequeno príncipe, que 
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conforme Benjamin, é essa a questão que seduz o leitor do romance: a esperança de aquecer sua vida 

gelada “com o calor que não podemos encontrar em nosso próprio destino”, (p. 214). 

 

6. Procedimentos metodológicos 

A teoria do romance e as considerações acerca da narratividade, produzidos pelos teóricos 

citados no corpo deste trabalho, representam o quadro referencial para fundamentar o propósito 

dessa pesquisa, que é compreender a tessitura do heroi em O Pequeno Príncipe. 

O percurso metodológico para o desenvolvimento desse estudo partiu da pesquisa 

bibliográfica sobre o referencial teórico já descrito anteriormente. Essa fase se fez importante porque 

foi necessário selecionar aqueles que partilhavam da noção de heroi como sendo um ser que evolui. 

Definida a fundamentação teórica, era chegada a hora de examinar esses pressupostos. Uma leitura 

analítica dos textos foi executada para extrair deles as citações que serviriam de base para a 

argumentação no corpo do trabalho a fim de afirmar que o romance é o lugar do heroi 

contemporâneo, o heroi desprovido de divindade, mas imbuído de problemática que remete aos 

conflitos universais dos sujeitos modernos. 

A seleção do corpus foi influenciada pelo trabalho que me proponho a realizar no curso de 

mestrado da UESPI que está relacionado ao gênero infanto-juvenil. O Pequeno Príncipe passou a ser 

objeto de uma análise de cunho qualitativo, com base nos referenciais teóricos selecionados, no 

intuito de se investigar se as ações executadas pelo pequeno príncipe podem ser entendidas como 

heroicas. 

Para tanto, analisou-se recortes privilegiados do corpus e esses foram relacionados aos 

principais argumentos teóricos. Depois de descritos e interpretados, seguiu-se com o cruzamento de 

dados no qual foi possível fazer um paralelo entre as concepções de cada teórico a fim de observar se 

o resultado obtido apresenta convergência ou divergência de opiniões acerca da tessitura do heroi 

contemporâneo.    

 

7. Análise de dados 

O Pequeno Príncipe passou a ser objeto de uma análise de cunho qualitativo, com base nos 

referenciais teóricos selecionados, no intuito de se investigar se as ações executadas pelo pequeno 

príncipe podem ser entendidas como heroicas. 

Para tanto, analisou-se recortes privilegiados do corpus e esses foram relacionados aos 

principais argumentos teóricos. Depois de descritos e interpretados, seguiu-se com o cruzamento de 

dados no qual foi possível fazer um paralelo entre as concepções de cada teórico a fim de observar se 
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o resultado obtido apresenta convergência ou divergência de opiniões acerca da tessitura do heroi 

contemporâneo.    

 

8. Resultados obtidos 

A teoria do romance de Lukács apresenta-nos três gêneros que se diferenciam pela essência 

do personagem. Enquanto na épica o heroi já existente necessita construir sua essência enquanto 

heroi, numa relação entre destino e alma; na tragédia, o protagonista já tem a sua essência 

estabelecida, essa por sua vez, precisa contribuir para a construção da existência desse ser enquanto 

heroi. Em oposição aos dois primeiros, o heroi romanceado não aceita mais a condição de heroi por 

natureza ou por destino, uma vez que suas aventuras não representam mais a exterioridade, e sim a 

interioridade. O heroi passa a ser um indivíduo isolado tentando realizar seu próprio projeto 

existencial, projeto este que é o resultado da própria escolha individual. Esse heroi dialoga com os 

pressupostos de Bakhitin, já que este último teórico afirma ser o heroi do romance um heroi em 

evolução, que aprende e é educado pelas circunstâncias da vida, ficando evidente ser ele um heroi 

representativo do romance e do mundo contemporâneo porque viaja por sua interioridade em busca 

de aventuras que resolva suas problemáticas e conflitos individuais. Barthes, contribuindo também 

para a noção de personagem como ser em constante ação e evolução, afirma que ele deve ser 

descrito e classificado segundo o que faz – visão semelhante à dos outros dois teóricos já citados 

anteriormente, os quais acreditam em que a presença de aventuras, sejam elas internas ou externas, 

são imprescindíveis para a concepção de heroi. Por sua vez, Benjamin afirma que a perpetuação do 

gênero romance é consagrada a um heroi, uma peregrinação, um combate. Nesse sentido, parecido 

aos outros teóricos, ele também agrega ao heroi a incumbência de dar sentido à vida com suas 

aventuras, ações e reflexões.   

 

9. Considerações finais 

O mundo contemporâneo está bem distante daquele dos mitos, mas uma coisa ainda não 

mudou, precisamos de narrativas que nos aproximem de nossas experiências cotidianas, que 

representem nossos dilemas, conflitos e problemáticas, e isso só é possível ainda com a presença do 

heroi.  

A concepção de heroi foi evoluindo ao longo das gerações, hoje já não concebemos mais a 

figura do heroi como um deus, mas como um ser que evolui à medida que se lança em aventuras que 

proporcionam ao personagem o encontro com a própria alma, aprendendo e sendo transformado 

pelas circunstâncias às quais é submetido pela narrativa, tornando o mundo um lugar identificável 

pelo leitor.  
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Portanto, a tarefa do heroi, hoje, é a de inserir o ideal democrático do indivíduo 

autodeterminado, aquele com capacidade de se expressar e de revelar as verdades que ficaram 

ocultas em tempos de mitologia, época em que a alma era coordenada, em que o indivíduo era 

educado e encaminhado pelos ritos e religiões.  
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Resumo:  
A primeira manifestação de regionalismo se deu no romantismo e ele se caracterizou segundo Antonio Candido 

(2002), como mera expressividade descritiva local. Apesar do Regionalismo nunca ter se constituído como 

movimento literário, mas sim, como tendência, ele acabou exercendo forte influência na tradição literária 

brasileira a partir de 1930. No entanto, essa ressonância do Regionalismo de 30 não aconteceu somente na 

literatura, mas em outros campos artísticos como no cinema brasileiro das décadas de 60 e 70. Hoje, temos a 

presença marcante das obras Neorregionalistas atuando junto ao cinema. Assim, esse Neorregionalismo, tanto 

na literatura como nas produções cinematográficas, irá se caracterizar por ter como espaço dos seus enredos 

não somente o meio rural, mas uma hibridização com o urbano como podemos conferir em Central do Brasil de 

Walter Salles. Acrescenta-se a isso a forte presença feminina nos romances e nas obras cinematográficas que 

não serão mais tomadas como meras coadjuvantes ou mesmo como protagonistas marcadas pela forte 

influencia masculina. Há uma grande autonomia das personagens femininas no enfrentamento das questões. 

Formula-se, portanto, como objetivo deste trabalho analisar a influência desse Neorregionalismo Brasileiro nas 

obras cinematográficas Lavoura Arcaica (2001) de Luis Fernando Carvalho e Caminho das Nuvens de Vicente 

Amorim  (2003). Utilizaremos como fundamentação desta pesquisa: Braga (2014, 2015), Candido (2000, 2002), 

Merten (2005), Sentaro (2010), Xavier (2001). 

 

Palavras-chave: Neorregionalismo – Cinema – Memória – Autonomia Feminina – Espaço Urbano. 

 

 

1. Introdução 

Um dos importantes textos que aborda o tema do regionalismo e influenciou diversos outros 

estudos teóricos a respeito do tema foi Do Beco ao Belo: dez teses sobre o regionalismo na literatura 

de Ligia Chiappini. As dez teses apresentadas trazem importantes contribuições para a investigação do 

regionalismo literário. Podemos destacar inicialmente sobre a primeira geração de autores 

regionalistas “a primeira geração modernista saudou a modernização endossando o gosto e os valores 

daqueles que lucravam com ela sem atentar para as dores, desvalores e desgostos dos que com ela 

perdiam” (CHIAPPINI, 1995, p. 155). Assim, segundo a autora esse posicionamento inicial fez com que 

o termo regionalismo literário passasse a ganhar uma força repulsiva pelos grandes teóricos e literatos 

da época com Guilherme de Almeida e Mário de Andrade formando, portanto, não só um preconceito 

inicial, mas o pensamento de que esse tipo de literatura seria algo menor ou mesmo insignificante 

para as letras brasileiras. 

mailto:herasmobraga@yahoo.com.br


 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

545 

Em devesa ao regionalismo Chiappini mostra no texto que o regionalismo surgiu em conflito 

com a modernização, industrialização e urbanização. Essa aversão a estas instâncias se deu muito mais 

pela desvalorização do homem pobre e consequentemente a marginalização de sujeitos frente ao 

progresso. Convergindo com este pensamento ela destaca o pensamento de Antonio Candido que diz 

que  

criar uma linguagem que suprisse com verossimilhança a assimetria radical 
entre o escritor e o leitor citadino em relação ao personagem e ao tema 
rural e regional, humanizando o leitor em vez de aliená-lo em relação 
homem rural representado. Uma relação inextricável entre o ideológico e o 
estético.(CANDIDO apud CHIAPPINI, 1995, p. 154) 

 

Com essa observação nos é apresentado o valor das produções tidas como obras regionalistas 

que através das suas composições sobre as problemáticas sociais visam contribuir para um melhor 

projeto social. 

Mais dois aspectos destacados por Chiappini em seu texto são que o regionalismo como 

sendo uma tendência literária é atravessado pela história constituindo-se assim como um elemento 

histórico. Portanto, não deve ser tomado como um objeto estático, mas algo que evolui e acompanha 

as mudanças. E para se estudar o regionalismo hoje devemos levar em conta o seu caráter universal já 

que as suas problemáticas não são de ordem locais. 

 

2. Desenvolvimento 

Antonio Candido na obra Literatura e Sociedade afirma que o estético precede a outros 

fatores na produção literária. Essa observação nos traz a luz algumas questões de extrema 

importância para a leitura e interpretação de aspectos relacionados à literatura. No que tange a 

análise de uma obra literária devemos levar em conta os aspectos externos e internos de maneira 

dialética. Assim, não podemos tomar a literatura como documento ou mera descrição da realidade. 

Portanto, ao nos referirmos ao termo regionalista não podemos tomá-lo no sentido local ou 

meramente espacial geográfico. Mas, sobretudo, como a estilização da realidade sobre um 

determinado modo.  

Sendo assim, essa estetização regionalista vem acrescida de problematização de questões 

sociais através da politização do discurso literário em que Roland Barthes denomina em O Grau Zero 

da Escrita como escrituração. Autores regionalistas da década de 30 do século XX trataram desta 

maneira as suas produções literárias, sem, no entanto, descaracterizá-la ou inferiorizá-la frente às 

demais produções literárias. 

Acreditamos que todo e qualquer texto escrito tem como uma das suas funções contribuir 

efetivamente na (re)discussão de idéias visando a formação de sujeitos. Sendo assim, revisitar 
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conceitos, ideias, constitui importante instrumento de amadurecimento intelectual e interpretativo. 

No desenvolver das linhas, propomos a discussão do Neorregionalismo Literário Brasileiro influenciado 

as obras cinematográficas contemporâneas.  Analisando as produções fílmicas a partir do aspecto da 

autonomia da personagem feminina como um dos elementos configuradores do Neorregionalismo 

presente nos filmes nacionais atuais. 

Inicialmente destacamos que o termo Neorregionalismo não vem marcado pelas limitações 

impostas de uma subliteratura ou o desenvolvimento estético e temático anacrônicos. As novas 

produções dos autores Neorregionalistas não se resumem a meros continuadores dos trabalhos dos 

romancistas de 30, eles trazem, em seus textos, novos elementos que os colocam hoje entre os 

grandes produtores literários de relevantes expressividades, pertencentes meritocramente a nossa 

história literária tais como Milton Hatoum, Ronaldo Correia de Brito, Francisco Dantas, Raimundo 

Carrero, Assis Brasil. 

Assim, constitui importante aspecto reconhecer e valorizar o dinamismo literário e suas 

tradições. Aproveitar o momento favorável em que não temos, como adverte Luis Bueno em História 

do Romance de 30, que: 

(...) a tarefa de se escrever história literária no Brasil é muito diferente da 
que enfrentaram intelectuais do porte de Silvio Romero e José Veríssimo, 
que se preocupavam, em grande medida, em colaborar, com o seu trabalho, 
para o estabelecimento de um conceito de “nacional” que pudesse nos 
representar. (2006, p.12) 

 

Desta maneira, devemos nos atentar ao momento histórico e literário que dispomos e 

percebermos que as nossas grandes obras não ficaram só no passado, há outras de significativa 

relevância sendo produzidas na contemporaneidade. E outro ponto a complementar este pensamento 

se apóia em desfazer estereótipos que devido a uma postura, muita das vezes, mais ideológicas do 

que estéticas, consagraram determinados autores do que outros, pelos mesmos motivos destacaram 

algumas obras e se fizeram “esquecer” de outras, e além constituírem rótulos e limitações não 

condizentes a determinados movimentos ou tendências literários, tais como aconteceram com as 

obras e autores do regionalismo dos romances de 30, em que só aos poucos alguns autores têm 

conseguido romper tais fronteiras.  

Contribuindo no debate da insistência reducionista aos autores regionalista, apresentamos 

as ideias interessantes acerca do tema de Raymond Williams na obra A Produção Social da Escrita, 

mais especificamente no texto “Região e Classe no Romance”. Afirma Williams:  

Há três repostas possíveis, cada uma ideologicamente significativa. Em 
primeiro lugar, alguns lugares são “regiões”, com um caráter local ou 
provincial reconhecido, e outros não. Em segundo lugar, alguns romances 
são “regionais” no sentido de que falam sobretudo, ou apenas, desses 
lugares e da vida neles, e não de uma vida mais geral. Em terceiro lugar, 
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certo tipo de romance é “regional” porque é “sobre” ou “retrata” uma vida 
social específica, ao contrário dos romances que se dirigem experiências 
humanas mais amplas e permanentes. (2014, p.299) 

 

No caso do nosso dilema é que as obras regionalistas dos romancistas de 30 não ficaram 

entregues ao provincianismo ou localismo. Foram obras que abordaram, devido a nossa tradição 

hegemônica da verossimilhança literária, a realidade dos autores nos seus lugares. Sabemos que uma 

ordem espacial não se restringe apenas o elemento geográfico, implica fortemente nas vivências e nos 

aspectos sociais, históricos e culturais na formação de autores e leitores. E isto se refletiu 

esteticamente nas produções literárias. O que ocorre para este reducionismo valorativo das obras 

tidas como regionalistas como complementa Raymond Williams: 

E o que é notável, na questão da descrição cultural, é a contínua 
discriminação de certas regiões nesse sentido limitado de “regional”, que só 
pode ser retida se outras regiões não forem vistas dessa forma. Ela é, por 
sua vez, uma função da centralização cultural, uma forma moderna de 
discriminação entre o campo e a cidade, e está intimamente vinculada à 
distinção entre cultura “metropolitana” e “provincial”, que se tornou 
significativa a partir do século XVIII. (2014, p. 300) 

 

Essa caracterização tem como base ideológica apenas a questão do ‘juízo de valor’ e como 

os nossos campos literários se centram em dois estados da região sudeste, acabam ganhando em seus 

elementos status de nacional e os demais regionais com sentido de provinciano. E com esse gradual 

rompimento tardio em prol do reconhecimento de grandes autores do regionalismo de 30, é que 

temos nos escritores neorregionalistas o reconhecimento literário de suas obras ao tempo das suas 

divulgações. E este aspecto fica evidenciado nas premiações literárias, nas constantes entrevistas 

lançadas nacionalmente, nas divulgações de suas obras e participação deles nos festivais literários em 

que muito de suas palestras abordam os escritores da dos romances de 30, possibilitando assim, um 

circulo virtuoso de reconhecimento da estética regionalista de antes e de hoje. 

Além destas questões também fazem parte do universo destas produções a presença de 

sujeitos marginalizados socialmente. Em que uma forte repressão social os exclui e os inferiorizam 

socialmente. Reduzindo muitas vezes a seres insignificantes para a convivência social. Não 

reconhecendo neles a importância como elemento constituinte de uma nação ainda em formação. A 

razão de ser destes indivíduos é servir tão somente de mãos de obras. Sob a égide desta 

marginalização de indivíduos sociais serviu como matéria para a composição dos romances durante as 

décadas do romance brasileiro, no dizer de Alfredo Bosi. Esses e outros aspectos foram, portanto, 

problematizadas nos romances. Chamando atenção para este dilema não meramente local, mas de 

evidencias nacionais. 
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 E o cinema novo quer era tido ‘Novo’ como costumava mencionar Glauber Rocha – um dos 

seus maiores expoentes – “Nosso cinema é novo porque o homem brasileiro é novo e a problemática 

do Brasil é nova e a nossa luz é nova e por isso nossos filmes nascem diferentes dos cinemas da 

Europa.” (BERNARDET, 2009).  Observamos, portanto, que um dos diferenciais do novo cinema tinha 

como base a problematização de questões sociais brasileiras dentro de suas produções. Essa atitude 

de fundamentação crítica das questões sociais já havia acontecido na década de 30 na nossa literatura 

como já foi devidamente expresso anteriormente.  

E não foi por acaso que a literatura regionalista de 30 acabou servindo como fonte para 

inúmeras produções deste período. Podemos tomar como exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol de 

Glauber Rocha, Vidas Secas de Nelson Pereira do Santos.  

Com o chamado Cinema de Retomada que teve esse nome, segundo Jean-Claude Bernardet 

em Cinema Brasileiro: Propostas para uma história (2009), com a volta da democracia em 1989 após 

21 anos de Ditadura Militar, o presidente eleito Fernando Collor de Melo fechou Embrafilme, 

produtora e distribuidora estatal, o Conselho Nacional de Cinema (Concine), órgão gestor do cinema 

brasileiro fundado em 1976, e a Fundação de Cinema Brasileiro. As produções nesse período ficaram 

nulas praticamente.  

Com o impeachment do Collor em 1992 e dois anos depois com a entrada do segundo 

presidente eleito democraticamente: Fernando Henrique Cardoso acabou contribuindo de maneira 

significativa com a produção cinematográfica brasileira oferecendo incentivos ao audiovisual, assim as 

produções cresceram consideravelmente entre o início da década de 1980 e os anos 2000. E assim o 

país passou a viver a chamada Retomada do Cinema Brasileiro.  

O grande momento desse cinema de retomada deu-se com os filmes Carlota Joaquina - A 

Princesa do Brasil (1994), de Carla Camurati e logo após, em 1995, Walter Salles lança "Terra 

Estrangeira", tido como um dos pontos chave dessa volta do cinema brasileiro. 

Utilizar-se de obras literárias faz parte da composição fílmica de Walter Salles. Temos, por 

exemplo, A Grande Arte (1991), baseado na obra de Rubem Fonseca. Também se reconhecido a 

influência de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Michelangelo Antonioni. A influência do 

cinema de Michelangelo Antonioni pode ser percebida à medida que a geografia mistura-se aos 

personagens e os transformam. As paisagens então, neste e nos outros filmes do diretor, são tratadas 

como um personagem (REIS, 2013). 

Um ponto a ser considerado reside no fato que essa presença da autonomia da personagem 

feminina nas obras do Novo Regionalismo Brasileiro nos ajuda a perceber que houve a ampliação não 

só da presença, mas intensificação das problematizações sociais nas produções literárias brasileira 

sem conduzir com isso, perdas nas qualidades dasobras. Processo esse iniciado no realismo e 

consolidado nos romances regionalistas de 30. 
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Através desta escrita madura dos romances a partir dos anos 30 é que o regionalismo 

literário irá se expandir nacionalmente. Mesmo sob o forte embate com os modernistas de 22 em 

especial com Oswald de Andrade e Mário de Andrade, a estética regionalista irá se consolidar e 

passará a serem uma grande fonte influenciadora das produções literárias posteriores e também nas 

produções cinematográficas do Cinema Novo, Cinema de Retomada. E essa forte presença da tradição 

regionalista da literária marca muito as produções cinematográficas podemos conferir em obras 

recentes, no entanto, sob novos aspectos.  

Denominamos essa presença do regionalismo estético literário como neorregionalismo, pois 

apesar de ter como fonte as produções empenhadas da década de 30 elas acompanharam as 

mudanças sociais do Brasil. Assim o novo regionalismo, tanto na literatura como nas produções 

cinematográficas, irá se caracterizar por ter como espaço dos seus enredos não somente o meio rural, 

mas uma hibridização com o urbano como podemos conferir em Central do Brasil, Abril despedaçado 

de Walter Salles Acrescenta-se a isso a forte presença feminina nos romances que não serão mais 

tomadas como meras coadjuvantes ou mesmo como protagonistas marcadas pela forte influencia 

masculina. Há uma grande autonomia das personagens femininas no enfrentamento das questões 

 

3. Considerações Finais 

E ao observamos as obras cinematográficas hoje percebemos a forte influência do 

Neorregionalismo ao destacar a autonomia das personagens femininas como ocorre nos filmes 

Lavoura Arcaica (2001) de Luis Fernando Carvalho e Caminho das Nuvens de Vicente Amorim  (2003). E 

esta autonomia constitui apenas um dos elementos do diálogo dos autores literários com os cineastas 

contemporâneos que abordam a temática regionalista nos seus enredos.  

Acrescentamos a essa questão a relevância da abordagem das personagens quando 

comparadas com o de outras obras sejam elas fílmicas ou literárias. Elas podem nos oferecer um elo 

interessante de configurações não só de enredos, mais de movimentos literários e até mesmo padrões 

estéticos. É o que presenciamos ao analisar a matéria da configuração do Neorregionalismo brasileiro, 

pois um dos aspectos marcantes passa pela autonomia que as personagens femininas ganham na 

narrativa, ao se comparar com à tradição anterior na literatura brasileira das obras do regionalismo de 

30 em que de maneira hegemônica as personagens femininas, não na sua totalidade, pois podemos 

destacar Conceição em O quinze de Rachel de Queiroz e Sinhá Vitória em Vidas Secas de Graciliano 

Ramos, eram meras coadjuvantes. Portanto, naquela tradição, por se tratarem de obras verossímeis 

inseridas em um contexto cultural machista, as personagens femininas não tiveram participação 

protagonista na maioria das obras. Além disso, as suas conduções nas narrativas estavam atreladas às 

normas masculinas. Sendo assim, não havia tanta autonomia delas.  
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O Neorregionalismo não tem apenas a marca dessa autonomia feminina, mas acentuou-se 

com a ampliação não só da presença, mas intensificação das problematizações sociais nas produções 

literárias brasileira sem conduzir com isso, perdas nas qualidades das obras. Processo esse iniciado no 

realismo e consolidado nos romances regionalistas de 30. 

Analisando as produções literárias e cinematográficas observamos não só pelo prisma da 

verossimilhança, mas um discurso que nos auxilia na percepção do mundo, seja no passado, seja na 

atualidade ou até mesmo no futuro, a personagem de ficção se aproxima dos sujeitos existentes em 

nosso meio. Mesmo sendo uma obra criadora, as personagens muitas das vezes são representantes 

ficcionais de modos de ser de pessoas reais e acompanham as mudanças sociais e de paradigmas no 

mundo real. E esse aspecto de autonomia feminina constitui um dos traços presentes nas obras 

cinematográficas brasileiras influenciado pelo Neorregionalismo Literário Brasileiro nesta pesquisa 

iniciante nossa. 
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Resumo:  
Segundo Tuan (2013), a casa reserva lembranças e sonhos que nos fornecem imagens do passado com 

características familiares. Pois, os lugares, em especial o lar, estabelecem e representam as experiências íntimas 

do ser que os habita. Na lírica de Maria Lúcia dal Farra, tanto a vida íntima quanto as cenas coletivas e familiares 

são retratadas através de cômodos e objetos espalhados pela casa. Dessa maneira, objetivamos analisar a 

representação da sala que proporciona reuniões familiares e alguns acontecimentos íntimos. Para tanto, foram 

escolhidos e analisados alguns poemas retirados do volume Livro de auras – obra em que a imagem da casa 

aparece de forma muito decisiva. Em seguida, examinou-se o modo como as interações humanas são 

desencadeadas nesse cômodo. Observou-se nos poemas analisados que a sala possibilita reuniões familiares e 

encontros íntimos e é geralmente vinculada a figura patriarcal. Além de ocasionar lembranças de momentos 

passados, principalmente, os vividos com a família. Logo, este cômodo da casa é responsável por despertar e 

aquecer a memória familiar do sujeito lírico. Conclui-se, portanto, que as dimensões íntima e social do espaço 

têm um caráter extremamente humanizador, sempre nos mostrando uma densa e aguda experiência de vida. 

 

Palavras-chave: Sala. Espaço Ficcional. Representação Familiar e Íntima. 

 

 

1. Introdução 

O espaço habitado é definido de diferentes maneiras. Para o geógrafo Milton Santos (2014) o 

espaço é um aglomerado de objetos e de relações que se realizam sobre esses objetos; já para o 

filósofo Merleau-Ponty (2006) o espaço depende do modo como as posições das coisas são possíveis 

decorrendo, portanto, da percepção; e para Bachelard (2008) o espaço e o ser são relacionados 

caracterizando a fenomenologia. Assim, a Teoria da Literatura também passou a considerar de modo 

mais significativo a categoria espaço abrindo o corpus de estudo para novas análises do objeto 

literário.   

 De acordo com Borges Filho (2007) o espaço na Literatura passou a ser mais observável, 

porque houve uma desvalorização do tempo na narrativa contemporânea o que contribuiu para a 

identificação das investigações psicológicas dos personagens havendo, assim, uma preocupação com 

os espaços desses personagens.  

mailto:ingrid-suanne12@hotmail.com
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 Dessa forma, identificaremos e analisaremos o espaço na ficção de modo interdisciplinar 

considerando os estudos das outras áreas do conhecimento sobre o espaço. Como da fenomenologia 

dos filósofos, da humanização do espaço dos geógrafos e dos arquitetos. Pois para Brandão (2001), 

principalmente as correntes sociológicas e culturais se interessam pelo o estudo do espaço na 

literatura por considerarem determinantes para caracterização dos personagens ou do eu-lírico de 

modo social e cultural. Com isso, na Literatura a categoria do espaço é capaz de definir o sujeito tanto 

socialmente como psicologicamente. 

  Para tanto, neste trabalho analisaremos alguns poemas de Maria Lúcia dal Farra cuja obra é 

possível observar a organização estrutural do espaço, em especial da casa, como modo de denunciar 

elementos de ordem social e humana.  O objetivo deste trabalho é analisar a representação da sala 

que proporciona reuniões familiares e alguns acontecimentos íntimos. Examinaremos 5 poemas 

extraídos do volume Livro de auras – obra em que a imagem da casa aparece de forma muito 

contundente. Posteriormente, verificaremos como as reuniões familiares e os acontecimentos íntimos 

do eu-lírico foram desencadeadas nesse espaço da sala destacando, em especial, as interações 

humanas ocorridas.  

 

2. O aconchego da sala 

Para Bachelard (2008) a casa privilegia o estudo fenomenológico, pois revela a intimidade do 

espaço interior, considerando-a como uma unidade e complexidade que integra todos os valores 

particulares do ser humano em um valor fundamental. Ou seja, a nossa morada favorece o uso da 

fenomenologia uma vez que retrata a associação do espaço com o ser. 

 Já Tuan (2013) afirma que a relação entre os cômodos da casa pode designar diferenças no 

espaço interior do ser, pois os espaços da casa mostram mais do que o modo como foi arrumada a 

mobília, demostram como nos comportamos sobre o espaço residido.  Considerando, assim, a casa 

como um pátio interior em que os quartos se abrem para mostrarem a privacidade do espaço interior 

em que o dentro e o fora são bastantes definidos e os indivíduos tem a certeza de onde estão. Tanto 

que o interior não perturbado pelo exterior pode causar desconforto, porque as relações e os 

sentimentos humanos podem ser muito evidentes.  Dessa forma, é bastante perceptível o quanto o 

espaço em que residimos expõe quem de fato somos demostrando a existência da relação do espaço 

com o ser humano.   

 Além disso, Tuan (2013) comenta que a casa é mais do que um abrigo por ser também um 

lugar de ritos os quais comunicam mais ideias do que o próprio rito. Visto que os símbolos formam um 

sistema e são reais para os membros da família em proporção que passam pelas diferentes etapas da 
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vida. Então, o espaço da casa acaba sendo ordenado e chama atenção para a hierarquia social 

pertencente a família que a habita essa morada.   

 Assim, Tuan (2013) afirma que “A casa é um edifício relativamente simples. No entanto, por 

muitas razões, é um lugar. Proporciona abrigo; a sua hierarquia de espaços corresponde às 

necessidades sociais; é uma área onde uns se preocupam com os outros, um reservatório de 

lembranças e sonhos.” (TUAN, 2013, p. 202-203). Portanto, a casa é um dos espaços que mais 

demostra as hierarquias sociais e que aconchega o homem. 

 Para um dos principais historiadores da arquitetura brasileira, Lemos (1972), existia há 

décadas atrás na morada brasileira, principalmente na paulista, o “estar” do homem e o “estar” da 

mulher representando a hierarquia social. Em que o homem ficava na sala conversando com os seus 

amigos a respeito da colheita ou das guerras e a mulher na cozinha.  

 

Nas atividades femininas é que encontramos bem definida a superposição de 

funções atinentes ao lazer com as de serviço doméstico. (...) E através da atuação 

feminina que percebemos a perfeita superposição estar-serviço. Havia a segregação 

moura de mulheres e elas, nunca aparecendo a ninguém e sempre espreitando 

pelas frestas das portas e pelas treliças das rótulas, organizavam na intimidade das 

dependências internas da morada a subsistência da família, conservando hábitos, 

transmitindo ensinamentos; mantendo tradições, usos e costumes, e perpetuando o 

artesanato delicado dos bordados, das rendas, dos tecidos, dos trançados, dos 

doces, bolos, biscoitos, dos remédios, mezinhas, xaropes e emplastos. (LEMOS, 

1972, p. 59-60)  

 

3. Lembranças familiares na casa 

Inevitavelmente para Bachelard (2008) é na casa que muitas das nossas lembranças estão 

depositadas. Já que o tempo não registra tanto como o espaço os momentos passados, sendo mais 

fácil lembrar algum fato ocorrido por meio do espaço do que pelo tempo.  E a lembrança acarretada 

pelo espaço passa a ser tão expressiva que desejamos retornar a esses momentos lembrados, 

revivendo-os novamente. Tuan (2013) também comenta que o lar fornece de modo relevante a 

imagem do passado, uma vez que o lar fica no centro de nossa vida, significando origem e começo.   

 Merleau-Ponty (2006) afirma, então, que a lembrança do passado não é adquirida na 

percepção presente por um mecanismo de associação, porém estendida pela consciência do presente. 

Sendo, essenciais as contribuições da memória que ao perceber acaba recordando, porque aquilo que 

é visto oferece um quadro organizado, facilitando reconhecer experiências anteriores. Dessa maneira, 

aquilo que é visto, principalmente o espaço, proporciona de modo mais fácil a lembrança de 

momentos passados. Tanto que: 
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A percepção assim empobrecida torna-se uma pura operação de conhecimento, um 

registro progressivo das qualidades e de seu desenrolar mais costumeiro, e o sujeito 

que percebe está diante do mundo como o cientista diante de suas experiências. Ao 

contrário, se admitimos que todas essas projeções, todas essas associações, todas 

essas transferências estão fundadas em algum caráter intrínseco do objeto, o 

mundo humano deixa de ser uma metáfora para voltar a ser aquilo que com efeito 

ele é, o meio e como que a pátria de nossos pensamentos. O sujeito que percebe 

deixa de ser um sujeito pensante acósmico, e a ação, o sentimento e a vontade 

devem ser explorados como maneiras originais de pôr um objeto. (MERLEAU-

PONTY, 2006, p.50)  

 

 Merleau-Ponty (2006) também afirma que toda sensação é espacial, já que o meio de 

experiência deriva de um espaço. Pois, para sentirmos é necessário termos experiência, 

especialmente, com o espaço que habitamos. Por isso, “a memória como uma posse direta do 

passado, sem conteúdos interpostos, só se pode compreender a percepção da distância como um ser 

longínquo que o alcança ali onde ele aparece.” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 358). Portanto, a 

rememoração depende da percepção do espaço que residimos por meio das sensações.  

 Consequentemente, Brandão (2001) discute que a Literatura interroga a afirmação que temos 

quando cremos na concretude dos espaços. Pois, “não se trata de negar a existência do espaço físico, 

mas de chamar atenção para o fato de que é impossível dissociar, do espaço físico, o modo como ele é 

percebido.” (BRANDÃO, 2001, p. 69). Assim, também na Literatura é preciso observar a categoria 

espacial de modo perceptível.  

 Sendo assim, ao adentramos em nossa casa natal consequentemente podemos relembrar 

momentos passados, sobretudo porque o espaço é bastante perceptível, principalmente, por meio 

das sensações. E esses momentos são na maioria das vezes ocorridos em família. 

 

4. A intimidade com a casa 

A casa para Bachelard (2008) é um espaço de conforto e intimidade, que concebe e protege a 

pessoalidade. Tanto que até os móveis da residência como o armário e suas prateleiras, a escrivaninha 

e suas gavetas, o cofre e seu fundo demostram fielmente a psicologia secreta do indivíduo que habita 

este espaço. Sendo a dimensão interior do armário um espaço íntimo o qual não se abre para 

qualquer um. 

 Já Tuan (2013) comenta sobre os momentos e os lugares íntimos, em que o primeiro são 

aqueles que nos deixam propícios, expostos a carícias e ao estímulo de nova experiência nos tornando 

passivos. E os lugares íntimos são locais que encontramos carinho, onde nossas necessidades 

fundamentais são vistas e merecem precaução sem alvoroço, ou seja, onde encontramos afeição e 

nos sentimos seguro, sendo principalmente o lar o lugar mais íntimo que ocupamos.  
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 Tuan (2013) também esclarece que os lugares íntimos possibilitam o verdadeiro contato entre 

as pessoas de acordo com as ocasiões, podendo ficar armazenados no mais profundo da memória e 

cada vez lembrados geram intensa satisfação. Portanto, os locais íntimos possibilitam o contato 

humano, consequentemente proporcionam lembranças as quais não são taxativas, uma vez que 

podem ser apreciados de maneiras diversas a depender da interpretação.  

 Por conseguinte Tuan (2013) classifica a casa como um lugar íntimo, visto que permite 

imagens atraentes do passado que são evocadas não tanto pela estrutura do lar, mas pelos elementos 

e mobiliário que podem ser tocados e até mesmo cheirados. Pois, os sentidos sensoriais 

proporcionam nossa apreciação mais detalhada do caráter espacial.  

 Dessa forma, Tuan (2013) conclui que “o pensamento cria distância e destrói a proximidade da 

experiência direta; é, no entanto, por meio do pensamento reflexivo que os momentos fugidos do 

passado são trazidos para dentro de nós na realidade presente e ganham certa permanência.” (TUAN, 

2013, p. 181). Assim, é através do pensamento reflexivo dos momentos e lugres íntimos vividos que 

retornamos a existência dentro de nós, revivendo novamente esses momentos.  

 

5. Metodologia 

Para elaboração deste trabalho escolhemos cinco poemas: “Parca doméstica”, “Cupido”, “O 

fantasma tutelar”, “Benção de infância” e “Natal” do Livro de Auras de Maria Lúcia dal Farra. Dentre as 

várias poesias lidas e analisadas escolhemos essas por ambas conterem uma mesma temática, a 

representação familiar e íntima proporcionada pelo espaço da sala.  

Inicialmente escolhemos poemas que possuíam a imagem da sala. Posteriormente 

observamos como esse ambiente domiciliar era caracterizado. Logo em seguida, identificamos quais 

sentimentos e lembranças a poetisa possuía com este cômodo da casa. E por fim, buscamos visualizar 

como são caracterizadas as representações familiar e íntima neste espaço. Depois de termos 

percebido como a configuração espacial nos poemas de Maria Lúcia dal Farra é determinante para a 

própria poetisa utilizamos renomados teóricos como Bachelard, Borges Filho, Brandão, Tuan, 

Merleau-Ponty, Lemos para melhor compreendermos a importância do espaço na ficção.  

Vale ressaltar, que escolhemos Maria Lúcia dal Farra por ela estar atraindo para si a atenção 

do público e da crítica especializada, dada a grandeza estética dos seus versos e pela configuração 

espacial existente. Também por ter sido agraciada com o Prêmio Jabuti (o mais relevante para 

escritores brasileiros) com o seu livro Alumbramentos. Além de ser uma poetisa que produz um 

lirismo quase confessional marcado por tensões humanas que apontam para uma sólida experiência 

de vida. Dentre seus temas mais constantes, destaca-se a representação contemporânea da mulher. 
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6. Análise dos dados 

PARCA DOMÉSTICA 

 

As teias da toalha de crochê 

efabulam-se 

no centro da mesa 

para o aparecimento do objeto apreendido: 

 

o jarro e sua flor. 

 

Toda a sala se arma em torno 

dessa pequena descoberta. 

As madeiras gemem 

no parentesco vegetal da beleza urdida. 

O armário arrisca desenhar 

(desde o tronco) 

um galho que os enlace 

enquanto os cristais mal se sustêm de êxtase. 

 

A aranha preside a tudo 

(invisível). 

(DAL FARRA, 1994, p. 49) 

  
  Maria Lúcia dal Farra nesse poema expõe como era as reuniões familiares ocorridas na sala. 

Havendo de início a caracterização da família por meio da representação das teias da toalha de crochê 

que determina uma ligação, união dos membros familiares. Em seguida, mostra onde ocorriam esses 

encontros familiares, no centro da mesa a qual possibilita uma maior humanização, pois por meio dela 

é possível a visualização de todos os membros da família, podendo haver um fabular, exposição de 

ideias.  

 No entanto, nestes encontros todos se reunião para apreciar um objeto: o jarro e sua flor que 

figura a imagem do homem com a sua mulher representando os genitores da família. Além de haver a 

retratação da família como uma sala a qual se arma (reuni) em torna da descoberta do jarro e sua flor. 

A partir deste momento há a exibição da família como uma árvore genealógica em que as madeiras 

gemem, porque revelam algum fato, mostram um parentesco vegetal da beleza urdida (premeditada, 

derivada) e o armário arrisca desenhar desde o tronco um galho que enlace a todos. Existindo uma 

intimidade que é guardada no armário, mas que é preza desde o tronco por uma derivação familiar 

por meio do parentesco.    

 E por fim, a poetisa conclui o poema com a imagem da aranha que preside a tudo 

representando, portanto, a presença da matriarca na família que mesmo de modo invisível, não vista 

pelos familiares, observa e produz a teia que mantem unida toda a família. 
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NATAL 

Um pinheiro (pelo tempo iluminado) 

planta na minha sala 

o mesmo espesso alento 

do que resiste às datas 

do que (malgrado as estações) 

persiste. 

 

Árvore de um único dia da minha vida a fio, 

penca de pingentes, safra de berloques e cores  

– que esmola podem tuas ramas de cipreste 

germinar hoje para mim? 

(DAL FARRA, 1994, p.117) 

 
 Neste poema Maria Lúcia dal Farra representa a família como uma árvore genealógica que era 

plantada na sala, significando reunião, mas configurando um sentimento de nostalgia desses 

encontros familiares que não mais ocorrem, desejando que eles aconteçam novamente. Portanto, 

nesta poesia o eu-lírico figura o pinheiro (árvore usada no Natal) como a família, utilizando várias 

palavras que se referem a essa árvore e que configuram momentos ou a própria família que se reunia 

especialmente no Natal.  

 Inicialmente no poema em análise é perceptível a interação comunicativa da poetisa com um 

pinheiro; o uso de termos, como pelo tempo iluminado, que remetem ao desejo de voltar ao tempo 

pelos momentos ocorridos; a vontade que o pinheiro seja plantado novamente sobre a sala, uma vez 

que representa não só o Natal, mas um momento em que a família toda se reunia como um tecido 

consistente (espesso) e com animo (alento).  

 Havendo, portanto, a exposição do eu-lírico sobre o desejo de que esse tempo vivido volte do 

mesmo modo como ocorria, persistindo tudo o que acontecia, como: os pingentes recebidos no Natal, 

as boas safras (fatos) e cores alegres. Oferecendo, assim, bens matérias para que as ramas de 

ciprestes do pinheiro germinem, reunindo novamente todos os membros da família. 

 

BENÇÃO DE INFÂNCIA 

Os trovões anunciam: 

São Pedro está mudando 

as mobílias do céu –  

agora a limpeza começa!  

vejam como lava primeiro a sala 

em seguida a cozinha 

e o quarto dos anjinhos! 

Aqui de baixo estamos todos  

ensopados pela faina divina. 

Deo gratias! 

(DAL FARRA, 1994, p. 115) 
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 No poema “Benção de infância” é visível a representação dos integrantes da família mediante 

os cômodos da casa. Além da responsabilidade de São Pedro para mudar as mobílias do céu, havendo 

uma representação espacial em que o santo terá como finalidade lavar (tirar as impurezas) a casa com 

a chuva. 

  Contudo, São Pedro começa a limpar primeiramente a sala por este cômodo representar a 

figura patriarcal da família, o homem que possui mais prestígios na sociedade. Em seguida, limpa a 

cozinha que representa a mulher e por fim purifica o quarto das crianças que são verdadeiros anjinhos 

segundo os preceitos bíblicos. Percebe-se a representação familiar nesse poema de modo 

hierarquizada, sendo figurada pelos cômodos da casa os quais são habitados de modo excludente em 

que o patriarca sempre deve ser o primeiro a receber benefícios e é o que habita a sala, já a mulher 

deve ocupar somente a cozinha e se contentar em ser sempre agraciada posteriormente ao homem.  

 

CUPIDO 

O bibelô desperta na sala deserta. 

Os pés da cadeira tropeçam nessa evidência 

transportam minha alma para um tempo de penúrias. 

Odores litúrgicos, paisagem serena, leque espanhol. 

O bronze do cinzeiro se espalha e funde tudo: 

sou atingida! 

Inventario os móveis. Aqui um armário 

ali o oratório, oh Santo Antônio, 

me socorre! Que salmo devo invocar? 

O amor é uma coisa estúpida (pensa, carente, 

a Karenina, a Ana que muito amou) 

mas salva os homens e alguém me aguarda  

no quarto contíguo. 

O gato salta por cima do meu sobressalto 

e a pequena estátua recolhe ao arco sua flecha. 

Tudo se aquieta na sala aberta. 

(DAL FARRA, 1994, p. 56) 

 

 No poema “Cupido” é perceptível onde e como ocorriam as apresentações amorosas aos 

familiares. O local era a sala que é caracterizada de acordo com a situação vivenciada. Logo no 

primeiro verso do poema é visível a imagem de uma sala deserta em que um objeto desperta a 

memória dessa sala e a cadeira na qual supostamente os pretendentes sentavam, evidência como 

acontecia a apresentação dos candidatos a casamento para família.  

 Maria Lúcia dal Farra qualifica esse tempo como miserável, pois o amor para ela é estúpido, 

consequentemente a apresentação de pretendentes era obrigatório, especialmente pela família 

patriarcal. Dessa maneira, o casamento segundo a religião católica era tido como algo sereno e 
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pressuposto pelo jogo de sedução de modo recatado, simbolizado no poema pelo leque o qual 

possibilita o esconder e mostrar utilizado como um artificio para seduzir.  

 Outro objeto também fez a poetisa ser atingida pela lembrança, o bronze do cinzeiro 

simboliza os momentos passados guardados em armário, sendo visualizado pelo oratório onde se fazia 

preces a Santo Antônio. Assim, todas as lembranças das apresentações dos pretendentes a família 

cessam e a sala passa a ser caracterizada como aberta, livre.    

   

O FANTASMA TUTELAR 

Esta sala centenária 

que se abre para cada quarto 

é a praça  

onde uma redada de antepassados  

descalçou botas e apeou histórias. 

Refrescos, ermos de solidão, cabrestos, 

juras de amor e de morte, 

vaca parida, água de moringa –  

tudo isso foi aqui servido 

segundo seu prestígio  

e conveniente calete. 

Deles – só um – na rede  

(em noites de lua quente) 

ainda cisma antigas queixas. 

 

Fora de horas me acorda 

com o talão das botas e esporas 

riscando desassossego na faísca do lajedo. 

No escuro (aos tateios) 

vou até ele e me ajeito, 

acaricio seu pelos. 

E reconheço: 

 

pobre do meu homem! 

(DAL FARRA, 1994, p. 104) 

 
 O titulo do poema demostra que há um fantasma protetor da sala centenária que seria o 

representante da casa. Como havíamos percebido nos outros poemas analisados, Maria Lúcia dal Fara 

representa uma família patriarcal em que o pai é responsável por comandar o lar. Na poesia em 

análise é observável uma sala centenária a qual era o centro da casa, proporcionava a reunião de 

todos os familiares e onde ocorria a apresentação dos pretendentes a casamento da eu-lírica para o 

pai, havendo contos de histórias, tranquilidade, solidão, juras de amor e morte e gestação.   

 Esse momento é caracterizado como água de moringa o qual é um recipiente poroso com 

perfurações facilitando a entrada de novas histórias ou integrantes no ressinto familiar. O sujeito lírico  

caracteriza esse momento por meio de adjetivos que remetem aos animais como as palavras: redada, 
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apear, cabrestos e vaca parida. Havendo, portanto, a simbolização que nesses momentos familiares os 

instintos prevaleciam, uma vez que os animais vivem de modo instintivo, e que os representantes a 

casamento eram vistos como animais os quais mostravam seus prestígios e qualidades a fim de 

conquistarem o apresso do patriarca da família.   

 Todavia, já no final do poema a poetisa afirma que de todos os pretendentes um deles 

persistiu e que a espera na rede mesmo com cismas e queixas dos momentos de apresentação a 

família. E que fora de horas o desejo prevalece o reconhecendo como um pobre homem.  

 

7. Resultados obtidos 

Nos poemas analisados é notório que a sala aconchega lembranças familiares de uma família 

patriarcal que impõe a apresentação dos pretendentes a casamento, em que o homem é tido como o 

chefe do lar e a mulher responsável por conservar mesmo de modo invisível a união familiar e os bons 

costumes. Configurando, então, o que Carlos Lemos comenta que em uma casa patriarcal existe o 

“estar do homem” e o ”estar da mulher” em que o primeiro habita de modo dominante a sala 

enquanto a mulher comanda o fogão.  

 Maria Lúcia dal Farra demostra nas poesias analisadas que mesmo a sala sendo utilizada pela 

mulher nos momentos de apresentação dos pretendentes a namoro e a casamento esse cômodo da 

casa possibilita a lembrança não só desses momentos como também de ocasiões em que a família se 

reunia para comemorar o Natal ou observar os genitores. Dessa forma, a sala segundo a poetisa é um 

local onde o patriarca da família domina, mas também um lugar onde a família se reunia e desfrutava 

de ótimos acontecimentos, sendo assim um local compartilhado mesmo com as restrições para as 

mulheres.  

 Em suma, observou-se nos poemas examinados que a sala possibilita reuniões familiares e 

encontros íntimos e é geralmente vinculada a figura patriarcal. Além de ocasionar lembranças de 

momentos passados, principalmente, os vividos com a família. Percebe-se, dessa forma, que esse 

cômodo proporciona o aconchego por meio das sensações que o espaço favorece; os momentos 

familiares através das lembranças, especialmente ao a habitar a casa natal ou ao encontrar um objeto 

que relembre períodos passados e desvenda a intimidade do eu-lírico ao demostrar os 

relacionamentos amorosos vividos em um recinto com hierarquia social, em que o homem comanda o 

lar e a mulher preside a tudo de modo invisível, olhando pelas brechas.   

 

8. Considerações finais 

A representação da sala na lírica de Maria Lúcia dal Farra foi responsável por despertar e 

aquecer a memória familiar e íntima do sujeito lírico. Evidenciando que o espaço na Literatura, 
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especialmente quando demostra a casa, proporciona o desvendar dos sentimentos coletivos e 

subjetivos dos personagens ou do eu-lírico. Afinal, o modo como organizamos ou caracterizamos o 

espaço residido expõe nossos sentimentos mais íntimos. 

 Dessa maneira, neste trabalho observamos o quanto um cômodo pode ser bastante 

significativo, caracterizando não só os sentimentos da poetisa como também representando o 

ambiente familiar mesmo por meio das emoções íntimas. Isto é, Maria Lúcia dal Farra salienta por 

meio dos seus poemas os seus sentimentos vividos na casa natal seja os mais íntimos ou os coletivos 

em que o recinto familiar é posto em evidência, mostrado através das emoções e lembranças.     
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Resumo:  
O presente trabalho parte da investigação da representação do trauma na obra literária, sendo esta ficcional, 

configurando-se através das personagens, permeando todos os elementos da narrativa, tendo como motivação 

principal o desejo de conhecer a projeção do sentimento real de trauma em um universo ficcional. Busca 

demonstrar como o trauma é metaficcionalizado, através das representações do exílio e da tortura na obra 

Tropical sol da liberdade, da escritora Ana Maria Machado. Analisa-se a obra sob a perspectiva das teorias do 

testemunho, metodologicamente a partir de levantamento bibliográfico. Para tanto, consideram-se os conceitos 

relativos à constituição do trauma, ao exílio e à tortura.  Pode-se perceber que a constituição do trauma na obra 

– dada a partir das experiências da personagem principal Lena, ao estar submetida a um contexto ditatorial – é 

representada através do convívio da personagem – autoexilada – com outros exilados de regimes políticos 

latinoamericanos, como também através da criação de uma peça teatral na qual as personagens centrais haviam 

sido exiladas. Quanto à tortura, a representação se dá tanto a partir da peça – como no caso do exílio – como a 

partir de depoimentos de outras personagens próximas a Lena e da menção a pessoas históricas da luta contra a 

ditadura militar no Brasil que foram torturadas, como Frei Tito. 

 

Palavras-chave: Trauma. Exílio. Tortura. Tropical sol da liberdade. 

 

 

1. Introdução 

Compartilhando do entendimento de Candido (2010), em seu capítulo “Crítica e Sociologia”, 

de que a arte da literatura necessita do apoio de outras áreas, em especial, para o autor, da história e 

da sociologia, é que se baseia a concepção originária de análise da obra Tropical sol da liberdade, da 

escritora Ana Maria Machado. 

 Pensando na influência da história acerca do desenvolvimento de uma obra é que se configura 

a análise da obra em questão. Tropical sol da liberdade tem como personagem principal Lena, uma 

jornalista que retorna ao convívio familiar junto da mãe, tomada pelas dúvidas relativas à necessidade 

de contar e dar seu testemunho sobre o vivido por ela depois de se autoexilar ao ser perseguida pela 

ditadura militar no Brasil, por ter no irmão, Marcelo, um dos lideres estudantis mais procurados. 

Vivendo fora do país, Lena sofrendo de diversos problemas: existenciais, familiares, amorosos, 

mailto:iunapaiva@hotmail.com
mailto:fabricioflores@gmail.com
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financeiros e principalmente, acometida pelas extensões traumáticas, provocadas pelo exílio e pela 

tortura, refletida através das personagens criadas em uma peça teatral e das demais personagens ao 

seu redor. 

 Numa perspectiva abrangente a obra suscita algumas questões que permitem uma discussão 

e busca de entendimento amplo, como: O que se entende por literatura de testemunho? Diante de 

quais perspectivas o trauma pode ser conceituado? Como o trauma, aspecto psicológico, se acarreta 

na escrita narrativa ficcional? De que maneiras essa representação do trauma ocorre na obra Tropical 

sol da liberdade, de Ana Maria Machado? 

 Na busca de tais respostas para a problematização é que o presente trabalho tem por objetivo 

geral: analisar as representações do trauma em Tropical sol da liberdade de Ana Maria Machado, na 

perspectiva de discutir como este aspecto se materializa dentro da estrutura da narrativa. Por 

objetivos específicos: identificar no corpus a composição da narrativa de testemunho; compreender as 

relações entre história e literatura; inferir o conceito de trauma dentro de uma perspectiva ampla, 

histórica e teórica;  

O presente estudo justifica-se na medida em que os elementos expostos colocam a obra de 

Ana Maria Machado como necessária à leitura e análise bem mais aprofundadas, já que, de certa 

forma, poderiam muito bem ser uma representação de um período traumático da história do país. 

Suas personagens trazem à tona algumas reflexões que até hoje permeiam a memória histórica e 

social brasileira; muitas delas encarnam-se como muitas outras personagens verídicas, que não cabem 

nas narrativas, porque são reais. Elas padeceram da tortura, do exílio e de outras formas 

representativas do trauma. 

 

2. Fundamentação teórica 

2.1 A mescla entre literatura e história para o entendimento da literatura de testemunho 

 A denominação literatura de testemunho foi primeiramente mencionada em estudos acerca 

da obra de Primo Levi, ambientada na Segunda Guerra Mundial. Na crítica brasileira, não há um 

consenso por parte dos teóricos da área em questão para dar definições em torno do que seja a 

literatura de testemunho. Ginzburg (2011) considera este tipo de literatura como partindo de “uma 

perspectiva que associa diretamente o debate sobre a escrita à reflexão sobre exclusão social” 

(GINZBURG, 2011b, p.01). O que se sabe é que essa literatura – “nascida” essencialmente no século XX 

–, caracteriza-se por relacionar-se a contextos históricos geralmente ambientados a cerceamento da 

liberdade de expressão, censura, retenção de direitos civis constitucionais, guerras, golpes, disputas 

pelo poder do Estado, ou ainda, mais comum e familiar ao contexto latino-americano e brasileiro: a 

implantação de ditaduras.  
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 A ótica do estudo através do testemunho implica diretamente a relação de interdependência 

entre história e literatura, já que as duas áreas necessitam de e se amparam em testemunhos, tendo 

nisto seu objeto de investigação. O narrador, dando o seu testemunho, caracteriza-se como ameaçado 

por esse contexto histórico. Isso implica a colocação deste testemunho contrário à ordem a qual está 

submetido. Neste compasso, o da violência, é que a literatura se torna testemunho através da 

representação escrita desses momentos e/ou apresentando mudanças nos elementos estruturais que 

a compõem, impulsionando, assim, que as reflexões intrínsecas à obra, sejam transpassadas ao 

contexto exterior. 

 Os sujeitos submetidos aos contextos históricos violentos deixam de ser únicos na medida em 

que refletem a história de outros demais, que tais quais foram passíveis dos mesmos acontecimentos, 

e promovem a faceta de mostrar o outro lado da mesma história. São encarados como as minorias 

excluídas e dizimadas pela história oficial, divulgada pelos dominadores, pensando isso, na perspectiva 

de uma sociedade desigual, dividida em explorados e exploradores. Assim, passa-se do sujeito 

individual para o sujeito coletivo. Na medida em que os interesses individuais são narrados, ganham 

sentido ao transformar-se em interesse coletivo, visto que pertencem ao mesmo contexto. 

 Em suma, é importante assinalar que a literatura de testemunho é resultante do contexto 

histórico. Nessa relação fica evidente que os traumas históricos, provocados pelos períodos de 

repressão, abalam a noção de sujeito, que desemboca numa reação clara com o escrito por ele, 

provocando alterações nas estruturas das obras literárias. 

 

2.2 Trauma: tortura e exílio 

2.2.1 A história como constituinte do trauma 

 Para o entendimento do que venha a ser o conceito de trauma, primeiro é necessário saber 

que existem uma série de fatores associados a isso, e que, portanto, não podem ser descartados no 

caminho ao entendimento deste conteúdo. 

 Amparando-se inicialmente nas conceituações científicas, principalmente nas noções mais 

profundas estudadas pela ciência da Psicanálise, o trauma pode ser caracterizado como “um tipo de 

lesão psicológica ocasionado por um evento drástico.” (RODRIGUES; SARMENTO-PANTOJA, 2010, 

p.62).  

 Esse “evento drástico” é resultante de períodos em que o ser humano é exposto a situações 

em que esteja havendo abalo da sua integridade física e/ou psicológica. Geralmente, resultantes de 

“catástrofes artificiais ou naturais, guerras, atentados, agressões num âmbito geral, abusos sexuais, 

acidentes individuais ou coletivos” (RODRIGUES; SARMENTO-PANTOJA, 2010, p.62). 
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 Configura-se o trauma em duas categorias: o individual e o coletivo. Este último caracteriza-se 

por ser comum a um grupo de pessoas. Um exemplo disso é a história de nosso país, que é 

consolidada em cima de dois grandes traumas coletivos:  

“o primeiro ocorreu em meados do séc. XIX e está ligado à exploração colonial que 

acontecia de forma agressiva, e o segundo concerne à crueldade inerente a 

escravidão, que sustentou o processo de formação do Estado Nacional, no período 

imperial.” (Renato Janine Ribeiro, apud RODRIGUES; SARMENTO-PANTOJA, 2010, 

p.62) 

 

A ditadura militar, portanto, pano de fundo histórico da obra Tropical sol da liberdade, 

enquadra-se nesta categoria de trauma por ter sido um período intenso de repressão física e mental a 

um determinado grupo de pessoas. 

 Quanto à primeira categoria de trauma, o individual, reporta-se ao sofrido por um único 

indivíduo. Podemos ter um exemplo disto nos casos de tortura, que ocorreram com militantes dos 

movimentos organizados combatentes à ditadura militar. 

 O conceito de trauma está interligado com o de Memória, que também pode ser coletiva e 

individual. Essa interligação torna-se importante na medida em que o trauma está presente na 

memória e é preciso resgatá-la para realizar o ato de testemunhar. 

 Sobre isso, Rodrigues e Sarmento-Pantoja (2010) falam que “diante do traumático, um 

testemunho se assenta necessariamente sobre a experiência-limite de um narrador que perfurou a 

barreira entre a vida e a morte” (Apud Maldonado e Cardoso, 2009, p.9). 

 Para estes autores o testemunho pode ser dividido em:  

 O trauma se refugia na imaginação para narrar os fatos: caracteriza-se por apresentar um 

narrador-personagem. Neste caso, contar o vivido é uma forma de enfrentar o trauma.  

 A imaginação é usada por um narrador em terceira pessoa para narrar o testemunho: 

caracteriza-se por apresentar um narrador em terceira pessoa do singular. Alguém que se 

identifica com a realidade de outrem que vivenciou um período traumático. 

 Narrar o testemunho, neutralizando o ficcional: existem posições distintas quanto a esta 

divisão do testemunho: para alguns teóricos é impossível não utilizar-se da imaginação para 

narrar um evento traumático; outros acreditam que o testemunho tem que ser plenamente 

histórico, verdadeiro e fatual, tendo em vista que a imaginação pode comprometer e/ou 

direcionar a interpretação da história. 

 

2.2.2 Tortura 

Rodrigues e Sarmento-Pantoja(2010) dizem que  

[...] a tortura acontece quando uma pessoa (o torturador) causa sofrimento, dor (seja 

de natureza física ou psicológica) a outro indivíduo, seja para extrair depoimentos de 
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oposicionistas, intimidar as pessoas ou consolidar regimes autoritários sem o 

consentimento popular.” (RODRIGUES; SARMENTO-PANTOJA, 2010, p.63) 

  

 Segundo Ginzburg (2001), a tortura tem como objetivo “provocar a explosão das estruturas 

arcaicas constitutivas do sujeito, isto é, destruir a articulação primária entre o corpo e a linguagem”  

(VIÑAR & VIÑAR, 1992, p. 73 Apud GINZBURG, 2001). Para este (2001, p.140) “a tortura provoca uma 

ruptura da identidade que, em parte, é definitiva, irreversível.”  

 

2.2.3 Exílio 

Outra materialização do trauma advindo dos períodos repressivos é o exílio, que pode ser 

entendido como a saída forçada ou atitude voluntária – em alguns casos –, tendo em vista a ameaça, 

representada pelo Estado, que pode dar-se de diferentes formas. 

 Vargas e Umbach (2013) conceituam-no como 

Exilado: expulso, desterrado, banido, degredados proscrito, expatriado... Os 

sinônimos são abundantes, todavia não dão conta de traduzir em palavras o real 

significado de realidade tão traumática. É evidente que, quando falamos de exílio 

neste texto, não pensamos na acepção do fenômeno no sentido de retirar-se do 

convívio social como uma ação voluntária, que ocorre por decisão ou iniciativa 

própria. Ao contrário, compreendemos o exílio na acepção de banir de sua pátria, 

mandar para o exílio, o desterro, expulsar de casa ou do convívio social, o que 

evidencia uma ação coercitiva que parte de um poder externo; no caso, do poder do 

Estado. (VARGAS; UMBACH, 2013, p.85) 

 

Apresentam, portanto, uma série de sinônimos que cercam a palavra exílio, apesar disso, 

compreendem-no como uma ação política do Estado, repressiva, que acaba por representar um 

trauma na vida do sujeito. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

3.1 Tipos de pesquisa 

3.1.1 Pesquisa bibliográfica 

Esta pesquisa utilizará procedimentos crítico-analíticos sobre a obra Tropical sol da liberdade 

(1988), de Ana Maria Machado. A análise da obra baseia-se em pressupostos dos estudos literários, no 

campo da narrativa de testemunho, em inter-relação com a história e a memória e a constituição do 

trauma e será desenvolvido um levantamento bibliográfico acerca dos artigos de Jaime Ginzburg 

(2010) (2011), Rosani Ketzer Umbach (2011) e Rodrigues e Sarmento-Pantoja (2011) que tratam 

respectivamente das relações entre literatura e autoritarismo, composição da obra Tropical sol da 

liberdade, de Ana Maria Machado e desenvolvimento das esferas traumáticas psicossociais. 
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3.1.2 Pesquisa analítico-investigativa 

 Em decorrência da primeira, visa analisar, amparando-se na teoria, as relações traumáticas 

representadas na obra e aponta-los, em detrimento da analise para corroboração dos fatores que se 

deseja demonstrar. 

 

4. Análise dos dados 

Sobre narrar o testemunho, as personagens Honório e Lena, respectivamente, na obra 

Tropical sol da Liberdade, têm a seguinte discussão: 

[...]É mais honesto reconhecer logo que não se vai contar a verdade e partir para 

uma narrativa de ficção, misturar personagens, fundir situações, inventar coisas 

novas, cortar o que não interessa. E aí já é outro caso. É muito capim pra minha 

égua, como dizia minha avó. Precisava ser artista, deixar a palavra emprenhar 

mesmo o tal depoimento, virar uma coisa mais fértil do que um testemunho de 

fatos, tentar um testemunho em outra esfera, sei lá... (MACHADO, 2005, p.39) 

 

[...]Escute, Lena. O que eu estou dizendo é que alguém tem que contar essa 

trajetória. E você pode fazer isso bem. Se não quiser apresentar como testemunho, 

ou depoimento, muito bem, não apresente. Mas não vai se livrar de nada. Vai dar no 

mesmo. Todos vão ficar achando que qualquer semelhança com pessoas reais, vivas 

ou mortas, não é mera coincidência. Você diz que é ficção e vai ficar todo mundo 

querendo descobrir a quem se referem os fatos, quem é o equivalente real de cada 

personagem. No fim, ainda vão te acusar de autobiográfica, confessional, sei lá, 

esses pecados de romancista. Ainda acho melhor você partir para ser 

jornalisticamente objetiva e contar o que você viu e viveu. (MACHADO, 2005, p.39) 

 

 

4.1 Tortura 
[...] Diana tentava se sentir livre, mas sempre tinha muito medo, as lembranças 

eram muito fortes, a dor muito recente. Ela tinha sido mesmo muito maltratada na 

prisão, torturada para valer. Tinha um pavor tão grande da lembrança do delegado 

Fleury que, embora precisadíssima de um emprego, não teve a menor condição de 

se apresentar num trabalho porque o endereço era uma rua chamada Fleurus. O 

suficiente para deixar Diana abaladíssima, procurando os mais variados pretextos 

para não ir lá. Qualquer sirene de polícia ou ambulância que passasse a congelava, 

ela parava o que estava fazendo, emudecia, às vezes tremia. Mas, fora isso, era uma 

pessoazinha adorável, doce, meiga, alegre, solidária, com um senso de humor 

invejável. Como construir essas nuances num texto teatral? Tinha que ser aos 

poucos, mas de maneira clara e incisiva, de modo a preparar a cena seguinte. 

(MACHADO, 2005, p.132) 

 

 O trecho da obra Tropical sol da liberdade (2005) apresenta uma personagem que está 

desestruturada diante das lembranças resultantes da tortura.  
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 Para corroborar com o conceito doloroso da tortura, apresenta-se o seguinte trecho, no qual 

Lena, ao escrever sobre uma peça teatral que envolve a personagem Diana, torturada pela ditadura 

militar no Brasil, teme que a polícia invada a casa de Diana e torture as crianças, filhos de Diana e da 

personagem Vera, para arrancar algo dos adultos. 

[...] Mas, graças a Deus, sem nenhum risco de que de repente a polícia invadisse a 

casa e levasse todo mundo, sem ameaças de prisão e tortura, sem o medo 

permanente de que fizessem alguma coisa às crianças para obrigarem o adulto a 

falar. (MACHADO, 2005, p.131) 

 

 Na obra, a tortura é representada através das personagens de uma peça teatral. Essas 

personagens fazem um entrecruzamento com a história real, relatada e vivida pela personagem 

principal, tornando-se ato de “rememorar”, já que a personagem esteve muito próxima aos 

acontecimentos do período. A necessidade de contar o seu ponto de vista sobre os fatos da ditadura 

militar levam-na a organizar a peça teatral, que possui nas personagens principais referências a 

pessoas próximas e até a ela mesma. 

[...] Ainda por cima, isso acontecia bem na hora em que ia chegando à conclusão de 

que ia mesmo fazer o seu trabalho, juntar as entrevistas, analisar as cartas e 

depoimentos, misturar os fatos dos recortes da imprensa com as lembranças doídas 

da memória, tentar ordenar os fragmentos, arrumar numa peça, expor o drama, 

contar no palco a tal trajetória de uma mulher na periferia dos acontecimentos... 

(MACHADO, 2005, p.52) 

 

 Um exemplo de como os episódios verídicos de tortura influenciaram Lena a escrever a peça 

teatral é o caso de frei Tito. Tito foi um padre que atuou fortemente na luta contra a ditadura militar, 

optando por organizar-se junto aos movimentos combativos, na perspectiva da teologia da libertação. 

Preso previamente para dar informações sobre o movimento combativo, tendo sofrido inúmeras 

sessões de tortura, enviado novamente para um presídio, taxado de preso político, Tito foi exilado do 

país, indo para um convento na França, onde passou a apresentar sinais preocupantes, decorrentes do 

intenso trauma. Não conseguindo distinguir a sua realidade atual da traumática, acabou suicidando-

se. A personagem Diana e Frei Tito são ligados por um laço bem doloroso: os dois foram torturados; 

sofreram a tortura pela mão do mesmo homem: o delegado Fleury; e não conseguiram lidar com a 

dor provocada por este acontecimento.  

[...] Um padre dominicano tão torturado pelo mesmo delegado Fleury que, mais 

tarde, já em liberdade, no exílio, acaba se matando, apesar da absoluta condenação 

da Igreja ao suicídio. Porque o torturador nunca abandona a vítima. Bem de acordo 

com o que Sérgio dizia a Ricardo nessa cena. E mesmo num convento, entre seus 

irmãos, no sul da França, a única saída para o frade acabou sendo buscar a morte 

com suas próprias mãos. Para dar um fim ao pesadelo que o fazia conviver o tempo 

todo com seu torturador. Para deixar a tortura para trás. (MACHADO, 2005, p.137) 
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 A personagem Diana tem um surto traumático ao imaginar que possivelmente tenha visto o 

seu torturador em uma plataforma de trem. Essa situação pode ser acompanhada através dos 

seguintes trechos:  

[...] ([...] Diana está sentada no chão, chorando junto à porta) (MACHADO, 2005, 

p.132) 

[...] (Diana se deixa levar, chorando quase em silêncio, senta na cama, aperta as 

mãos, olhar de pavor) (Idem, 2005, p.132) 

[...] (Diana não fala mais, Vera fica dando copo d’água, falando com ela sem 

resposta, ela só olha fixo em frente, agora sem choro, torcendo as mãos.) (Idem, 

2005, p.132) 

[...] Vera – Ela está assim desde que chegou. Quer dizer, no começo estava chorando 

muito e chegou a me dizer para buscar Pedrinho na escola – aliás tenho que ir, que 

está na hora... Mas depois que conseguiu falar isso, só ficou assim, parada, não 

registra nada do que eu digo, de olho aberto, olhando fixo, às vezes escorrem umas 

lágrimas. Mas não fala. (Idem, 2005, p.134) 

[...] Ricardo – Ela jura que viu o Fleury numa estação do metrô. (Idem, 2005, p.135) 

[...] Ricardo – Como imaginação, foi uma imagem muito viva. Ela conta que estava 

dentro do trem, parado numa estação, e viu que ele estava em pé na plataforma do 

outro lado. Disse que cobriu o rosto com o cachecol, deixou só os olhos de fora e 

ficou olhando pela janela. Durou alguns minutos, e tem certeza de que era ele, mas 

não sabe se ele a viu nem reconheceu, aí já entra em pânica total e não consegue 

falar. (Idem, 2005, p.135) 

[...] Vera – Que horror! Entrar em surto assim de repente e começar a delirar pela 

rua de uma hora para outra... (Idem, 2005, p.132) 

[...] Ricardo – Mas ela até que se dominou bastante. Pelo que conta, ficou olhando 

até ter certeza, teve um impulso de sair correndo mas não correu, pensou que se 

ele estava na outra plataforma era porque ia na direção oposta, continuou onde 

estava, seguiu na mesma linha e, quando o trem andou e ela percebeu que tinha 

conseguido se livrar dele, começou a chorar. [...] (Idem, 2005, p.132) 

 

 A personagem Ricardo faz uma reflexão importantíssima para o entendimento da intensidade 

que a tortura provoca no indivíduo, criando entre torturado e torturador uma relação de 

interdependência, já que não há o esquecimento por parte daquele que sofreu tortura. 

[...] Ricardo – [...] Ele disse que a tortura pode criar uma relação entre torturador e 

torturado que até parece uma possessão demoníaca. Como se o torturador ficasse 

morando para sempre dentro do torturado, uma coisa de nunca mais a vítima 

conseguir se livrar. E que é disso que ele tem mais medo, porque a vítima começa a 

achar que não tem exorcismo para esse demônio... (Idem, 2005, p.136) 

  

 

4.2 Exílio 

 Em Tropical sol da liberdade (2005), Ana Maria Machado, através da personagem Lena, faz 

uma projeção da realidade vivida por si, na qual optou pelo auto-exílio, haja vista a ameaça que 

pairava sobre si, depois do envolvimento do irmão, Franklin – Marcelo, na obra –, no sequestro do 

embaixador americano no Brasil.  
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 Lena, como exilada, na França, tem contato com pessoas diversas sujeitadas a essa mesma 

realidade. Cada uma dessas pessoas apresenta e representa situações diferenciadas, que são 

demonstradas através de algumas personagens e principalmente nas personagens da peça teatral 

elaborada por ela.  

 Lena, diferentemente da maioria das personagens exiladas à sua volta, não foi exilada pelo 

estado, mas por um ato voluntário, sentindo uma ameaça futura advinda da descoberta do 

envolvimento do irmão, Marcelo, com o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Sobre a 

tomada de seu exílio, existe uma reflexão, um sentimento de empatia para com os outros que não 

puderam escolher entre exilar-se ou não: 

[...] O exílio dela não tinha sido dos compridos, nem pesados. A rigor, nem tinha sido 

exílio, só um afastamento voluntário, antes que tivesse que ser forçado e ilimitado. 

Nem costumava pensar nesse tempo exatamente como exílio, não merecia o nome. 

Exílio tinha sido o dos outros, que saíram sem escolha. (Idem, 2005, p. 32) 

 

 Por não ser planejado, o ato de exilar-se provoca no exilado, além dos sentimentos já 

mencionados anteriormente, o fato de, principalmente, não ter direito à sua terra, sua nacionalidade; 

a falta de ligações e notícias da terra natal; a insegurança, levando à impossibilidade de confiança em 

quaisquer outras pessoas, fazendo do exilado um solitário e fugitivo; as péssimas condições 

financeiras as quais são submetidos os exilados, em outro país, tendo perdido, muitas vezes, seus 

postos de trabalho no país de origem.  Um exemplo das péssimas condições de vida em outro país é 

das personagens da peça teatral escrita por Lena como forma de contar o acontecido por ela no 

período do exílio: 

[...] (Cenário: um apartamento mínimo em Paris, sala que é ao mesmo tempo 

quarto, com pia e fogão ao fundo. Cortina plástica esconde um chuveiro ao lado da 

pia da cozinha. Do outro lado, duas porta. Uma dá para outro quarto. Outra parece 

de armário embutido, mas revela a privada. A cama está sendo arrumada pela 

mulher e, com colcha e almofadas, vai virar sofá. Debaixo, duas malas. Cabides de 

parece e de pé com casacos e roupas penduradas. Baús servem de mesa de centro e 

lateral.[...]) (MACHADO, 2005, p.128) 

 

 Lena, ao reler seu diário de viagem, relembra uma conversa que teve com o amigo Juan, “um 

uruguaio, cerca de sessenta anos, um velho militante que agora está radicado na Suécia” (MACHADO, 

2005, p.176). A própria Lena percebe esse “ressentimento” do amigo para com o país que agora era o 

seu lugar, reclamando sem parar da cultura do novo país, mesmo morando lá há mais de dez anos. E 

que mesmo não se sentido parte do país que o acolheu, também não consegue retornar ao seu país 

de origem, o que pode ser caracterizado como um trauma que a fez perder a noção de pertencimento 

a qualquer lugar. 

[...] Falou mal da Suécia sem parar, ressentido e muito agressivo. Reclamou do 

excessivo materialismo/capitalismo do país, que não entende trabalho voluntário e 
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solidário de jeito nenhum e paga tudo: uma informação, uma ajuda em tradução, 

hora extra, entrevista na rádio, qualquer palestra de professor.[...] Mas visivelmente, 

ele tem um ressentimento profundo; contra o bem-estar da sociedade que o 

acolheu, contra a pressão moral para que se sinta grato, contra a constatação de 

que a utopia sonhada pode até existir, mas seu povo está barrado do ingresso no 

paraíso. (MACHADO, 2005, p.176) 

 

 Chama também a atenção de Lena, a uruguaia Helena, que se apresenta no retorno a sua 

terra natal, mas demonstra-se temerosa sobre esse retorno, porque já não se via inserida na cultura 

que um dia fora a sua; e, que, principalmente, apresenta o medo de como os filhos irão ser criados 

nessa realidade já conhecida por ela: 

[...] Dei meu telefone no Rio para Helena, uruguaia, que está voltando. Ou 

preparando a volta. Teme pela adaptação dos filhos, falando diferente das outras 

crianças, acostumados a todos os recursos de uma sociedade desenvolvida. Tem 

medo de que estranhem os cheiros fortes, a sujeira, o barulho alto, o atraso, a 

desordem, todas as marcas da nossa América Latina, e fiquem infelizes. É 

basicamente uma mãe que não quer levar a ninhada para uma situação de dor e 

sofrimento. (MACHADO, 2005, p.177) 

 

 O exílio provocou uma questão problemática e divisória do movimento. De um lado, os que 

saíram do país; do outro os que foram presos, e, de um outro, os que ficaram e resistiram. O 

movimento então ficou dividido nessa perspectiva, já que os que saíram foram considerados, de certa 

forma, “fugitivos” da resistência. Lena analisa da seguinte maneira: “De início, me espanto com a 

referência a essa rivalidade submersa entre os intelectuais de oposição, dividindo todo mundo em 

times. Quem ficou X quem saiu X quem foi preso e assim por diante.” (MACHADO, 2005, p.178) 

 Uma outra personagem que chama atenção nos registros de Lena é Sebastiana Conceição de 

Araújo, agora Anna Fischer. Desde que teve que sair do país, depois de presa e torturada, por namorar 

um rapaz do movimento estudantil, que foi morto pela polícia, Anna Fischer não se vê mais morando 

no Brasil, pois opta por não reviver seu pesadelo, mas sente saudades da vida que um dia teve no país, 

considerando-se, hoje, uma turista. 

[...] Porque eu sei muito bem que o Brasil para mim é uma coisa que acabou para 

sempre que nem minha infância. Nunca mais eu vou viver isso. De vez em quando 

eu vou lá, mas sei que, no fundo, eu sou turista. Sou uma estrangeira na cidade, não 

detecto mais os sinais de perigo, não distingo os ruídos de alarme, você me 

entende? (MACHADO, 2005, p.185) 

 

5. Resultados obtidos 

O que se pode perceber, analisando ao analisar as representações traumáticas na obra em 

questão, Tropical sol da liberdade, de Ana Maria Machado, enquadra-se na terceira divisão do 

testemunho, que, de acordo com Rodrigues e Sarmento-Pantoja (2010), apresenta um narrador em 

terceira pessoa que neutraliza o ficcional, colocando em cena uma série de personagens que de 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

573 

alguma maneira foram atingidos, através da tortura, da censura e do exílio, pela ditadura militar no 

Brasil. 

Ressaltando os acometimentos provocados pela tortura, constituindo-se num mal que não 

poderá se tornar corriqueiro ou aceito como comum na nossa sociedade. O que torna latente a 

possibilidade de amplitude discursiva deste período autoritário da história do país, que não 

reconhece, através do governo e da história oficial, não podendo deixar que ele seja esquecido, tal 

qual sabemos de todas as suas consequências e, principalmente, da injustiça que o impulsiona. 

Com relação ao exílio, demonstrando, principalmente, a sensação de perda de identidade, de 

longínqua saudade que passa a ser eterna, já que não basta voltar ao país para concretizá-la, pois é 

uma saudade de ter novamente a vida que tiveram antes do exílio, recuperar algo que não retornará. 

 

6. Considerações finais 

Na intenção de promover uma discussão acerca da representação do trauma, configurado através da 

tortura e do exílio presentes na obra Tropical sol da liberdade de Ana Maria Machado, podemos inferir 

que a narrativa se configura como testemunhal, na medida em que se desenvolve sobre um evento 

traumático e tem como personagem principal, alguém que decide contar o vivido por si, para que isto 

pudesse representar outras pessoas que compartilharam a mesma realidade. 

  A necessidade de estudar a maneira como os períodos autoritários da história influenciam na 

composição da obra literária é latente, visto que a fragmentação do sujeito faz um paralelo à da obra.  

Sabendo que “a história pesa sobre nós como um trauma” (GINZBURG, 2001, p.139) é 

necessário visualizar a extensão disto sobre o sujeito que compõe a obra literária, no tocante à 

narrativa testemunhal, a escrita é uma forma de desabafar, buscar a compreensão e resolver os 

traumas, nunca resolvidos, que assolam a história do nosso país. 

Nisto, podemos visualizar Lena, a personagem principal da obra em questão, que tem como 

objetivo principal socializar a experiência traumática vivida por ela, principalmente no exílio. 

Denunciando a realidade dentro do regime militar no Brasil, Lena, fez uma opção de contar a história 

dos excluídos, assim como ela, e procurar nisto resolver seus conflitos pessoais.  

Portanto, procurar a representação do trauma, parte da necessidade de compartilhar a 

experiência traumática, tirá-la da memória individual e jogá-la na memória coletiva e possibilitar um 

redimensionamento do tema, oportunizando, inclusive um reconhecimento histórico da existência 

desses fatos. 
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Resumo:  
A relação palavra e imagem no livro ilustrado pode ser estudada por meio de várias categorias de apreciação. O 

presente trabalho tem o objetivo de realizar um estudo da categoria “ambientação” no livro de literatura juvenil 

Marginal à esquerda, de Angela Lago. Para isso, leva em consideração os pressupostos teóricos de Nikolajeva e 

Scott (2011) e Linden (2011). Parte-se da concepção de que a ambientação conduz a narrativa, 

complementando, reforçando ou preenchendo vazios deixados pelo texto verbal. Dessa forma, na interação 

palavra e imagem, ela pode ser representada tanto pela palavra, quanto pela imagem ou mesmo por ambas, 

caracterizando, assim, a diegese (narrar) e a mimese (mostrar). Este trabalho analisa alguns dos aspectos visuais 

da ambientação que se configuram de acordo com o ponto de vista do autor e ou ilustrador. São do tipo: 

ambientação mínima ou reduzida, quando é desconsiderada uma descrição completa do cenário visual; 

simétrica e imitativa, buscam, com riqueza de detalhes, mostrar o cenário tal qual é descrito no texto verbal; 

realçado e expandido, cria-se um clima especial à história e, os cenários mais complexos, que contribuem 

bastante para esclarecimentos de conflitos que surgem em uma história. Portanto, a ambientação é uma 

categoria muito importante no estudo do livro ilustrado, pois exerce um relevante papel na constituição da 

narrativa.  

 

Palavras-chave: ambientação, livro ilustrado, literatura juvenil. 

 

 

1. Introdução 

A relação palavra e imagem no livro de literatura infantojuvenil é hoje uma temática bastante 

explorada em muitas pesquisas. É salutar o desenvolvimento de trabalhos que focalizem esse gênero 

tão importante para a formação do público leitor jovem. A literatura para jovens é considerada um 

campo de estudo novo, no entanto, vem apresentando um significativo reconhecimento por parte do 

público em geral e, cada vez mais, autores e editoras buscam enveredar-se por essa área tão profícua. 

Analisando o livro como um objeto híbrido e levando em consideração que as diferentes 

linguagens podem, juntas, tornar o suporte mais atrativo, logo que instigam o poder de percepção do 

leitor, aborda-se, neste artigo, a relação palavra e imagem, a partir da análise da categoria de 

apreciação “ambientação”. Partindo do pressuposto de que ela é um dos elementos que contribui 

para a constituição da narrativa, o objetivo deste estudo é aplicar esse critério no livro de literatura 

juvenil Marginal à esquerda, da autora Angela Lago, observando suas particularidades ilustrativas e 
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contribuindo, assim, para uma melhor compreensão das diferentes linguagens, tanto verbal quanto 

imagética, no que se referem a esse critério apreciativo, presentes nessa obra. 

O livro escolhido para o corpus deste trabalho aborda temas relevantes na sociedade 

contemporânea: drogas, tráfico e a busca por uma vida melhor diante de um contexto marcado pela 

falta de oportunidade e a violência. Em vista disso, a leitura fica mais próxima do jovem, pois reflete 

muito da realidade dele. Assim, as narrativas presentes nos livros destinados ao jovem “apresentam 

marcas e temáticas diversificadas, apropriadas à faixa etária de seus leitores e inerentes ao contexto 

sociocultural em que transitam autores e receptores” (MARTHA, 2014, p. 12). 

Alguns mediadores de leitura não exploram o campo das imagens como deveriam ou por falta 

de conhecimento ou mesmo por acreditarem que a palavra deve sempre estar em primeiro plano. 

Nesse sentido, faz-se necessário muni-los de habilidades de leitura que contemplem ambas as 

linguagens, pois ler não se restringe à palavra, também se lê imagens. Providos dessa competência, os 

educadores serão capazes de ministrar com mais eficiência o estímulo à leitura de seus alunos, já que 

a imagem é um poderoso recurso para atrair a atenção deles.  

Dessa forma, as ilustrações propiciam um alargamento do universo de leitura, não só para as 

crianças, como também para os adultos. A ilustração pode “substituir o texto, ampliá-lo, adicionar 

interrogações, oferecer outras possibilidades de leitura e impressões, enfim, interfere no 

desenvolvimento cognitivo, cultural, artístico e da sensibilidade e interioridade dos leitores” 

(ALENCAR, 2009, p. 27).  

Para isso, a ambientação como critério de apreciação ressalta alguns aspectos relacionados à 

combinação entre palavra e imagem que sugerem uma complementação ou mesmo omissão de 

detalhes apresentados nos ambientes descritos verbal ou visualmente na obra. O que possibilita, 

dessa maneira, uma instigante interação entre a narrativa e o leitor, em que este procura preencher 

os espaços vazios deixados pelo texto, fazendo uso de suas experiências e ampliando seus horizontes 

de expectativas. 

O presente estudo justifica-se pela contribuição dispensada a mediadores e leitores, no que 

concerne a lidar com a ambientação no livro ilustrado, conhecer seus tipos e como se estabelecem na 

narrativa visando um entendimento mais aprofundado e significativo acerca da relação palavra e 

imagem. Sendo assim, os atores desse processo, ao adquirirem essas habilidades, tornam-se mais 

aptos a analisarem diferentes tipos de textos; tanto verbais quanto imagéticos, o que lhes 

proporciona, também, uma melhor compreensão das artes em geral. 

 

2. Relação palavra e imagem no livro ilustrado 
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A leitura de imagens é algo instigante e desafiador. Mas é preciso conhecer os critérios de 

análise e as técnicas apresentadas pelo ilustrador. Para se produzir ilustrações de qualidade o 

ilustrador faz uso da “experiência plástica, somada a uma mente criativa, sensibilidade, o olhar atento 

e uma boa mão” (ALARCÃO, 2008, p. 69). Assim, tanto para produzir como para ler a ilustração, é 

necessário conhecimentos. Caso contrário, essa arte pode ser considerada inexpressiva por 

desconhecimento de sua constituição. 

Mas de que forma o mediador pode fazer uso das ilustrações para estimular o jovem a 

desenvolver o gosto pela leitura? Rui de Oliveira (2008, p. 35) afirma que, “um professor, ao ter em 

mãos um livro ilustrado, pode perfeitamente dissertar com seus alunos sobre questões 

profundamente objetivas que fazem parte de qualquer experiência visual”. Instigar o jovem a 

perceber os pormenores que formam a imagem, as sensações sentidas por ele ao observá-la, 

relacionando-a ao texto verbal, são pontos que podem ser apreendidos e incitados visando uma maior 

interação entre leitor e obra. 

Em tempos de internet, recursos multimídias, toda uma gama de inovações tecnológicas que 

envolvem o visual e o audiovisual, torna-se bastante provocador o incentivo à leitura literária para os 

adolescentes. Dessa forma, é imprescindível o uso de recursos atrativos a esse público movido pela 

novidade, o desafio, o inusitado. Nesse sentido, entra em cena o ilustrador; armado de recursos 

tecnológicos como a computação gráfica, para desenvolver o trabalho com a ilustração de forma 

instigante visando estimular o leitor a apreciar a leitura a partir dessa relação palavra/imagem. 

Nesse sentido, Rui de Oliveira (2008, p. 72) aborda: 

 

Nesse contexto de sucessivas invenções e teorias, o ilustrador prossegue com seu 
trabalho de narrar histórias por meio de imagens, uma necessidade humana desde 
os primórdios. Em sua alma vai a certeza de que o objeto livro não será extinto, da 
mesma forma como o cinema e a TV não acabaram com o teatro, por exemplo. A 
capacidade de se reinventar, de se adaptar ao novo e saber contar boas histórias 
por meio dos desenhos são o que vai dar vida longa ao ofício do ilustrador. 

 

Nesse sentido, o livro está, a cada dia, se aperfeiçoando e se adaptando à nova realidade com 

o intuito de não perder a credibilidade diante de seu público. Cabe aos autores buscarem sempre 

inovar, tendo em vista desenvolver o protagonismo juvenil, propiciando uma participação maior do 

leitor no que concerne a sua percepção e recriação dos fatos apresentados na narrativa. 

 

2.1 TEORIAS PARA O ESTUDO DA RELAÇÃO PALAVRA E IMAGEM 

 

Para se fazer um estudo da relação palavra e imagem, são propostas várias teorias, dentre 

elas, as de Linden (2011) e Nikolajeva e Scott (2011). Não deixando de apropriar-se, também, de 
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alguns aspectos da teoria de Camargo (1995) que colaboram para estabelecer uma fundamentação 

mais consistente para as questões aqui propostas. Sendo assim, apresentam-se algumas das funções e 

critérios de apreciação que tratam dessa relação. 

Camargo (1995) aponta oito funções para a ilustração. São elas: pontuação, que destaca e 

pontua aspectos do texto, como seu início e término; função descritiva, descreve pessoas, animais, 

objetos e está presente nos livros didáticos; narrativa, a ilustração representa uma história, uma ação; 

simbólica, consiste na representação de uma ideia, faz uso de metáforas; expressiva, por meio de 

elementos constitutivos da ilustração, ou mesmo valores pessoais do artista, procura expressar 

emoções; estética, fixa-se na visualidade da imagem, nas ferramentas e técnicas utilizadas; lúdica, foca 

no que foi e como é a representação da ludicidade presente; metalinguística, a linguagem fala sobre a 

própria linguagem. 

Como afirma Camargo, essas funções não subsistem de forma independente, dependem umas 

das outras, apresentando-se variáveis de acordo com a percepção de cada leitor. 

Linden (2011) propõe alguns tipos de relações que podem ser estabelecidas entre a palavra e 

a imagem. Sendo elas: a de redundância, colaboração e disjunção. 

Na relação de “redundância”, não há um complemento de sentido da narrativa, palavra e 

imagem estabelecem acontecimentos idênticos. “Os conteúdos narrativos encontram-se total ou 

parcialmente – sobrepostos” (2011, p. 120). A “essência” do sentido, por conveniência do discurso, 

pode ser exercida por apenas uma das linguagens, pois nenhuma delas irá contrariar a outra (2011). 

A relação de “colaboração” consiste na ideia de que palavra e imagem se complementam. A 

interação entre as duas partes tem como objetivo um entendimento em comum. Dessa forma, não se 

privilegia nenhuma das linguagens, as duas trabalham em conjunto. O sentido “emerge da relação 

entre os dois elementos” (2011, p.121). 

Na última relação proposta por Linden, a de “disjunção”, observa-se uma divergência de 

sentidos. “A disjunção dos conteúdos pode assumir a forma de histórias ou narrações paralelas” 

(2011, p. 121). Busca-se, nessa relação não fugir totalmente à narrativa, mas expandir a percepção do 

leitor, fazendo-o refletir, interpretar diferentes sentidos que não são apontados na narrativa. 

Nicolajeva e Scott (2011) propõem a análise do livro ilustrado a partir de oito categorias: 

começando pelo questionamento - de quem é o livro?; ambientação; caracterização de personagens; 

perspectiva narrativa; tempo transcorrido e movimento; mimese e modalidade; linguagem figurada, 

metaficção e intertexto e paratextos. A primeira leva em consideração a autoria das ilustrações em um 

livro de literatura infantojuvenil, por exemplo: quando o autor é também o ilustrador; quando o texto 

possui vários ilustradores. Na segunda categoria, ambientação, mostra onde acontecem todas as 

passagens da narrativa. Na caracterização de personagens, o ilustrador faz uso de atributos para 

representar seus personagens, que vão desde detalhes físicos, como emocionais ou psicológicos. A 
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perspectiva narrativa apresenta três tipos de pontos de vista: “o literal (pelos olhos de quem os 

eventos são apresentados); o figurativo (transmitindo ideologia ou visão de mundo); o transferido 

(como o narrador se beneficia com o relato da história)” (NIKOLAJEVA E SCOTT: 2011: 155). 

Para representar a ideia de tempo transcorrido e movimento, o ilustrador usa técnicas para 

estabelecer a interação palavra e imagem, por meio de recursos gráficos que facilitam a leitura da 

ilustração. Um desses recursos é o conhecido por; “sucessão simultânea”, consiste em uma sequência 

de imagens, quase sempre de um personagem, a mudança que ocorre em cada imagem subsequente 

deve indicar o fluxo de tempo entre ela e a precedente (NIKOLAJEVA E SCOTT: 196). 

A mimese pode ser de dois tipos: “mimética ou literal” e “não mimética e simbólica”. No geral 

a mimese considera que as interpretações que fazemos das afirmações podem ser uma representação 

da realidade. Modalidade é o termo adotado para substituir gênero, que, segundo Nikolajeva e Scott 

(2011, p.237), “os livros ilustrados, mais que qualquer outro tipo de ficção infantil, ofuscam com 

eficácia a distinção comum entre os gêneros, tanto por meios verbais como visuais.” 

Na categoria linguagem figurada, o nonsense, diferença entre o significado literal da palavra e 

o metafórico, é uma provocação ao ilustrador, pois possibilita uma infinidade de possibilidades 

imagéticas. A metaficção, de acordo com Nikolajeva e Scott (2011, p.288), “é um dispositivo estilístico 

que busca destruir a ilusão de uma “realidade” por trás de um texto e em seu lugar enfatiza a 

ficcionalidade.” O intertexto indica a existência “de outras “realidades” fora do texto dado”. O último 

critério apresenta alguns elementos que formam o livro na sua materialidade, como: o formato, título, 

capas, guardas, frontispício, quarta capa.  

Essas modalidades de apreciação facilitam a interação palavra imagem e colaboram com o 

leitor no que tange à percepção das imagens, de forma que ele compreenda o real sentido que elas 

buscam representar. Permitindo também, ao leitor, ter a liberdade de criar novas perspectivas 

interpretativas.       

 

3. Marginal à esquerda: uma história de superação 

Para o corpus deste estudo, foi escolhida a obra Marginal à esquerda, de Angela Lago. 

Escritora consagrada pela crítica, recebeu diversos prêmios, dentre eles, o prêmio Jabuti e vários 

premiações internacionais como o Iberoamericano de Ilustración e o prêmio de melhor livro para 

jovens com a obra Marginal à esquerda. Importante ressaltar que a escritora é também ilustradora. 

O livro selecionado foi indicado para o Programa Nacional Biblioteca na Escola-PNBE 2010 e 

para compor o kit literário 2010 da Prefeitura de Belo Horizonte. Venceu o prêmio Hors-Concours 

(categoria jovem pela FNLIJ-2009), prêmio ABL – Academia Brasileira de Letras (categoria 

Literatura Infantojuvenil – 2010) e o prêmio Jabuti nas categorias juvenil e ilustração. 
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O texto aborda temas muito debatidos atualmente pela sua relevância na sociedade em que 

vivemos. As drogas, o tráfico, a vida de um menino de periferia, que tem tudo pra dar errado, mas 

encontra na música a sua válvula de escape. E por meio de seu talento musical ele encontra o seu 

resgate. Publicado em 2009, este livro, ganhador do Prêmio de literatura juvenil da Academia 

Brasileira de Letras, conta a história de um garoto, Miúdo, que tem esse apelido por ser o mais novo 

de quatro filhos, “esmirradinho” e “fracote”.  

A história é narrada pela irmã de Miúdo, Maria do Zé Pita, que vive “junta” com Zé Pita, 

traficante das redondezas. A mãe dela, no início, não queria aceitar a relação, mas depois foi se 

deixando levar. A princípio, Miúdo era o deslocadinho da família, até mesmo a mãe não lhe dava tanta 

atenção assim, mas, à medida que ele foi progredindo, mostrando suas habilidades para a música, ela 

também passou a olhá-lo com outros olhos. Tornou-se o orgulho dela, o que desencadeou nos irmãos 

mais velhos certo ciúme ou mesmo inveja. A mãe adoeceu e Miúdo teve que prestar os devidos 

cuidados. Nesse contexto surgiu uma viagem para São Paulo, onde tocaria com a orquestra. Ela o 

incentivou com o pouco de força que ainda lhe restava. Enfim, o menino estava propenso à toda sorte 

de permissividades que faziam parte do seu cotidiano, mas buscou fugir desse lado negro da vida 

refugiando-se na música. 

 

3.1 A AMBIENTAÇÃO EM MARGINAL À ESQUERDA 

 

A categoria ambientação mostra onde acontecem todas as passagens da narrativa, podendo, 

também, ir além disso, representando suas funções por meio de palavras, ilustrações ou mesmo por 

ambas, caracterizando, assim, a “diegese (narrar)” e a “mimese (mostrar)”. Sendo que a ambientação 

conduz a narrativa, complementando, reforçando ou preenchendo vazios deixados pelo texto verbal. 

São do tipo: ambientação mínima ou reduzida, quando é desconsiderada uma descrição 

completa do cenário visual; simétrica e imitativa, buscam, com riqueza de detalhes, mostrar o cenário 

tal qual é descrito no texto verbal; redundância, quando tudo que as palavras descrevem na narrativa 

são representados por meio das imagens; realçado e expandido, cria-se um clima especial à história, 

que pode ser um sentimento de tristeza, nostalgia. Esse cenário pode ser representado por um 

símbolo qualquer que desperte emoção; cenários mais complexos são de dois tipos: cenário essencial, 

elemento fundamental da narrativa e pano de fundo, não tão indispensável assim; cenário mais 

complexo como autor, o próprio espaço é o ator principal, está sempre em evidência; cenário 

complexo: o texto intraicônico, onde, por meio das imagens, cria-se um “subtexto” que concorre com 

o texto principal; cenários complexos: estabelecendo expectativas, constitui um gênero, prepara o 

cenário para um horizonte maior de mundo. 
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Nesta análise são abordados os seguintes tipos: ambientação mínima ou reduzida, simétrica e 

imitativa, realçado e expandido, cenários mais complexos. Essa seleção levou em consideração uma 

maior predominância desses tipos na narrativa em questão.  

As ilustrações de Angela Lago são uma provocação à percepção, pois sua técnica se evidencia 

por meio de pinceladas breves e as imagens apresentam certa imprecisão nos contornos. Observa-se 

uma fusão de cores em que hora mostram-se mais vivas, hora mais neutras. A ilustradora utiliza as 

páginas duplas que acolhem o texto e ou a imagem “distribuindo pelas páginas e em linhas sucessivas” 

(LINDEN, 2011, p. 65). Ela dispensa o uso de moldura, ressaltando, assim, um sangramento da 

imagem. 

                        

Figura 1 -Miúdo e sua mãe andando pela favela (Mar-                                Figura 2 - O próximo destino de Miúdo, São Paulo     
ginal à esquerda, 2009, s.p.).                                                                                (Marginal à esquerda, 2009, s.p.). 
 

Nas páginas iniciais da narrativa (Fig. 1), observa-se que o texto localiza-se na pagina nobre, 

aquela situada à direita, para onde lançamos o olhar primeiro. À esquerda, encontra-se a ilustração de 

forma mais viva, sendo que, ao adentrar a pagina nobre, ela segue uma progressão negativa, 

apresentando cores menos expressivas. Verifica-se que o ambiente ilustrado trata-se de uma favela, 

mas essa informação não é apresentada em nenhum momento no texto verbal, constatando-se, 

assim, por meio do aspecto visual; que a todo o momento evidencia esse ambiente e os fatos 

narrados que fazem referência a situações típicas desses espaços. Dessa forma, fica caracterizado o 

tipo de ambientação “cenários mais complexos” que, de acordo com Nikolajeva e Scott (2011) deve 

exigir um cenário autêntico como pré-requisito para os acontecimentos da narrativa. 

Outra característica dos cenários mais complexos pode ser verificada na (Fig. 2) que trata do 

momento em que Miúdo resolve que viajará para São Paulo com a orquestra. Há uma mudança de 

cenário, uma ascensão que o livrará dos conflitos. De acordo com Nikolajeva e Scott (2011, p. 95): 

 

O cenário pode contribuir muito para o conflito em uma história e para o seu 
esclarecimento, principalmente nos enredos que levam os personagens para longe 
de seu ambiente familiar, situações que podem ocorrer tanto em histórias 
fantásticas como nas do cotidiano. Transferindo o personagem para um ambiente 
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“limite”, seja guerra, catástrofe natural ou situação ligeiramente incomum na casa 
de um parente, o autor pode iniciar e ampliar um processo de desenvolvimento que 
seria menos plausível em um ambiente normal. 
 

A ambientação do tipo simétrica e imitativa é percebida (Fig. 3) ao mostrar o cenário marcado 

pela presença da narradora abraçada à mãe em um momento de forte emoção. Miúdo aparece mais 

atrás, de mala na mão, pronto para partir. O texto verbal, bem sucinto, mas muito significativo, 

resume o sentimento de tristeza e ao mesmo tempo de orgulho por parte da mãe quando diz: “- Vá, 

meu filho. E não volte”. Era uma dor que a confortava por acreditar que o filho seria feliz e também 

por compensar a perda que ela havia sofrido ao ver a filha grávida de um traficante. Isso fica evidente 

na fala da narradora “- Era uma dor por tudo. Por mim também”. 

A relação com o tipo de ambientação citado está no fato de a imagem representar o que não 

pode ser expresso por palavras. Daí o texto ser bem reduzido, deixando a expansão a cargo da 

ilustração que busca a simetria mais adequada com o que é exposto na narrativa. Nesse sentido, 

define-se por haver uma complementaridade entre palavra e imagem. Caracterizando, assim, a 

relação de colaboração proposta por Linden (2011). A imagem aperfeiçoa o que não foi descrito no 

texto verbal. “Articulados, textos e imagens constroem um discurso único” (LINDEN, 2011, p. 121). 

                     

 Figura 3 -Maria do Zé Pita abraçando a mãe (Margi-                                      Figura  4 -  A mãe de Miúdo orgulhosa de seu     nal 
à esquerda, 2009, s.p.).                                                                                           talento (Marginal à esquerda, 2009, s.p.). 
 

Observando a ilustração da (Fig. 4), constata-se sua relação com o tipo de cenário realçado ou 

expandido, sendo que busca apresentar, com riqueza de detalhes, o que está além do exposto no 

texto verbal. A mãe em expressão afetuosa, Miúdo manuseando um objeto com um sorriso no rosto, 

logo atrás da mãe, em uma mesa, está o violino, um vaso de flores e uma pequena caixa. Por trás da 

mesa, destaca-se uma cortina colorida, acima de Miúdo aparece um quadro e um pouco mais ao lado 

um paneleiro.  Enfim, os detalhes apresentados na imagem não são retratados no texto verbal, 

havendo, dessa forma, uma expansão do cenário, criando uma atmosfera de harmonia. 
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Figura 5 -Miúdo tocando para sua mãe 
(Marginal à esquerda, 2009, s.p.).    
 

O último tipo analisado (Fig. 5) caracteriza a ambientação mínima ou reduzida. A ilustração 

busca retratar apenas o que é mais essencial. Miúdo tocando para a mãe que está deitada na cama 

em um quarto, onde não são apresentados muitos detalhes. Apenas um fundo escuro, sem janela, 

impossibilitando, assim, uma visualização que poderia enfatizar a madrugada, que é descrita no texto, 

por meio de estrelas ou da imagem da lua, por exemplo. Conforme Nikolajeva e Scott (2011, p. 88) a 

descrição do cenário por meio da imagem “é tida como supérflua, já que as atenções do leitor devem 

ser totalmente ocupadas pelo personagem e por apenas alguns detalhes: uma peça de mobília, um 

brinquedo ou uma ferramenta”. 

Tanto a ambientação do tipo cenário realçado ou expandido como a do tipo mínima ou 

reduzida, apresentam aspectos característicos de uma relação de redundância, sendo que, conforme 

Linden (2011) uma das linguagens pode se sobrepor à outra. Mas ambas convertem para um mesmo 

ponto na narrativa. “A redundância se refere à congruência do discurso, o que não impede, por 

exemplo, que a imagem forneça detalhes sobre cenários ou desenvolva um discurso estético 

específico” (2011, p.120). 

Tendo em vista o exposto, constata-se que a obra Marginal à esquerda apresenta, em suas 

ilustrações, características de diversos tipos de ambientação. Mostrando, dessa maneira, sua 

multiplicidade de abordagens, primando por uma maior percepção da relação palavra e imagem. 

 

4. Considerações finais 

Este estudo buscou apresentar uma análise da relação palavra e imagem, a partir do uso da 

categoria de apreciação “ambientação”. Tendo em vista que o leitor jovem sente-se atraído pelas 

imagens, verificou-se a importância de uma educação voltada a ela como indispensável para estimular 

o apreço à leitura. Para isso, constatou-se a necessidade de uma formação de mediadores 

comprometidos em conhecer os mecanismos de apreensão tanto da palavra, quanto da imagem. 
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Compreender os aspectos da ambientação suscitados na obra desenvolve no leitor a 

percepção dos detalhes que estão explícitos ou implícitos na narrativa, tanto verbal, quanto visual, 

instigando-o a aprimorar seu potencial interpretativo e, em vista disso, propiciar uma ampliação de 

seus horizontes de expectativas despertando-o para uma melhor recepção da leitura literária. 

Diante do exposto, fica claro que a admissão da imagem aliada ao texto verbal no processo de 

leitura faz-se necessária para uma melhor receptividade do livro de literatura juvenil junto ao seu 

público leitor. Nesse contexto, o estudo da ambientação como categoria de apreciação contribui 

significativamente para se compreender esta relação. Vale ressaltar que foi abordado apenas uma das 

várias possibilidades de análise do livro ilustrado, ficando, dessa forma, uma abertura para outros 

possíveis estudos sobre as outras categorias de apreciação. 
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Resumo:  
Neste trabalho, propomos a análise do aspecto antiescravista do romance Úrsula (1859), de Maria Firmina dos 

Reis, por meio da personagem Susana. A história gira em torno de um triângulo amoroso protagonizado por 

personagens brancos, no entanto, a autora aborda nesta obra a questão da escravização, destacando, para isso, 

dois personagens principais: Susana e Túlio, negros cativos que apresentam plena consciência da condição que 

lhes foi relegada no Brasil, desse modo, a escritora dá voz a esses sujeitos e suas vivências, destacando a questão 

da escravização sob a perspectiva e voz do indivíduo escravizado. Trataremos da construção do comportamento 

da personagem Susana, que muito tem a dizer sobre o seu continente de origem, a África, por meio dos 

fragmentos de memoria que restaram após os horrores na travessia entre os continentes africano e americano, 

e após anos vivendo em terra estranha, longe da cultura e elementos característicos de sua terra. Como aporte 

teórico, utilizamo-nos de estudos realizados por Mendes (2006), Duarte (2004), Silva (2013), entre outros. Este 

estudo está sendo desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa Teseu, o labirinto e seu nome, vigente na 

Universidade Federal do Piauí, como parte do meu projeto de Iniciação Científica Voluntária. 

 

Palavras-chave: Susana. Úrsula. Romance antiescravagista. 

 

 

1. Introdução 

O romance Úrsula é a primeira publicação de Maria Firmina dos Reis, é uma narrativa dividida 

em Prólogo, seguido de vinte capítulos e Epílogo, contando a dramática história de amor entre Úrsula e 

Tancredo, um jovem casal branco. Outro personagem de destaque é Fernando P..., antagonista da 

obra, que se apaixona pela menina, formando, assim, o conflito da história, encadeado pelo triângulo 

amoroso que gira no primeiro plano da narrativa. Como pano de fundo do escrito de Maria Firmina 

dos Reis, destacamos a presença de dois importantes personagens, Túlio e Susana, sujeitos 

escravizados que trabalham na fazenda de Úrsula e que ganham evidência no decorrer da narrativa, e 

também, como salienta Muzart, por conta de uma reviravolta teórica destacam-se também nos 

estudos que tomam o romance por objeto de análise. 

Destacando os personagens negros da narrativa, o romance da maranhense promove à 

denúncia da escravidão como instituição, buscando “transformar os papéis tradicionais 

mailto:jessi.catharine@hotmail.com
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desempenhados pelo escravo e pelo senhor” (ABREU, 2013, p. 124), desse modo, todos os 

personagens negros são construídos com uma moral positiva ou atitudes que provoquem o 

reconhecimento da sua posição como vítimas do sistema que é denunciado, desconstruindo-se a 

imagem negativa do sujeito escravizado, tão presente na sociedade do período. 

Neste trabalho, trataremos da construção do comportamento da personagem Susana, uma 

negra já idosa escravizada que muito têm a dizer sobre o seu continente de origem por meio dos 

fragmentos de memoria que restaram após os horrores na travessia entre os continentes africano e 

americano, e anos vivendo em terra estranha, longe da cultura e elementos característicos de sua terra 

natal. 

A personagem negra Susana representa uma forma de identificação do negro, tanto por Maria 

Firmina dos Reis quanto pela sociedade do período, assim, a escritora explora um ponto de vista em 

sua obra que irá destacar a figura do escravizado por meio de várias faces: o sujeito consciente de sua 

condição; revoltado com o sistema escravocrata; o indivíduo repudiado pela sociedade oitocentista e 

visto negativamente pelos sujeitos brancos, esses e outros pontos denunciados por meio da fala do 

próprio negro. Maria Firmina dos Reis, desse modo, aponta para uma nova forma de abordar a 

questão da escravidão nas obras literárias, enfatizando o horror da escravidão e o lado positivo do 

sujeito escravizado. 

 

2. Mãe Susana: o que o negro escravizado tem a dizer sobre a sua condição? 

Susana aparece na narrativa sendo apresentada pela voz do narrador no capítulo IX da trama, 

primeiramente ela aparece como uma negra idosa, “boa, e compassiva que lhe serviu [a Túlio] de 

mãe” (REIS, 2004, p. 111) trajando alguns pedaços de tecido que cobriam um corpo descarnado e 

abatido pelos sofrimentos vividos como escravizada. 

Susana habitava já há muitos anos a fazenda de Luísa B., no entanto, foi transportada ainda 

jovem no porão do navio negreiro, deixando na África um esposo, uma filha e sua mãe.168 Ao chegar ao 

Brasil, foi escolhida pelo comendador Fernando P., irmão de Luísa B., que durante muitos anos 

maltratou a escravizada, assim como fazia com os demais negros da fazenda: 

 
O comendador P... foi o senhor que me escolheu. Coração de tigre é o seu! Gelei de 
horror o aspecto dos meus irmãos... os tratos, por que passaram, doeram-me até o 
fundo do coração! O comendador P... derramava sem se horrorizar o sangue dos 
desgraçados negros por uma leve negligência, por uma obrigação mais tibiamente 
cumprida, por falta de inteligência! E eu sofri com resignação todos os tratos que se 

                                                             
168 Conforme Pereira e Abrantes (2013, p. 1) “pouco se levava em conta as organizações familiares dos diversos grupos 

étnicos dos escravos que eram traficados da África para o Brasil”, desse modo, os africanos eram trazidos com a imposição 
de deixarem tudo o que lhes pertenciam, sejam elementos materiais ou mesmo suas famílias, seus costumes, línguas e 
cultura.  



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

588 

dava a meus irmãos, e tão rigorosos como os que eles sentiam. E eu também os 
sofri, como eles, e muitas vezes com a mais cruel injustiça. (REIS, 2004, p. 118) 

 
Após a experiência vivenciada com o comentador P., Susana tornou-se propriedade de Paulo 

B., pai de Úrsula e que, assim como Fernando, não sentia compaixão pelos escravizados, 

atormentando a existência dos sujeitos negros através de maus-tratos que iam desde o uso de 

instrumentos de tortura, até a prisão, em um espaço onde, segundo Susana, sepultava-os ainda vivos, 

acorrentando-os e deixando-os a sua própria sorte. 

Susana aparece na narrativa como a voz do negro consciente em relação à situação dos 

escravizados. Ela reconhece os princípios que regem a escravidão no país e demonstra pouca 

esperança na sociedade escravocrata que a cercava, que considerava o sujeito negro como inferior. No 

capítulo IX do romance, ela surge aconselhando Túlio que, embora liberto por Tancredo, optava por 

seguir o rapaz. 

A personagem vê nessa atitude de Túlio um enorme erro, afirmando que de nada adiantava 

trocar um cativeiro por outro, afinal, a senhora Luísa B. havia sido boa com os dois, para a negra, 

imaginando a maldade advinda dos brancos, havia chances de Túlio sofrer ainda mais ao abandonar a 

fazenda e se submeter aos tratos de Tancredo, que ainda não havia provado suficientemente quem 

era, e o que poderia fazer com o jovem rapaz que havia salvado sua vida. 

Além disso, naquele período, mesmo depois de ser alforriado, “os libertos tinham direitos civis 

limitados. A legislação muitas vezes se referia a eles e aos escravos em conjunto” (MOTT, 1988, p. 36-

37). Desse modo, Susana informa a Túlio o possível destino que o aguardava, ser negro em terra 

estranha e preconceituosa, que não o receberia dignamente, ao contrário, reafirmaria dia após dia sua 

condição, que mesmo após liberto, continuaria marcada pelo sistema escravocrata, sendo relembrado 

por meio da cor de sua pele. 

Rememorando o terrível passado que a trouxe ao Brasil, a personagem explica a Túlio o 

verdadeiro sentido da liberdade a partir de sua concepção construída através de sua vida no 

continente africano, lugar em que possuía uma família e não era presa pelas correntes da escravidão. 

Neste capítulo, Susana tenta convencer Túlio a permanecer na fazenda de Úrsula, já prevendo o futuro 

incerto que o rapaz teria caso optasse por acompanhar Tancredo. 

A velha africana aconselha o rapaz em tom repreensivo após observar a tristeza que o 

acompanhava desde quando decidiu viajar com Tancredo. Apesar de sentir gratidão pelo homem que 

lhe comprou a alforria, sentia-se pesaroso em deixar o lugar onde havia sido criado. Mãe Susana, 

conscientemente, chama Túlio de ingrato ao perceber que o rapaz preferia viajar com Tancredo ao 

ficar na fazenda cuidando da menina Úrsula: 

 
- Onde vais, Túlio? 
- Acompanhar o senhor Tancredo de *** - respondeu o interpelado. 
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- Acompanhar o senhor Tancredo – continuou a velha com acento repreensivo – 
Sabes tu o que fazes? Túlio, Túlio!... 
Depois de pausa, ajuntou: 

- Não sentes saudades desta casa, ingrato?! (REIS, 2004, p. 112) 
 

A personagem, que dá o tom antiescravagista neste capítulo do romance, atrai para si muito 

do sentido político da obra, pois representa todo um conjunto dos sujeitos que mais sofreram com o 

sistema escravocrata, denunciando a crueldade desse sistema e também a barbaridade das criaturas 

humanas que não sentiam compaixão pelos seus semelhantes. Mendes, M. define  Susana a partir de 

três características principais, destacando sua situação como escravizada como a questão de análise 

mais importante da personagem: 

 
A personagem negra Susana possui três características: ela é mulher, e nessa 
condição possuiu uma personalidade sensível; ela é mãe, tanto da filha que foi 
obrigada a deixar em África e da qual sente saudades, quanto de Túlio e, por fim, ela 
é escravizada, por isso não pode ser completamente livre em uma terra que não 
sente ser a sua. (MENDES, 2013, p. 130) 

 
Desse modo, a construção da personagem gira em torno dessas três características, que a 

torna duas vezes submissa, por sua condição de mulher e de negra, que mescladas às experiências 

vivenciadas, tornaram Susana consciente de sua condição e, mais do que isso, um elo de comunicação 

entre a posição do sujeito negro na sociedade oitocentista e os leitores do século XIX, que pouco 

reconheciam a situação de submissão imposta aos escravizados, que em geral eram tratados de forma 

negativa nas literaturas produzidas até então. 

Na construção da personagem, segundo Mendes, A., Maria Firmina dos Reis oferece ao leitor 

um relato bem próximo ao real, assim, o fictício e a realidade se aproximam, especialmente na 

narração da travessia no porão do Navio Negreiro, em que o sentimento de impotência e desespero 

mistura-se aos questionamentos que envolvem o quanto podem ser bárbaros aqueles que se 

autodenominam sujeitos civilizados.169 A narração da viagem no navio negreiro é repleta de 

construções que possuem semelhanças com o que de fato ocorria aos negros escravizados, o relato de 

                                                             
169 Dennys Cuche, ao abordar os termos “cultura” e “civilização” trata a questão da origem do significado das palavras no 

decorrer dos séculos XVIII e XIX, afirmando que foi a ideia inglesa de cultura que originou na França o que se conhece por 
civilização, os dois termos apresentando-se no mesmo campo semântico, mas encontrando na França o significado de 
unificação nacional. A apreensão do termo “cultura” pelo Iluminismo inglês e francês no século XVIII refletia “o 
universalismo e o humanismo dos filósofos [...] a palavra é associada às ideias de progresso, de evolução, de educação, de 
razão que estão no centro do pensamento da época” (CUCHE, 1999, p. 21). No entanto, após a chegada dessas duas ideias 
à Alemanha, os termos tornaram-se, a partir de um uso iniciado pela classe média alemã, opostos, sendo cultura aquilo 
que é mais espiritual, autêntico e que provoque o enriquecimento intelectual, para logo após tornar-se ligado a ideia de 
nação e conquistas nacionais que identificam um povo; e civilizado o que é superficial, possuidor apenas de uma aparência 
brilhante, e em seguida como mostra do progresso de um povo, externado pelo desenvolvimento material e econômico. 
Essa oposição acabou gerando, já no século XX, profundos conflitos entre os povos, e a defesa de ideias fez com que as 
palavras se tornassem mostras de um poder que foi utilizado como arma. Nesse sentido, o homem civilizado seria detentor 
de um poder intrínseco a ele, resultado de conquistas individuais ou coletivas que o fariam detentor do domínio sobre seu 
semelhante, o que, por fim, provocaria a barbárie. 
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Susana aproxima-se a uma descrição do personagem histórico Garbo Baquaqua, em que ele conta sua 

própria história no porão do navio negreiro (MENDES, 2006, p. 116-117). 

A personagem Susana é ainda a voz política que atua no romance, destacando com maior 

ênfase a posição antiescravagista manifestada por Maria Firmina dos Reis, desse modo, Susana pode 

ser vista como um alter ego da escritora maranhense, que transparece um ponto de vista por meio da 

voz da sua personagem. Segundo Mendes: 

 
A personagem configura aquela voz feminina porta-voz da verdade histórica e que 
pontua as ações, ora com comentários e intervenções moralizantes, ora como porta-
voz dos anúncios e previsões que preparam o espírito do leitor e aceleram o 
andamento da narrativa. Essa voz feminina emerge, pois, das margens da ação para 
carregá-la de densidade, do mesmo modo que sua autora também emerge das 
margens da literatura brasileira para agregar a ela um instigante suplemento de 
sentido. (MENDES, 2006, p. 98) 

 
Susana representa a voz da consciência, do sujeito que passou por diversos sofrimentos 

impostos pela escravização, mas que soube enxergar, a partir da experiência vivenciada, os princípios 

que regiam esse sistema no país. Ela não é construída de modo a representar a submissão frente ao 

sujeito branco, nem para assemelhar-se às personagens escravizadas idealizadas ou estereotipadas 

que figuravam outros romances do período, e também posteriores ao século XIX. 

Exemplo disso é a narração do cativeiro de Susana pela própria personagem no capítulo IX 

que, como dito anteriormente, possui diversas semelhanças com o que de fato ocorria com os negros 

durante a travessia no Atlântico. A memória age no discurso de Susana, evocando o sofrimento 

vivenciado e a revolta pela forma como as criaturas humanas a retiraram de sua terra de origem: 

Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e de cativeiro no 
estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos, e de falta 
absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nesta sepultura até que 
abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão fomos 
amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os 
animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da 
Europa. Davam-nos a agua imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e 
ainda mais porca: vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de 
alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus 
semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura 
asfixiados e famintos! (REIS, 2004, p. 117) 

 
No trecho em destaque duas vezes Susana se refere ao navio negreiro como “sepultura”, 

destacando outra forma como essas embarcações eram conhecidas: navios tumbeiros. Neste local 

toda a esperança deveria ser dissipada, mesmo aquela de que eram humanos, assim como os brancos 

que os estavam transportando de forma tão cruel. O sofrimento de Susana, narrado pela própria 

personagem, torna ainda mais evidente a atrocidade dos sujeitos responsáveis pela sua captura.   
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Em trecho anterior, no qual ressalta o momento em que foi presa, Susana utiliza a expressão 

“era uma escrava!”, que reflete também a condição de subjugada a que foi levada repentinamente, 

desmistificando, assim, a ideia que carrega o termo “escravo”, que reflete uma espécie de condição 

inata que a própria ciência designava aos negros naquela época.170 Durante o relato da travessia 

dentro do navio entre África e América, Susana destaca as atrocidades que vivenciou e demonstra a 

dor da incapacidade de mudar a situação a que foi submetida dentro do navio negreiro: 

 
Nos dois últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a 
vozear. Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo, que 
escaldou-nos e veio dar a morte os cabeças do motim. 
A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade foram sufocadas nessa 
viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. 
Não sei ainda como resisti – é que Deus quis poupar-me para provar a paciência de 

sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam. (REIS, 2004, p. 117-
118) 

 
Susana no decorrer de toda a narrativa representa a sua origem africana, apesar de referir-se 

diversas vezes ao Deus cristão, o que denota a presença do processo de assimilação que se deu na 

personagem, após anos habitando em terras brasileiras e tendo contato com a cultura local, 

assimilando os costumes, a língua e aspectos da cultura dominante, como também a religiosidade; no 

entanto sua memória africana relembra a força do negro em sua terra de origem, a verdadeira 

liberdade, que só pode ser vivenciada na África, o continente de onde foi arrancada. 171 Ao narrar os 

horrores vividos dentro do navio negreiro sempre enfatiza a crueldade com que os negros foram 

tratados, desse modo, Maria Firmina reitera o discurso contra a escravização, apontando a maldade 

humana como propulsora das atrocidades cometidas. Conforme Duarte é através do discurso de 

Susana que ocorre a identificação dos personagens de Maria Firmina dos Reis com tantos outros 

indivíduos desafortunados que foram escravizados e trazidos para o Brasil: 

                                                             
170 Conforme Mendes (2013, p. 134-135), na obra de Maria Firmina dos Reis encontramos uma posição ideológica que 

procura igualar as raças, desmistificando discursos preferidos no meio científico, e também cristão, em relação à 
superioridade da raça branca e europeia: “Além do discurso cristão, baseado na maldição de Cam, havia também o 
científico, referenciado em obras como: A desigualdade das raças humanas (1853), de Arthur de Gobineau, A origem das 
espécies (1859), de Charles Darwin, teoria da evolução das espécies, que acabou gerando outros tipos de evolucionismos, 
como o histórico, representado pelo positivismo de Comte, e o antropológico na teoria de Lewis H. Morgan (1877), 
segundo a qual a humanidade passaria necessariamente por três etapas progressivas: selvageria, barbárie e civilização. 
Assim, os índios estariam na selvageria, os africanos na barbárie e os europeus seriam representantes da civilização.” 

171 No continente africano, a exportação de negros para serem escravizados em diversas partes do mundo data do século IX 
e perdura por largo período, extinguindo-se somente no início do século XX. O tráfico tornou-se mais abrangente após a 
descoberta do que é denominado hoje como Novo Mundo, a partir de 1492, que favoreceu a exploração europeia e o 
aumento da procura por de mão-de-obra escrava. Por conta das constantes transferências populacionais por meio do 
tráfico transatlântico muitas regiões africanas foram devastadas e ficaram sem crescimento econômico, o que provocou a 
dependência de diversas regiões; o primeiro impacto foi a interrupção do crescimento demográfico, gerando desse modo 
diversas modificações nas estruturas políticas e sociais da África. Conforme Rocha e Barbosa (2013, p. 50), os africanos da 
diáspora americana assimilavam a forma de funcionamento do sistema escravocrata, no entanto, estavam dominados pela 
hegemonia europeia que assumia essa região. Os negros estavam em grande parte divididos em dois grupos: aqueles que 
acreditavam na salvação advinda da assimilação de valores e da cultura europeia; e dos que afirmavam sua africanidade, 
demonstrando resistência e coragem para arriscarem a própria vida. 
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Sobressai de imediato a postura do sujeito da rememoração, na qual o eu individual 
deságua num nós coletivo. É o discurso do outro fazendo ouvir pela primeira vez na 
literatura brasileira a voz dos escravizados. Voz política que denuncia, em plena 
vigência do espírito das luzes, o conquistador europeu como bárbaro, invertendo de 
forma inédita a acusação racista – corrente na Europa e presente no pensamento de 
filósofos do porte de Hegel – que excluía a África do mundo civilizado. (DUARTE, 
2004, p. 275-276) 

 
Após o capítulo IX do romance, Susana ainda aparece algumas vezes na narrativa, sempre 

demonstrando o sofrimento da vida como escravizado, mas demonstrando uma moral inflexível. Em 

trechos posteriores da narrativa, quando a mãe de Úrsula morre e Fernando P. vai à procura da 

menina, Susana é inquirida a contar onde a moça poderia ter ido. Na busca de proteger o jovem casal 

Úrsula e Tancredo, a negra recusa-se a dizer o paradeiro da menina, e mais do que isso, recusa-se a 

ajudar o homem que tanto a maltratou, assim como a vários de seus irmãos de cativeiro, relembrando 

o período em que esteve como posse do comendador. 

Após este conflito com Fernando P., Susana enfrenta nova captura, nova prisão, novos maus-

tratos e momentos em que se lhe impõe a indignidade de ser negro e escravizado. O comendador 

ordena a prisão da anciã pelos seus capangas, para que ela seja obrigada a falar tudo o que sabe sobre 

o casal Úrsula e Tancredo, que haviam fugido da ira do comendador. Um dos homens de Fernando 

recusa-se a seguir esse mando e vai atrás de Susana para alertá-la do perigo que ela poderá encontrar, 

desse modo, a autora destaca que até mesmo o feitor questiona a crueldade do senhor de escravos, 

demonstrando o caráter feroz deste homem frente à compaixão daqueles que estavam sob seus 

mandos: 

 
- Que me tragam sem detença Susana. Ouvis, senhor? Que a tragam de rastos. Que a 
atem à calda de um fogoso cavalo e que o fustiguem sem piedade, e... 
- Senhor comendador – observou o homem, que recebia as ordens – ela chegará 
morta. 
- Morta?... Não, poupem-lhe um resto de vida, quero que fale, e demais reservo-lhe 

outro gênero de morte. (REIS, 2004, p. 185-186) 

 
No entanto, a velha negra já não teme a ira do comendador, assim como não teme a morte, 

que virá de forma mais digna do que a traição de suas próprias convicções, que a inocentam de toda e 

qualquer acusação proferida por Fernando P., desse modo, ela caminha em direção ao que lhe é 

infligido, mas vai em paz com a própria consciência, pois não sabia o paradeiro de Úrsula e nem 

mesmo se a menina havia encontrado Tancredo no caminho: 

 
Susana não vinha atada à cauda de um cavalo, caminhava com a fronte erguida, e 
com a tranquilidade do que não teme; porque é justo. 
- Foge Susana! – bradou-lhe da orla da estrada uma voz forte: ela pareceu nada ouvir 
e o padre continuou [...] 
- Fugir? Não, meu senhor. Não sabeis que estou inocente? 
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- Louca – tornou ele – toma o meu cavalo e foge. Que importa àquela fera a tua 

inocência? Acaso não conheces o comendador? (REIS, 2004, p. 187) 

 
Neste trecho nota-se a referência a um sujeito branco e senhor de escravos de forma negativa, 

através do termo “fera”, outras vezes repetido no decorrer da narrativa. Além disso, a denominação de 

Susana como aquela que é justa e inocente das acusações proferidas contra seu nome. Outro 

elemento que se destaca neste trecho é a postura de Susana ao ir até Fernando P., “com a fronte 

erguida” e demonstrando serenidade, dessa forma, não mostra vestígios de medo do seu destino, ou 

submissão frente ao comendador. Ao optar por não falar nada sobre Úrsula acaba sofrendo os castigos 

a que estava sendo ameaçada desde o momento em que chegou à casa de Fernando, ocorre então 

uma espécie de retorno ao porão do navio negreiro. 

 
- Levam-na! – tornou acenando para Susana – Miserável! pretendeste iludir-me... 
saberei vingar-me. Encerrem-na em a mais úmida prisão desta casa, ponha-se-lhe 
corrente aos pés, e à cintura, e a comida seja-lhe permitida quanto baste para que 
eu a encontre viva. 
Susana ouviu tudo isso com a cabeça baixa; depois ergueu-a, fitou os céus, onde a 
aurora começava a pintar-se, como se intentasse dar à luz seu derradeiro adeus, e 
de novo volvendo para o chão, exclamou: 

- Paciência! (REIS, 2004, p. 192) 

 
Nesse momento, narra-se então um novo cativeiro para Susana, e com maus-tratos muito 

semelhantes aos que ela já havia enfrentado no porão do navio negreiro, novamente um lugar estreito 

e úmido, novamente acorrentada como um animal, novamente sendo testemunha da maldade 

humana dentro de uma sepultura, mesmo ainda viva; o desenrolar das ações na narrativa oferecia-lhe 

então mais um momento em que deveria ter paciência para suportar todos os tormentos que a sua 

condição de escravizada lhe designava, associando-se a relação de semelhança entre a narração no 

ventre do navio negreiro e a prisão na propriedade de Fernando P.... 

Neste sentido, Susana demonstra mais uma vez consciência em relação ao sistema 

escravocrata, no entanto, nada podia fazer para mudar a situação, apesar de ter a certeza da 

misericórdia divina afirmada por Jesus Cristo, não via de que forma poderia demonstrar ao 

comendador, cego pelo ódio e pelo ciúme, que as crueldades que praticava contra os escravizados, 

seus semelhantes, a lugar nenhum o levariam. 

Maria Firmina dos Reis parece construir este trecho para demonstrar aos leitores o quanto 

muitos senhores efetuavam atitudes covardes e cruéis contra os escravizados, sem qualquer tipo de 

compaixão pelo sofrimento dos cativos. Susana vai sem medo, resignada,172 como representante da 

                                                             
172 O termo resignação é utilizado no sentido apontado por Silva (2013, p. 145), que se diferencia da ideia de submissão, 

renúncia ou desistência, aproximando-se mais da ideia de resistência ao tomar consciência plena, alcançada pelas vivências 
e sofrimentos no cativeiro, da crueldade dos senhores: “Resignação que não queria dizer que eles esqueceram o mal que 
lhes foi feito e ao narrar, rememorar, denunciavam a escravidão e revoltavam-se com ‘a mente que não podia ser 
escravizada’”. 
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mulher de boa índole, cumpre o destino que mais tarde a levaria a morte. Segundo Mendes, M., no 

romance de Maria Firmina dos Reis a morte aparece de modo positivo, na medida em que todos os 

personagens bons acabam tendo como destino final na obra a salvação por meio da morte, o que 

demonstra certa influência do pensamento verificado na segunda fase do movimento romântico, o 

ultrarromantismo: 

 
A morte aparece na narrativa firminiana como a libertação plena, como sinônimo de 
redenção, de salvação, de desligamento de uma vida mundana, imperfeita, limitada, 
castradora e cheia de desigualdades. Por esse motivo, as personagens corretas, 
tanto as mulheres, como a mãe de Tancredo, Luísa B..., mãe Susana e a própria 

Úrsula, têm como final a morte. (MENDES, 2013, p. 133) 

 
Por fim, ao narrar o momento da morte de Susana e posterior caminhada até o cemitério, 

Maria Firmina dos Reis destaca que a negra foi carregada em uma rede velha, sem luxos, sem 

compaixão, enfrentou a morte de cabeça erguida e tranquila por saber que sendo justa encontraria 

alivio no céu. Aponta mais uma vez a brutalidade do comendador, que a sobrecarregou de ferros e 

correntes, provocando maiores sofrimentos e adiantando o momento da morte da velha escravizada. 

Ao concluir essa narração, proferida pela voz do padre que acompanhou Susana até os últimos 

momentos, a escritora faz novas críticas ao sistema escravocrata, enfatizando o sofrimento que é viver 

em condição de prisioneiro: “E sabeis vós o que é a vida na prisão? oh! é um tormento amargo, que 

mata o corpo, e embrutece o espírito! É morrer mil vezes sem encontrar nunca a paz da sepultura! É 

um sono doloroso e triste do qual o infeliz só vai despertar na eternidade!” (REIS, 2004, p. 225) 

Susana, assim, é um dos exemplos de escravizados virtuosos da narrativa, aqueles que viveram 

o martírio do cativeiro e da submissão, mas que apesar disso não foram corrompidos pelo sistema 

escravocrata, não tiveram o espírito embrutecido apesar dos sofrimentos, demonstrando sempre 

consciência e uma moral inabalável. 

 

3. Considerações finais 

Susana rememora traços, paisagens e a cultura do continente africano, onde passou boa parte 

de sua vida. A personagem serve à escritora como forma de mostrar ao leitor que a condição de 

escravizado não era natural a esses indivíduos, ao contrário, foi imposta, além disso, por meio de sua 

presença na narrativa, procura evitar o esquecimento dos inúmeros horrores enfrentados por conta da 

vigência da escravidão no Brasil. A liberdade que usufruía em continente africano foi cruelmente tirada 

de sua vidas por meio de atitudes desumanas dos próprios brancos que mandaram tirá-la da mãe 
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África. Assim, conforme Silva (2013, p. 141), Susana atua como memorialista do continente africano e 

testemunha do movimento de diáspora173 ocorrido aos negros africanos até o Brasil. 

É por meio de Susana que o leitor reconhece algumas das piores faces da instituição 

escravista, através dos depoimentos da personagem conhecemos não apenas o negro obrigado a se 

submeter ao sistema imposto, mas também o sujeito livre no seu continente de origem e as dores 

ocasionadas por conta da vinda forçada à América, que impõe aos negros escravizados o abandono da 

família, dos amigos, do trabalho livre, conferindo a eles um único destino: a escravização. 

Maria Firmina dos Reis, desse modo, traz a tona uma personagem escravizada de forma 

próxima ao real, não influenciada por outros escritos do período, que apresentavam o sujeito negro 

embutido de sentimentos negativos, como a preguiça, a sensualidade exacerbada, a malandragem, ou 

o exótico advindo de um continente distante. A autora de Úrsula constrói a personagem humana, com 

características particulares e marcada pela crueldade do sistema escravocrata, questionando a si 

mesma, e ao leitor, como poderia naquele período tamanhas crueldades serem cometidas. 

Maria Firmina dos Reis, ao abordar a temática da escravidão em sua obra, o faz a partir de 

outro ponto de vista, sendo mulher e mulata transmitiu sua vivência e uma perspectiva diferente de 

trabalhar a questão da escravização. Através de Susana demonstra a força e moral positiva do sujeito 

escravizado, bem como seu sofrimento frente às imposições da instituição escravista, procurando 

promover a reflexão sobre a instituição escravista e a construção de uma sociedade menos desigual. 
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Resumo:  
Este trabalho pretende fazer uma análise da cultura presente dentro e fora do romance Drácula, de Bram 

Stoker. Propõe-se analisar como o período histórico da época influenciou a obra e como esta influencia os 

leitores até o dia de hoje. Será feita uma viagem através do desenvolvimento da literatura fantástica e gótica, 

bem como através do livro e das personagens de forma a mostrar e comprovar o confronto cultural presente 

dentro do livro. A obra é complexa por abordar uma temática que, para época, estava bastante ultrapassada, 

porém, mesmo assim, tornou a figura do vampiro famosa em todo o mundo, apesar desta lenda, existir bem 

antes da publicação da obra. Stoker através da obra mostra que, culturas passadas podem sempre estar e 

modificar culturas presentes na sociedade contemporânea. 
 

Palavras-chave: drácula; bram; stoker; Inglaterra. 

 

 

1. Introdução 

O presente artigo visa, dentre outros objetivos, traçar um estudo sobre a cultura presente na 

obra Drácula de Bram Stoker publicado, pela primeira vez, em 1897 durante a Era Vitoriana, momento 

de grande desenvolvimento na Inglaterra. Propõe-se analisar desde o contexto histórico da época que 

influenciou a obra até a distinção de culturas entre os povos que compõe a história, ou seja, a cultura 

por dentro da obra.  

 Os estudos culturais em obras literárias é uma área de pesquisa bastante abrangente, porém, 

há pouca pesquisa quando se trata de analisar como a cultura influenciou o autor na escrita de uma 

obra, e, sobretudo quando se analisa a cultura trabalhada dentro do próprio texto em estudo, e neste 

caso, tratando-se da literatura gótico-fantástica. As distinções de cultura de povos percebidas com 

base na leitura de Drácula, não são apenas vindas do pensamento pessoal do autor, mas elas vem 

sendo percebidas no contexto social das pessoas e nos locais abordados pelo livro, essas mesmas 

distinções, são percebidas até os dias de hoje. 

 Os objetivos deste trabalho são fomentar a investigação e a reflexão acerca dos estudos 

culturais presentes na obra. Através de comparação entre os séculos de evolução da literatura 

fantástica e gótica e passagens do próprio livro do autor. Analisar com base no período histórico, 

mailto:joses.magalhaes@hotmail.com
mailto:ppio26@hotmail.com
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como esse pode ter influenciado na composição da obra e o porquê do choque de culturas dentro do 

livro, ser ligeiramente ligado ao contexto do público leitor.  

 Utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, passando pelo procedimento de leitura da obra 

Drácula, em inglês, levantamento de trechos da obra para análise e comprovação de argumentos e 

leituras de críticos e estudiosos que já trabalharam este assunto. 

 Este trabalho divide-se em quatro etapas. Na primeira, é abordado o conceito e as origens da 

literatura fantástica e gótica. Na segunda parte, analisam-se as mudanças sofridas pela literatura 

fantástica desde o século XVIII ao período contemporâneo. Na terceira etapa faz-se uma análise 

através do romance de Bram Stoker, trabalhando as características que influenciaram a obra e como 

ela influencia a sociedade. Por fim, na última parte, trabalha-se a cultura inglesa da época em que o 

romance foi escrito, além de expor os conflitos culturais presentes dentro do contexto da obra, no 

caso, a embate entre Transilvânia e Inglaterra da época. 

 

2. Literatura gótica: à óptica do Fantástico 

A literatura gótica surgiu na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, em oposição ao 

pensamento Iluminista, onde nelas, eram perpetuadas visões centradas na razão, e não em nenhuma 

forma sobrenatural ou surreal de crença. O homem e suas ideologias eram o centro da razão. Sobre o 

surgimento da literatura Gótica, Sandra Guardini Vascolcelos (apud ROSSI, 2008, p. 61) diz: 

Reação aos mitos iluministas, às narrativas de progresso e de mudança 
revolucionária por meio da razão, o gótico surge para perturbar a superfície calma 
do realismo e encenar os medos e temores que rondavam a nascente sociedade 
burguesa. (VASCONCELOS, apud ROSSI, 2008, p. 61) 

Era nesta perspectiva que a literatura gótica encontrava sua matéria prima, pois, trazia a tona 

os temores do ser humano como o medo da morte, do sofrimento, da noite, dos pesadelos, dos 

mortos, tudo isso, cenários que foram deixados para trás após a razão tomar o lugar da crença. 

Durante o século XVIII, a literatura gótica permeou o imaginário das pessoas de diversas formas, mas 

era através dos livros e histórias contadas oralmente que eles despertavam os anseios dos curiosos. 

O Castelo de Otranto, obra do aristocrata e romancista inglês Horace Walpole em 1746 é 

considerado o primeiro romance gótico. Rossi (2008), sobre esta obra cita que ela, ditaria todas as 

características principais da literatura gótica, além de influenciar todos os escritores que a partir de 

então, se aventuraria, nos caminhos deste gênero literário. Sobre esta obra, SOUSA SILVA e SOARES 

(2011) dizem que: 

O livro conta a história do príncipe Manfredo, de Otranto. Ele perde seu único 
herdeiro, Conrado, de forma tão trágica quanto estranha: no dia de seu casamento, 
o jovem é atingido por um elmo gigante que surge flutuando sobre o castelo. Essa 
passagem da início à maldição que percorreria a família por gerações. Manfredo 
enlouquece em busca de um culpado pela morte do filho, incapaz de enfrentar o 
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verdadeiro motivo do castigo que afligiu a família, sua ganância. (SOUSA SILVA e 
SOARES, 2011, p. 5) 

Rossi (2008) explica que a obra O Castelo de Otranto estabelece as regras que ditariam como 

deveria ser uma obra gótica, utilizando-se de características como espaço isólito, no caso o castelo; O 

fato de a obra se passar na Idade Média, característica de tempo do gênero, o medo e o terror 

motivados por crimes contra a virtude humana dentre outros fatores. (ROSSI, 2008, p. 66). 

 

3. Literatura fantástica: do século XVIII ao período contemporâneo 

Antes de traçar-se uma linha do tempo sobre a literatura fantástica, é necessário que primeiramente 

se tenha uma definição deste termo. A primeira definição dada a este termo, foi a do filósofo e místico 

russo Vladimir Soloviov, onde ele argumenta que: 

No verdadeiro campo do fantástico, existe sempre, a possibilidade exterior e formal de 
uma explicação simples dos fenômenos, mas, ao mesmo tempo, esta explicação carece 
por completo de probabilidade interna (1965 apud TODOROV, 1981, p.16).  

 
Na perspectiva de Vladimir remota ao profundo do ser humano uma vez que faz acreditar que 

os fatos podem ser explicados objetivamente ao mesmo tempo em que diz que esses mesmo fatos 

não podem ser entendidos completamente. Mais tarde, Montague Rhodes James, especializado em 

histórias de fantasmas diz o seguinte: 

É às vezes necessário ter uma porta de saída para uma explicação natural, mas teria 
que adicionar que esta porta deve ser o bastante estreita como para que não possa 
ser utilizada (1924 apud TODOROV, 1981, p.16). 
 

Com base nessas contribuições, pode-se perceber como a sociedade desde sempre, tentou 

entender os fatos sobrenaturais e fantásticos, indo mais além, tentando torna-los cada vez mais 

próximos de suas realidades, mais presentes como nas histórias contadas em ambientes sociais e 

familiares, histórias essas que só enriqueciam mais e mais a cultura desta prática. SOARES (2008), diz o 

seguinte acerca disso: 

As histórias geram-se em ambientes familiares, em que as sociedades 
contemporâneas ocupam um lugar central, vistas do ponto de vista da sua 
incongruência e da incapacidade individual para funcionar dentro delas. Esta 
característica acrescenta ao gótico uma dimensão de proximidade, que lhe permite 
fundir aspectos fantásticos com outros de carácter realista, na exploração de 
contextos humanos. A família e a sociedade estão agora na génese do horror e do 
medo, oferecendo espaço tanto para explicações racionais dos acontecimentos, 
como para a interferência ainda inexplicada do sobrenatural (SOARES, 2008, p. 20). 
 

Durante o século XVIII, as obras consideradas fantásticas tinha caráter ligado a fantasmas e 

seres sobrenaturais. Obras como “O diabo apaixonado” de Jacques Cozotti e “O manuscrito 

encontrado em Saragoça” de Jan Potocki marcaram o nascimento da literatura fantástica, assim 

argumenta Todorov (1981). O autor ainda diz que, neste período, o autor e o leitor distorciam a razão, 

e às vezes estes, passam à condição primeira do fantástico. Quando ao final de uma obra literária, não 
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há mais uma explicação para o sobrenatural, e este, depende de uma lei que, se necessário pode ser 

admitida, neste caso, a história passa a ser chamada de estranha, e não mais fantástica, neste caso, 

entra-se no gênero maravilhoso. 

A literatura fantástica do Século XIX é uma forma reativa contra a razão, contra as leis e 

princípios postulados pela ciência. Danielle Moreira Lopes citando Ferraz diz que: 

Neste século (XIX) o fantástico se manifesta principalmente através de uma 
tendência literária conhecida como literatura gótica. Esse movimento literário 
apresenta seu auge num contexto inglês, conhecido como época Vitoriana, em 
oposição às idéias iluministas, em que o racionalismo e o cientificismo iam contra o 
sentimentalismo das trevas medievais. Segundo Sandra Guardini Vasconcelos, a 
literatura gótica. (LOPES apud FERRAZ, 2009, p. 11) 

 
Reforçando esta ideia, Sandra Guardini Vasconcelos diz que a literatura gótica: 

[era a] reação aos mitos iluministas, às narrativas de progresso e de mudança 
revolucionária por meio da razão, o gótico surge para perturbar a superfície calma 
do realismo e encenar os medos e temores que rondavam a nascente sociedade 
burguesa. (VASCONCELOS apud ROSSI, 2008, p. 61) 

 
Os autores deste momento histórico retomam ao sentimentalismo exacerbado junto a fatores 

como medo, morte, o horror sombrio. Essa combinação dava ao autor embasamento para expressar 

suas inquietações contra a ideologia vigente. Fugir para outro mundo, era uma tentativa de resgatar 

seus costumes culturais entranhados e deixados por gerações passadas. Essa tentativa de expressão 

mostrava também, a vontade desses pensadores de mostrar aa ciência que, mesmo com seus avanços 

grandiosos, ela não podia explicar os conflitos existentes dentro de suas almas e que o sobrenatural, 

era algo interno do ser humano. 

No século XX, a literatura fantástica, segundo Rezende (2008), preocupa-se ainda com a 

postura do homem frente aos avanços científicos, sendo que desta vez, essa inquietação é ainda 

maior que no século anterior. Jean Paul Sartre, filósofo, escritor e crítico francês que estabelece a 

transição entre a literatura fantástica tradicional e a literatura fantástica do século XX, então 

conhecida como literatura fantástica contemporânea. Sobre isso, Severina Rezende diz o seguinte: 

Com a definição de Sartre, podemos dizer que surgiu um novo modo de enxergar o 
fantástico, diverso daquele do século XIX, quando os contos fantásticos tradicionais 
eram aqueles de terror ou de horror e medo. Para ele o ‘fantástico contemporâneo’, 
apresenta um homem ‘às avessas’, exatamente como ele vê o indivíduo e o mundo 
contemporâneo. (REZENDE, 2008, p. 36) 

A partir daí, o leitor verá ainda mais o fantástico inserido em seu cotidiano, em sua sociedade. 

O leitor não temerá mais o sobrenatural, pelo contrário estará cada vez mais dentro dele, fará parte 

dele. Danielle Moreira Lopes citando Rezende “lembra que como se está no campo literário, é nele 

que consideramos um fato estranho como verossímil, sem que nosso universo se transforme também 

em um universo fantástico” (LOPES apud REZENDE, 2009, p. 13). 
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A literatura fantástica entra no século XXI, continuar com características do século XX, 

juntando elementos do gótico clássico trazendo aos seus leitores, uma miscelânea magnífica de 

mistérios e classe literária. Podem-se citar obras com essa característica Harry Potter de J.K Rowling e 

Anjos e Demônios de Dan Brown. 

 

4. Drácula: (re)visão do romance 

Drácula foi escrito em 1897 pelo autor irlandês Bram Stoker tendo como protagonista a figura 

do vampiro, um morto vivo que ressurgia nas noites para sugar o sangue dos vivos, caso não o fizesse, 

provavelmente não andaria sobre a terra. Segundo a obra, o vampiro transforma-se em lobos ou 

morcegos. Segundo o dicionário Michaelis: 

sm (sérvio vampir, via fr) 1 Ente fantástico que, segundo a superstição do povo, sai, 
de noite, das sepulturas, para sugar o sangue das pessoas, principalmente das 
crianças; estria. 2 Indivíduo que enriquece à custa alheia ou por meios ilícitos. 3 Zool 
Gênero (Vampyrus) de morcegos, muito grandes, que se alimentam de insetos e 
frutos; Vampyrus spectrum, da América Central e Norte da América do Sul, era 
considerado pelos antigos naturalistas espécie que se nutria com sangue de 
vertebrados. 4 p ext Denominação geral a todos os morcegos hematófagos, que são 
exclusivamente americanos e pertencentes à família dos Desmodontídeos, 
constituída por três gêneros: Desmodus, Diaemus e Diphylla. 5 Bot Fruto do 
vampireiro. (MICHAELIS, 2015.)174 

Segundo pesquisadores da crítica literária, é reconhecido que Bram Stoker inaugurou o mito 

do vampiro moderno através de sua obra, devido a esta conter elementos que os identificam até os 

dias de hoje. Porém, é necessário lembrar também que dois escritores podem ser considerados 

percursores do mito do vampiro moderno: Dr. John William Polidori (1795-1821) com seu conto The 

Vampire A Tale [O Conto do Vampiro] (1819) e Sheridan  Le Fanu (1814-1873) com  Carmilla (1872).  

O romance de Bram Stoker também pode ser considerado com o precursor do romance 

horror moderno, por unir uma série de elementos do gótico e fantástico ao moderno. Os elementos 

se entrelinham de modo a fazer o leitor viajar por castelos, lugares antigos, sensações de medo e 

horror sem fazê-lo deixar o mundo onde está e o contexto onde se insere. Assim, Botting (1996) fala: 

Os fragmentos da narrativa de  Dracula são de uma moldagem essencialmente 
moderna. Embora aludam a dispositivos góticos como manuscritos perdidos e 
cartas, esses  fragmentos são registrados da maneira mais moderna possível: 
através de máquina de escrever, em taquigrafia e em fonógrafo. [...] A modernidade 
da ambientação do romance também é assinalada através do status profissional dos 
homens que se unem contra o vampiro: com exceção do remanescente 
aristocrático, Arthur Holmwood, eles são os advogados e doutores do centro da vida 
comercial vitoriana tardia. [...] Van Helsing é uma combinação de professor, médico, 
advogado, filósofo e cientista. (BOTTING:1996:147) 

Stoker era Bacharel em Ciências e trabalhou como funcionário público. Frequentava 

sociedades científicas e literárias e sempre colaborava com periódicos. Era um homem presente na 

                                                             
174 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=vampiro> 
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produção social. Em 1890 ele iniciou um livro de horror ainda sem título elaborado; viajou para 

Whitby, um dos cenários do livro, e passou a pensar-se em Drácula, tendo com base a lenda de Vlad 

Dracula. Pesquisou muito antes de iniciar sua obra, com certeza o detalhamento quase perfeito da 

obra foi motivado por noites de trabalho. Sobre isso, Andrezza Christina Ferreira Rodrigues diz o 

seguinte: 

Em suas pesquisas, Stoker reuniu informações sobre um vampiro que possuía  todos 
os atrativos que procurava para seu romance: Vlad Draculea (1431(?)-1476), príncipe 
da Valáquia, Romênia, grande gênio na guerra, cruel, detentor de uma 
hipersensibilidade à luz solar - devido aos anos que passou preso pelos turcos  – e  
ligado à ordem do Dragão, seita secreta que segundo as lendas romenas mantinha 
contato com o demônio e fazia banhos de sangue.  Baseia-se ainda na sintomatologia 
de algumas anomalias, posteriormente descobertas como genéticas, ligadas a grupos 
mediterrânicos  e que podiam ser aliviadas com transfusões de sangue: palidez, 
crescimento anormal de pelos, unhas e dentes, retraimento da gengiva, sensibilidade 
à luz e, em alguns casos, crises de insanidade – ligadas também às porfirias, doença 
que  denotam  uma quantidade anormal de ferro no sangue. Fez diversas observações 
em hospitais psiquiátricos onde se sentia atraído por pacientes com intensas 
identificações com o funesto; penitenciárias, onde lhe despertaram a atenção alguns 
detentos obcecados por verter sangue e até mesmo ingeri-lo – sintoma de uma 
disfunção metabólica também de origem genética causada por uma deficiência 
enzimática que reduz a produção das células sangüíneas, conhecida posteriormente 
como Anemia Mediterrânea. (RODRIGUES, 2008, p. 19). 

Através de uma linguagem clássica, com elementos do fantástico e com características góticas, 

Stoker leva seu leitor a um mundo totalmente novo e cheio de lacunas por onde, quem lê, deve deixar 

de lado o medo e os anseios pecaminosos para desfrutar de tamanha sensação.  

As fraquezas do ser humano estão intrinsicamente presentes e norteiam o leitor durante toda 

a leitura. O anseio despertado por novas oportunidades, como quando Jonathan Harker vai ao castelo 

do conde Drácula, sem ao mesmo conhecê-lo direito; a demonstração de poder quando, Drácula 

decide viajar até a Inglaterra deixando para trás um rastro de destruição e sendo tão ousado, ao ponto 

de levar a terra de sua terra para poder dormir; a luxúria quando Harker se depara com as três noivas 

de Drácula e a submissão quando ele diz a elas que Harker era só seu. A morte de Lucy e sua mãe, 

fazem o home lembrar de que nada é para sempre; Na Inglaterra, Mina é dominada pelo conde 

através de seu sangue, formando ambos uma espécie de matrimônio das trevas. Por fim, o professor 

Abraham Van Helsing usa da hipnose para localizar e matar o vampiro.  

Bram Stoker morreu de uma doença que tomava de conta de Londres de sua época: a sífilis. 

Sua história virou lenda, o vampiro ficou incorporado no imaginário popular, mesmo ele já existindo 

muito antes do romance de horror de Stoker. Sua ideia de vampiro moderno ajudou a sociedade 

contemporânea a moldar sua própria visão de vampiro, deixando de ser um sugador de sangue, para 

se tornar um sugador de sonhos, emoções, em outras palavras um sugador de vidas, aquele que não 

tem e precisa tomar do outro. Stoker, querendo ou não, moldou o vampiro contemporâneo. 
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5. Inglaterra e Transilvânia: o embate entre as culturas 

Bram Stoker escreveu Drácula num período em que a Inglaterra passava por um momento de grandes 

transformações e desenvolvimento: a Era Vitoriana. Diz-se assim, pois foi o período de reinado da 

Rainha Vitória. Não foi atoa que Stoker escreveu sua obra exatamente neste momento, pois, o 

romance teve grande ascensão e importância, além é claro, de ser influenciado pelo próprio contexto 

histórico-social da época. Sobre esse assunto, Lina Maria Santana Fernandes diz o seguinte: 

A era vitoriana corresponde ao período do reinado da Rainha Vitória (1837-1901). 
Esta época foi marcada por grandes transformações sociais, políticas e econômicas; 
época em que a Inglaterra tornou-se a nação mais poderosa e importante do 
mundo. O romance tornou-se a forma literária dominante da época. O Realismo 
impôs-se nos romances de Jane Austen, Walter Scott, Charles Dickens, as irmãs 
Brontë, entre outros. (FERNANDES, 2015, p. 35). 

Em Londres, no final do século XIX a cidade, assim como definiu Sennet175 era considerada 

uma “Nova Roma”. A construção da própria cidade, das ruas e sobre tudo do modo de vida do povo 

inglês, trouxe a ela um grande número de indivíduos, esses que ameaçavam impactar a paz e a ordem, 

igualmente a grupos surgidos durante a Revolução Francesa.  

O livro inicia como um diário de viagem, várias cartas, e com o tempo, surgem comentários 

relacionados a questionamentos presentes em 1897, apogeu vitoriano. Questões relacionadas ao 

imperialismo britânico, diferenças de raça, gênero e também o choque cultural que ocorreu quando 

Harker encontra pessoas que moravam na Transilvânia. Elas estavam surpresas como o visitante, 

falavam uma linguagem que Harker não entendia. Surgia mais uma vez um choque cultural e 

preconceituoso, do que era estrangeiro e atrasado. Percebe-se isso em: 

The inn was very crowded. I watched all the people in their brightly-coloured 
clothes. They were speaking in language I could not understand. I drank some more 
wine and called to the innkeeper. […] 
The innkeeper walked away without answering my questions. All the people in the 
inn stopped talking. They looked at me in fear and surprise. Then they all began to 
talk at the same time. I heard the name ‘Dracula’ and another word, repeated 
several times. (TARNER apud STOKER, 1992, p. 7)176 

A vida do cidadão britânico no final do século XIX, era completamente ligada ao racional, ao 

objetivo e concreto, sendo assim, não eram integrados elementos que fugissem ao real, ao bom 

senso. Motivado pela razão, ideias iluministas e a revolução industrial, a mente do inglês não poderia 

dar lugar ao fantástico. Sendo assim, uma viagem pelo Leste Europeu criava conflitos que foram 

bastante explorados em sua fonte, pois é com base nesta contradição que Stoker mostra ao leitor 

                                                             
175 SENNET, Richard. Carne e Pedra: o Corpo e a Cidade na Civilização Ocidental. Rio de Janeiro: Record, 1997.  
176 A pousada estava muito lota Eu observava todas as pessoas com suas roupas brilhante-coloridas. Eles estavam falando 
em linguagem que eu não conseguia entender. Eu bebi mais vinho e chamei o gerente. [...] 
O gerente foi embora sem responder às minhas perguntas. Todas as pessoas na pousada pararam de falar. Eles me olharam 
com medo e surpresa. Então todos começaram a falar ao mesmo tempo. Eu ouvi o nome "Drácula" e outra palavra, 
repetida várias vezes. (Tradução do autor.) 
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superioridade de seu império. Por isso, o livro inicia realizando esse embate cultural entre Transilvânia 

e Inglaterra.  

Stoker se inspirou em um personagem que dominou o território da Transilvânia, atual 

Romênia, Vlad III. Um imperador cruel que tinha fama de condenar seus inimigos ao 

empalhamento.177 O autor utilizou-se de curiosidades sobre o imperador como o fato de ele beber 

sangue de suas vítimas e de ter sensibilidade a luz, características do vampiro. Sobre esta lenda, 

Andrezza Christina Ferreira Rodriguediz que: 

Segundo essas lendas, o Príncipe tinha o hábito de empalar seus inimigos 
atravessando-os com uma estaca de madeira; outra lenda a seu respeito teria 
surgido depois da invasão da Valáquia pela Hungria, em 1447. Nessa ocasião, Vlad II 
e seu filho mais velho Mircea foram assassinados. Em 1456 Vlad III retornou à região 
e retomou controle das terras assumindo novamente o trono da Valáquia. Esse 
retorno tardio de Vlad III teria confundido os moradores da região que pensaram ser 
Vlad II retornando anos depois de sua morte. Isso teria ajudado a criar a lenda de 
sua imortalidade. (RODRIGUES, 2008, p. 46). 

 
A Romênia é hoje um país bastante ligado ainda à suas raízes, não muito diferente da 

Inglaterra. Preservou-se mais de suas origens, de seus medos, de seus costumes, há ainda que tema 

Vlad III e há ainda quem durma à noite preocupado com Drácula. Todavia, ninguém na Inglaterra 

perderá suas noites de sono como medo de ser mordido por um morcego das trevas. Muito da antiga 

Transilvânia ainda perdura aos dias de hoje. Roberta Zugaib178 acerca desse assunto diz que: 

Ao percorrer o Passo Borgo até Suceava, sinto como se tivesse voltado ao passado, 
mas não ao passado violento de Drácula. Conheci vilarejos rústicos, nos quais os 
camponeses ainda vestem suas roupas tradicionais – boné de pele e camisa 
bordada, exatamente como há séculos. São conhecidos por suas gentilezas e 
educação com os visitantes. Duas guerras mundiais e o domínio comunista não 
alteraram o modo de vida dessa população hospitaleira, que preserva costumes, 
danças, objetos utilitários e músicas tradicionais. (ZUGAIB, 2007, p.1) 

Trabalhar o romance de Drácula é imergir em culturas distintas e bastante complexas para sua 

época. Da Inglaterra até então desenvolvida e cheia de costumes burgueses a uma Transilvânia ligada 

a crenças e religiosidade extrema. Dentro do romance, percebe-se a distinção entre a cultura do 

vampiro. Enquanto que todos o temem na Transilvânia, na Inglaterra ninguém crê em sua existência, 

salvo Van Helsing. Pode-se perceber que, com base no livro, o desenvolvimento da sociedade 

influencia suas crenças, seus costumes e acima de tudo sua ótica de perceber as coisas. 

 

6. Considerações finais 

                                                             
177 Método de tortura e execução que consistia na inserção de uma estaca pelo ânus, vagina, ou umbigo até a morte do 
torturado. A vítima, atravessada pela estaca, era deixada para morrer sentido dores terríveis, agravadas pela sensação de 
sede. 
178 Disponível em: <http://horizontegeografico.com.br/exibirMateria/137/lendas-e-historias-do-pais-de-dracula< Acesso 
em: 04. abr. 2015. 
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Toda sociedade precisa acreditar em algo para se fincar, seja ela real ou sobrenatural. Acreditar em 

algo fantástico ou sobrenatural pode ser para algumas pessoas a única opção, como no caso dos 

povos da Transilvânia citados por Stoker. Pode ser perceber também, que, muitas sociedades, 

motivados pelo seu desenvolvimento e por costumes sociais motivados por esse desenvolvimento 

necessite fixar-se em uma crença científica, como aconteceu com a Inglaterra de Stoker.  

 Um contexto histórico é responsável por toda sua produção seja ela, artística, cultural ou 

literária como é o caso estudado. A Era Vitoriana influenciou a obra de Bram Stoker, seja pelo fato do 

autor ter sentido a necessidade de ir contra os costumes da época, confrontando a própria psique 

humana que mentiam uma parede entre a razão e a fantasia, seja pelo próprio desenvolvimento da 

Inglaterra motivado pela expansão da Revolução Industrial.  

 Drácula de Bram Stoker trata-se de uma obra muito além de sua época. De um confronto de 

culturas, de costumes e principalmente de ideias dentro da cabeça humana. Ler esta obra é deparar-

se com a sensação de poder viajar a este mundo imergindo amente e deixar-se acreditar que esses 

seres existem sem constranger a cultura já formada. De uma forma convincente, Stoker, através da 

leitura de sua obra, consegue levar seus leitores a Transilvânia e a Inglaterra do século XIX a uma 

viagem “real” às culturas existentes nestes dois lugares.  
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Resumo:  
Neste estudo, defendemos a inegável importância do texto teatral (script), como suporte para a encenação e 

principalmente como matéria de leitura e estudos, por ser um produto que permite o aflorar da imaginação, seja 

no espaço físico do palco, como no imaginário da mente humana, com todas as suas cognições. O caráter 

literário da composição dramática, aqui defendido, proclama e indaga a escassez de estudos que adotem o 

gênero dramático com enfoque no texto, assim como se procede com poemas, romances, contos, por exemplo. 

Tal estudo busca, também, apontar as possíveis causas desse “descaso”, através de uma abordagem 

historiográfica e cronológica, que ratifica as nuances de reflexão e o apreço pelo gênero posto em voga. 

 

Palavras-chave: gênero dramático; renegação; estudos. 

 

1. Introdução 

Sabemos que, apesar da autonomia artística do teatro, tal gênero mantém relações estritas 

com a literatura, sendo considerado por alguns teóricos, como paraliteratura. É importante frisarmos, 

sobretudo, que o referido gênero caracteriza-se por ser um ato de escrita com o fim de ser encenado, 

ou seja, a representação cênica da peça escrita (o espetáculo), que fundamenta o teatro; mas, sem o 

suporte textual, convenhamos, a encenação seria um mero improviso. O texto teatral funciona, nesse 

sentido, como um projeto do que será expresso no tablado.  

Além disso, interessa-nos indagar as possíveis causas de tal renegação (desprezo) nas 

atividades de leitura e análise, haja vista que os textos dramáticos devem ser considerados, como dito, 

tão literários quanto os que, corriqueiramente, são contemplados: textos narrativos e líricos.  Aponta-

se, nessa perspectiva, algumas considerações a partir da recepção crítica de alguns estudiosos que 

atentaram a tal problemática.   

 

2. Referencial teórico 

Segundo João Roberto Faria (1998), uma peça teatral pode ser lida e apreciada, com total 

vigor, em sua forma original. E ele cita, inclusive, a expressão de Roland Barthes quanto à busca do 

“prazer do texto”. Salvatore D’Onofrio (2003) explica as possíveis causas dessa renegação, ao afirmar 

mailto:julianacstsilva@gmail.com
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que, no contexto da representação teatral, o texto escrito perde seu aspecto propriamente literário e 

adquire os caracteres da dramaticidade (signos visuais, auditivos, musicais, rítmicos, pictóricos etc.).  

Julgando ser o texto literário a parte crucial de uma peça dramática e, sobretudo, mostrando um 

plausível destino para esse gênero da literatura, Gaston Baty, considera que o texto é a parte essencial 

do drama, estabelecendo uma analogia com o caroço de uma fruta (centro sólido em torno do qual 

vêm ordenar-se os outros elementos). A importância dessa consideração de Baty serve para 

evidenciar a supremacia do texto, da leitura e do anexar da literatura dramática em nossas bibliotecas, 

algo que necessita de fomento. 

3. Procedimentos metodológicos 

A partir da recepção crítica de alguns autores, como os anteriormente mencionados, e de um 

olhar panorâmico a respeito do gênero literário em questão, buscou-se demonstrar os motivos que 

levaram a essa escassez de estudos, de múltiplas leituras, do desconhecimento do nosso “passado 

dramático”, da falta de acolhimento, no presente, e de uma situação cada vez mais agravante, 

urgindo, pois, uma reversão em instâncias futuras. Necessitamos de contemplar esse tipo de objeto 

literário que muito nos revela acerca do que fomos, somos e seremos. O resgate seria a palavra-chave. 

4. Análise dos dados 

4.1 A defesa da renegação: a origem e importância do gênero  

Os gêneros literários apresentam-se sob três formas: o lírico (manifestação subjetiva em 

poemas curtos e sem personagens, identificando o poeta com o mundo, sob a forma de cantos, odes, 

hinos), o épico (manifestação objetiva, em verso e prosa, em uma narração real dos fatos) e o 

dramático (contraste entre o poeta e o mundo, em representações, por atores e sem a influência de 

narradores). 

Desde a Antiguidade, a versão épica manifestava-se nos relatos de aventuras heroicas (nas 

narrativas homéricas a Ilíada e a Odisseia); já, a lírica, surgiu apenas na Idade Média, na Europa, com 

as Cantigas de Amor e de Amigo. Quanto ao gênero dramático, temos, desde a Grécia antiga, 

manifestações do drama presentes na mitologia, apesar de já serem percebidas, no Egito, 

reminiscências do que seria concebido como teatro e, genericamente, a arte interpretante da vida, 

como afirma Magalhães Júnior:  

A palavra teatro significa um gênero de arte e também uma casa, ou edifício, em 
que são representados vários tipos de espetáculos. Ela provém da forma grega 
theatron, derivada do verbo “ver” (theaomai) e do substantivo “vista” (thea), no 
sentido de panorama. Do grego, passou para o latim com a forma de theatrum e, 
através do latim, para as outras línguas, inclusive a nossa. Mas o teatro não é uma 
invenção grega, espalhada pelo resto do mundo. É uma manifestação artística 
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presente na cultura de muitos povos e se desenvolveu espontaneamente em 
diferentes latitudes, ainda que, na maioria dos casos, por imitação. Antes mesmo do 
florescimento do teatro grego da Antiguidade, a civilização egípcia tinha nas 
representações dramáticas uma das expressões de sua cultura. Essas 
representações tiveram origem religiosa, sendo destinadas a exaltar as principais 
divindades da mitologia egípcia, principalmente Osíris e Ísis. E foi do Egito que elas 
passaram para a Grécia, onde o teatro teve um florescimento admirável, graças à 
genialidade dos dramaturgos gregos. Para o mundo ocidental, a Grécia é 
considerada o berço do teatro, ainda que a precedência seja do Egito [...] 
(MAGALHÃES JÚNIOR, R., 1980. p. 4).  

O percursor das teorias do drama, o filósofo Aristóteles (384-322 a. C.), que, em sua Poética, 

segundo Freitas (2011, p. 1 e 2) descreve, sobretudo, “o teatro grego e em especial o gênero 

dramático da tragédia e a sua constituição, aponta os gêneros do drama pertencentes ao teatro de 

sua época, a saber, a tragédia e a comédia”. Para Aristóteles, o que distinguia tais gêneros do drama 

era o caráter da ação praticada pelos homens; logo, os indivíduos de caráter elevado, eram retratados 

nas tragédias, enquanto os de caráter inferior eram retratados na comédia. Nessa lógica, o sentido 

recaía à sociedade: a aristocracia grega era retratada na tragédia, enquanto os personagens de caráter 

torpe da sociedade, na comédia.  

Posteriormente, no século XVIII, outro pensador, Denis Diderot (1713-1784), “apresentou sua 

proposta de um teatro sério, que representasse a burguesia. Era a proposta de um gênero localizado 

entre a tragédia e a comédia clássicas, que não era apenas a justaposição de gêneros opostos” 

(FREITAS, 2011, p.2). Essa mistura (o drama) intencionava uma amostragem, ao público-expectador, 

das emoções, fielmente verdadeiras, postas no palco, fazendo com que a sociedade moderna fosse 

espelhada nas situações e virtudes das cenas e assim melhorando o convívio dos indivíduos. Isso 

consistia ainda em conceitos aristotélicos e platônicos, como a imitação (mímesis), e a catarse 

provocada.  

A partir de duas referências importantes quanto à arte, A República de Platão e as 

considerações da Poética aristotélica, podemos compreender as diferenças das formas lírica, épica e 

dramática da Poesia, sendo o tipo de imitação da palavra o que difere uma da outra. Platão define a 

imitação, conforme explica Nuñez (1996), utilizando, justamente, a noção de mímesis  

A palavra mímesis no discurso platônico, explica a relação entre o mundo sensível e 
as Ideias, pois pela imitação artística, as qualidades do imitado são absorvidas [...] a 
mímesis é o modo de ser das coisas sensíveis, e estas são o que são enquanto 
imitam os protótipos ideais (ou as Ideias). Ser é imitar na mesma proporção que ser 
é conhecer. Daí se infere que a única imitação verdadeiramente válida é aquela que 
plenifica o ser e leva ao plano das Ideias: a Filosofia [...] (NUÑEZ, 1996, p. 21).  

Já Aristóteles, diverge, na concepção de que a Poesia deve estar vinculada à moral (no 

sentindo de só transmitir, prioritariamente, a imagem favorável do comportamento humano), 
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passando a valorar mais a emoção, sustentando os sentimentos catárticos, oriundos da tragédia, 

levando a arte à purificação do terror e da compaixão: 

Artes há que se utilizam de todos os meios citados, quero dizer, do ritmo, da 
melodia, do metro, como na poesia ditirâmbica, a dos nomos (cântico ao som de 
harpa, em louvor de Apolo), a tragédia e a comédia; diferem por usarem umas de 
todos a um tempo, outras ora de uns, ora de outros. A essas diferenças das artes me 
refiro quando falo em meios de imitação [...] Como aqueles que imitam pessoas em 
ação, estas são necessariamente ou boas ou más (pois os caracteres quase sempre 
se reduzem apenas a esses, baseando-se no vício ou na virtude a distinção do 
caráter), isto é, ou melhores do que somos ou piores, ou então tais e quais [..] 
(ARISTÓTELES, 1995, p. 20).    

Apesar de Aristóteles ter sido um discípulo das teses platônicas, temos, em suas formulações, 

um ideal que muito se assemelha ao drama, difundido durante os séculos e que se interessa em 

espelhar uma sociedade com suas mazelas e suas dádivas, mesmo que tal arte seja ficcional, pois 

[...] Mesmo reconhecendo a herança de uma conceituação e de um vocabulário 
recorrente de A República, não subsiste em Aristóteles, o menosprezo platônico 
pelo ato de imitar. Tragédia e epopeia continuam sendo a imitação não de homens, 
mas de vidas e ações; o que muda é a diferenciação entre vida real e sua (falsa) 
versão ficcional. Vida e arte, longe de construírem polos opostos, constituem fatores 
interativos, em cujas relações Aristóteles situa a atividade poética. (NUÑEZ, 1996, p. 
26).  

 Desse modo, a capacidade de imitar acompanhou e acompanha a individualidade e a 

coletividade, nas diversas manifestações artísticas. Neste estudo, contempla-se, textualmente, o 

drama, a partir da noção identitária (refletora) vendo-o como uma imitação da realidade, um espelho 

social mesmo com suas falhas, como bem atesta o dramaturgo Coelho Netto: “Toda a cultura de uma 

nação reflete-se no seu teatro, que não é só o lugar de onde se olha como também o mostruário onde 

se vê” (COELHO NETTO, 1924), apesar de, no universo ficcional das tramas, colocar-se a 

verossimilhança, como a lógica dos espaços, das ações construídas.  

 

4.2 O texto teatral como matéria artístico-literária 

Sabemos que, além do viés artístico da representação teatral, o gênero dramático assume, em 

sua condição literária, também a mescla dos outros gêneros afins (o lírico e o épico), segundo a 

própria origem dessa manifestação, através do ditirambo, canto religioso em honra a Dionísio, de 

onde surgiu a forma dramática. Nessa cerimônia, havia a mistura da narração das aventuras do deus 

Baco (elemento épico) e o sentimentalismo que expressava a devoção ao prazer (elemento lírico). 

Como atesta D’Onofrio: 

Apesar da autonomia artística do teatro, contudo, o gênero dramático mantém 
relações estritas com a literatura. A poesia dramática pode ser considerada a síntese 
da poesia épica e da poesia lírica. O drama reúne a objetividade da epopeia com o 
princípio subjetivo da lírica. Nele encontramos elementos épicos (a narração de 
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fatos acontecidos no passado, relatos descritivos de batalhas) e líricos (a expressão 
dos sentimentos dos personagens). (D’ONOFRIO, 2003, p. 126).  

Para percebermos as contribuições dos outros gêneros, faz-se necessário concebermos o 

texto dramático como uma obra de arte e essencialmente um elemento literário, pois,   

Enquanto produto existente por si, o texto pode ser considerado fruto de uma 
produção própria, realizada por um artista individual ou coletivo, que possui valor 
de uso, ou artístico-literário. Podemos simplesmente ler um texto teatral, tal e qual 
lemos um texto épico ou lírico. (FERREIRA, 2012, p.12) 

Sendo assim, a problemática que se percebe é a exaltação da dramaturgia, em seu sentido 

“pronto”, o que permite a posição de expectador a quem o recepciona. Mas devemos pontuar o outro 

lado da recepção, que seria a leitora/interpretadora, que torna o indivíduo agente da ação dramática, 

seja em silêncio, no acompanhar dos atos e da progressão das cenas diante dos olhos ou por exemplo, 

na leitura dramatizada, cada qual com suas especificidades. 

[...].  A literatura dramática possui uma vitalidade própria que no palco pode ser 
realçada ou não [...] quer dizer, se o espetáculo é autônomo em relação à 
dramaturgia, a recíproca também é verdadeira. Uma peça pode ser lida, apreciada, 
estudada em sua forma original [...] ” (FARIA, 1998, p.10). 

O professor e pesquisador João Roberto Faria, da Universidade de São Paulo (USP), em sua 

obra O teatro na estante (1998), uma coletânea de artigos sobre a obra de mestres da dramaturgia 

brasileira e internacional, inicia, logo no prefácio do referido estudo, essa mesma matéria de defesa:  

Sei muito bem que o espaço da realização teatral é o palco, não a estante. No 
entanto, ainda que o dramaturgo escreva para ser representado e que o teatro seja 
mais atraente e verdadeiro enquanto espetáculo, nada impede que busquemos o 
“prazer do texto” – para lembrar a feliz expressão de Roland Barthes – na leitura das 
peças teatrais ou que as estudemos criticamente. São elas que perpetuam a glória 
do escritor dramático, abrindo-se a novas interpretações, sejam as de encenadores 
e artistas, que ganham uma forma concreta sobre o tablado, sejam as de leitores 
comuns, que se realizam enquanto espetáculos virtuais no espaço da imaginação, 
sejam as de críticos e historiadores do teatro, expressas em estudos especializados. 
(FARIA, 1998, p. 9).  

 
Explicam também Beltrão e Gordilho (2013, p. 55), que o gênero texto teatral caracteriza-se 

por ser um ato de escrita com o fim de ser encenado. Tem por finalidade representar ações 

selecionadas de acordo com o enunciador: “trata-se de uma comunicação imaginária completa e 

complexa, constituída de dois macro elementos: texto e representação”. As autoras ainda destacam 

no seguinte quadro a relação decorrente desse gênero: 
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Com isso, pode-se evidenciar, mais uma vez, o fator texto como sendo o vínculo linguístico 

que se estabelece, seja na apreciação escrita, seja na transmissão cênica. 

Salvatore D’Onofrio (2003) explica as possíveis causas desse “desprezo”, ao afirmar que o 

gênero dramático ainda é considerado uma arte alheia à literatura. Isso se deve, segundo ele, à ideia 

de que é a representação cênica da peça escrita (o espetáculo) que fundamenta o teatro, 

desconsiderando-se que tal gênero também situa-se no âmbito literário pois, sem texto, não há 

encenação. Salvatore considera ainda que, “No contexto da representação, o texto escrito perde, 

assim, seu aspecto propriamente literário para adquirir os caracteres da dramaticidade (signos visuais, 

auditivos, musicais, rítmicos, pictóricos etc.)” (D’ONOFRIO, 2003, p. 125). Essa mistura, que é cênica e 

literária, implanta uma série de conceitos que desperta, em cada indivíduo, uma mistura de 

curiosidades, de modo que, a uns interessa estudar o teatro; a outros, um texto que é 

plurissignificativo.   

Julgando ser o texto literário a parte crucial de uma peça dramática e, sobretudo, mostrando 

um plausível destino para esse gênero da literatura, temos as seguintes considerações de Gaston Baty: 

O texto é a parte essencial do drama. Ele é para o drama o que o caroço é para o 
fruto, o centro sólido em torno do qual vêm ordenar-se os outros elementos. E do 
mesmo modo que, saboreando o fruto, o caroço fica para assegurar o crescimento 
de outros frutos semelhantes, o texto, quando desaparecem os prestígios da 
representação, espera numa biblioteca ressuscitá-los algum dia. (BATY, apud 
MAGALDI, 1986, p. 15). 

Assim, o script toma sua forma imutável, enquanto está para imaginação e criatividade de um 

diretor teatral, fazer suas adaptações em termos de cenário, atores, público; mas o enredo e os 

personagens são estáticos. Baty aponta, como mencionamos, para uma problemática em relação a 

esse tipo de texto e ainda quanto à necessidade de anexar a literatura dramática em nossas 

bibliotecas – algo que interessa a um público muito reduzido.  
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4.3 Características do gênero dramático 
 

4.3.1 Elementos estruturais e textuais 

Conforme já aludido, é notável a semelhança da dramaturgia com outros gêneros literários. 

Assim como no romance e na balada, há um enredo vivido por personagens e em determinado tempo 

e lugar, através de múltiplos temas. D’Onofrio (2003, p. 127) explicita que alguns consideram que a 

essência da arte dramática repousa no princípio do conflito, no choque entre vontades opostas, na 

colisão entre os diferentes objetivos das personagens; conflito este que gera, constantemente, 

surpresa e tensão, expressa formalmente, através do diálogo. Ilustrando essa importância, podemos 

considerar como sendo esse um dos pontos cruciais do gênero. Veja-se:  

O drama é a forma teatral que tem por objeto a configuração de relações 
intersubjetivas através do diálogo. O produto dessas relações intersubjetivas é 
chamado ação dramática e esta pressupõe a liberdade individual (o nome filosófico 
da livre-iniciativa), os vínculos que os indivíduos têm ou estabelecem entre si, os 
conflitos entre as vontades e a capacidade de decisão de cada um. Através do 
diálogo, as relações vão se criando e entrelaçando de modo a produzir uma espécie 
de tecido, por isso mesmo chamado enredo ou entrecho, devendo ter claramente 
começo, meio e fim, com direito a nó dramático, nó cego, desenlace, etc. (COSTA, 
1998, p. 56). 

Acrescente-se a essa ideia, o fato de que “o texto teatral é um texto dialogal, que dispensa o 

narrador, uma vez que, no teatro, a história não é propriamente contada, mas “mostrada” pelos 

atores que representam os personagens” (BELTRÃO e GORDILHO, 2013, p. 62). Logo, em virtude da 

falta do narrador, o diálogo constitui o elemento determinante da ação dramática. 

A estrutura e a seguida divisão de uma peça teatral segue a progressividade dos Atos (divisão 

da uma peça em partes, semelhante à divisão de um livro em capítulos) e as cenas, que determinam 

as entradas e as saídas de personagens e/ou as mudanças de cenários, sendo isto de uma forma 

macro (Atos) e micro (cenas). 

Quanto às características do gênero, temos a organização que, no texto teatral, é composta 

de três partes: a exposição (apresentação dos personagens e dos antecedentes da ação), o conflito 

(conjunto de peripécias que fazem a ação progredir) e o desenlace (desfecho da ação dramática). É 

também constituído de personagens, tempo e espaço. Apresenta, além dos diálogos, as rubricas 

(orientações escritas pelo dramaturgo, com o intuito de indicar a entonação, os gestos, ou 

movimentos dos atores e também para descrever em que situação ou em que tempo e lugar ocorrem 

as cenas), que vêm sempre entre parêntesis ou em fonte itálica.  

Segue-se ainda a estrutura, a sequência injuntiva (atrelada ao aspecto dialogal), por possuir 

vínculo com a representação das falas diretas dos personagens (discurso direto). A troca de turno é 
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evidenciada pelo uso do travessão. Letras maiúsculas, geralmente, identificam o nome do personagem 

que deverá tomar a palavra, apesar de que isso depende do estilo de quem escreve: o dramaturgo.  

Quanto aos tipos de personagens do texto dramático, têm-se, na ação cênica, os Papéis 

principais: protagonista (personagem central, em torno do qual giram os principais acontecimentos) e 

o antagonista (personagem causador do problema que afetará o protagonista). É em torno da 

oposição entre antagonista e protagonista que o acontecimento surge e a trama se desenvolve; Papéis 

secundários: coadjuvantes e personagens de apoio (personagens, cujos papéis, de algum modo, dão 

suporte aos personagens principais).  

Outra característica diferenciadora do gênero seria o aspecto temporal; enquanto no 

narrativo a história é contada no passado e o lírico no presente, o dramático visa ao futuro, na 

exposição de uma determinada problemática, a fim de estimular a mudança do status quo, ou seja: o 

espectador da peça deve refletir acerca dos valores ideológicos postos em cena, já que estes refletem, 

na sociedade, no sentido de seguir os bons valores ou provocar a mudança de comportamentos e 

costumes, na sátira. 

5. A qualidade refletora 

Reconhecendo o papel do drama como espelho social, berço da identidade e cronologia de 

uma nação, atribui-se à composição dramática de uma determinada época e, principalmente à criação 

do espetáculo, bem como à receptividade do público, a ideia de que, as peças teatrais, para surtirem o 

efeito desejado, na plateia, bem como ao mero leitor do texto, devem refletir o gosto da sociedade de 

determinada época. Vejamos: 

[...] Entre os textos teatrais de qualquer época, os que são levados à cena, são os 
que refletem, por certo, a escolha da sociedade que os cerca, seus gostos e 
costumes, se não pelo que está sendo representado, pela própria opção das plateias 
em assistirem à apresentação de tais ou quais peças [...]. Poder-se-ia mesmo afirmar 
que, mais do que qualquer outra forma artística, o teatro está sempre 
absolutamente integrado a seu tempo, à sociedade que reflete, sendo uma das 
representações mais indicativas da cultura de um povo. Consideramos, portanto, o 
teatro como a forma artística da identidade cultural por excelência: um retrato, um 
espelho onde se reflete e por onde se pode conhecer a sociedade que lhe serviu de 
berço ou mesmo, tão somente, de plateia. (BRAGA, apud NETO, 1998, p. 9). 

Em suas considerações, Braga179 contribui nesta pesquisa com “Em busca da brasilidade: 

teatro brasileiro na Primeira República” (Perspectiva, 2003). Tais considerações constituem-se, 

verdadeiramente, numa valiosa contribuição a nossa matéria de defesa: o texto teatral em sua 

literalidade.  

                                                             
179 - Estudiosa da dramaturgia de Coelho Netto e, dentre outras qualificações, responsável pela coordenação do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Teatro Brasileiro-GETEB (CNPq/FAPEMIG). 
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Para Braga, a dramaturgia brasileira contou, de fato, com um status nacional, à medida que se 

observou a preocupação dos dramaturgos em levar ao palco textos que demonstram o início de nossa 

identidade como povo, os caracteres brasileiros de uma sociedade atuante e que demarcam o Brasil 

na cronologia de sua formação, desde o Império e durante a República Velha. 

Formalmente, a dramaturgia nacional é inaugurada com a tragédia de Gonçalves de 

Magalhães “Antônio José ou o Poeta e a Inquisição” (1838); contudo, é explícito que essa peça não 

pode ser considerada legítima manifestação da cultura nacional, pois a vivência de Magalhães, bem 

como da obra, é Portuguesa, assim como o próprio enredo, o que vem a calhar com as palavras do 

próprio autor quando a ela se refere como a “primeira tragédia escrita por um brasileiro e única de 

assunto nacional”.  

Mas, eis que surge, nesse mesmo ano (1838), a implementação de um teatro brasileiro, para 

brasileiros, com uma peça que viria a ser considerada verdadeiramente brasileira: a comédia de 

autoria de Antônio Carlos Martins Pena “O juiz de paz na roça”. Era o “começo do verdadeiro teatro 

nacional, naquilo que ele tem de mais específico e autêntico: [...] nossa comédia de costumes, filão 

rico e responsável pela maioria das obras felizes que realmente contam na literatura teatral brasileira” 

(MAGALDI, apud BRAGA, 1988, p. 40). 

O que podemos assinalar como motivo da popularidade e aceitabilidade de tais peças, em 

contrapartida ao desconhecimento de outras não menos importantes é, justamente, a visualização, 

por parte do público, do reflexo social demonstrado, sob o ponto de vista até mesmo 

comportamental, pois se percebe certo tom de escárnio, a comicidade, tão discutida nas 

considerações bergsonianas, como sendo o riso um dos produtos da receptividade de farsas, 

comédias, onde o público ria de si e de seus contemporâneos. Bergson explica, através das diferentes 

sensações a provocação do risível: 

Há estados d'alma, dizíamos, que nos comovem tão logo os conhecemos, alegrias e 
tristezas com as quais simpatizamos, paixões e vícios que provocam surpresa 
dolorosa, terror ou piedade naqueles que os contemplem, por fim sentimentos que 
se expandem de alma em alma por meio de ressonâncias sentimentais. Tudo isso diz 
respeito ao essencial da vida. Tudo isso é sério, às vezes trágico mesmo. Quando a 
pessoa do próximo deixa de nos comover, só aí pode começar a comédia. E começa 
com o que se poderia chamar de enrijecimento para a vida social. É cômica a 
personagem que segue automaticamente seu caminho sem se preocupar em entrar 
em contato com os outros. O riso estará lá para corrigir sua distração e para tirá-la 
de seu sonho. (BERGSON, 2004, p. 100 e 101). 

Para Aristóteles, a essência dessa comicidade como que é pertencente à “mimese inferior”, 

como sendo as ações fruto da imitação do homem comum, ignóbil (sem nobreza) e de suas 

problemáticas, pelos personagens. Contudo, esse riso provocado, não deve ser compreendido como o 
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fruto de uma descontração banal mas, principalmente, deve estimular o influxo moralizante, no 

sentido de correção da realidade concreta. Quanto a isso, ratifica D’Onofrio: 

Embora não pareça, arte cômica dificilmente tem por escopo a mera diversão. No 
Barroco Italiano, a comédia recebeu um lema que ainda hoje tem seu valor: castigat 
ridendo mores (“corrige os costumes mediante o ridículo”). [...]. Como toda arte 
autêntica, a comédia deve apresentar o racional e o justo, em oposição vitoriosa 
contra todos os inconvenientes e contra tudo o que há de insensato na realidade 
existencial. (D’ONOFRIO, 2003, p. 163). 

Tal estratagema, em prol da comicidade e da reflexão, visa a apontar as falhas estruturais e 

circunstanciais da sociedade, ridicularizando todas as mazelas com que o homem é obrigado a 

conviver, mas no sentido de superação das deficiências individuais e sociais. 

 

6. Resultados obtidos 

É inegável a importância do teatro, não somente no tocante ao produto dramatizável, mas, 

acima de tudo, quanto à genialidade colocada nos textos, que produzem, no público, as mais diversas 

reações, que vão desde o cômico ao trágico. Além das problemáticas levantadas, dentre as quais o 

desprestígio do gênero dramático, observou-se, concomitantemente, o desconhecimento da versão 

dramatúrgica dos nossos grandes escritores brasileiros. 

 Revela-se, com isso, uma supremacia da literatura canônica, mais precisamente da 

dramaturgia canônica, quer dizer, uma volta à origem do gênero, na Grécia, ao percebermos a 

diversidade de textos produzidos por Ésquilo (525 a 456 a.C.), Sófocles (496 a 406 a.C.), Eurípides (484 

a 406 a.C.), Menandro (342 a.C – 291 a.C.) e Aristófanes (445 a.C. a 386 a.C.), considerado o maior 

representante da comédia grega clássica. Além de uma volta ao passado, como feito, a fim de 

demonstrar bases sólidas para essa matéria de defesa, buscou-se, também, revelar os motivos para a 

aceitação, que conferem credibilidade às competências sugeridas: ler e refletir acerca do drama. 

 

7. Considerações finais 

Portanto, através deste estudo, defende-se o fato de que tal barreira renegativa deve ser 

rompida, pois os textos teatrais abrem-se a toda uma gama de estudos e podem ser analisados 

literariamente com total vigor (linguisticamente, historicamente etc). As consequências são a 

supervalorização das peças clássicas, o desconhecimento da produção dramática brasileira (antigas e 

contemporâneas) e a carência de textos de tal natureza, tanto em nossas bibliotecas particulares 

quanto, sobretudo, em nossas bibliotecas públicas. 

As qualidades atreladas a essa discussão, como a leitura e o estudo centralizados em tal 

objeto, evidenciam-se a partir de uma escassez, um desprestígio que muito afetam em noções como 
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memória, reconhecimento historiográfico, algo que pode ser comparado a um túmulo, onde 

adormeceu nosso passado dramático. Muito além de um texto literário que possui uma forma 

diferenciada (discurso direto) e que exige de nós um apuro imaginativo, ao nos depararmos com 

personagens que contam uma história através das próprias falas, o nosso papel como 

receptores/leitores de tais textos é o de perpetuar essas histórias, assim com as narrativas orais, bem 

ao gosto popular e que, assim como aquelas, embora pareçam estórias, ajudam a formar o mosaico da 

nossa História individual e, sobretudo, coletiva.  
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Resumo:  
O objetivo do presente trabalho é investigar a intersemiose entre a Literatura e o Cinema, tendo como objeto de 

análise a linguagem utilizada nestes dois diferentes meios artísticos. Para tal, escolhemos o Teorema (1968), de 

Pier Paolo Pasolini, contrastando o livro com o filme homônimo do italiano, também lançado no mesmo ano. 

Pasolini é um ícone cultural, versátil, polêmico e que sabia manipular as artes para entregar mensagens de 

cunho existencialista que rompem com a estrutura vigente da sociedade. Teorema se encaixa nesse contexto: o 

enredo apresenta um estranho visitando uma família rica, contudo é a maneira com a qual Pasolini interpreta a 

relação desse estranho com os moradores da casa que eleva o filme e o livro para além de entretenimento 

banal. Em Teorema, vemos uma argumentação sobre o indivíduo e sobre como ele é capaz de desestruturar 

suportes sociais aparentemente fixos. Neste trabalho, exploraremos o papel do sujeito, da arte e da relação 

entre os dois, tal como apresentado por Pasolini. 

 

Palavras-chave: Literatura. Cinema. Intersemiose. 

 

1. Introdução 

De complicada recepção no final da década de 60 do século XX, Teorema é um filme polêmico. 

A obra trata sobre uma família que tem sua rotina modificada graças à presença de um visitante 

misterioso e sedutor, as imagens do filme (e também do livro) contém teor sexual, mas modulado 

continuamente por adjetivos de inocência, paciência e ternura.  

Trataremos aqui sobre a temática do vazio do sujeito como explorado por Pasolini, atentando 

ao trabalho intersemiótico e as diferenças entre as duas modalidades audiovisual e escrito-poética. 

Justificando a causa do presente artigo, pois, embora 50 anos possam nos afastar do horizonte das 

obras do artista italiano, elas continuam impactando espectadores e é notável como o a relação do ser 

humano com a arte do século XX ecoa com suas características até hoje. 

Tomando como base o método bibliográfico de analise de certos pontos específicos 

escolhidos para enfatizar a hipótese nossa levantada, com exemplos do próprio livro para corroborar 

nossas ideias ao longo do processo. 

 

2. Intersemiose, interpretação e alegorias 

mailto:julianasouza329@yahoo.com
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É interessante notar como o tratamento da imagem, em ambas as mídias, tanto no filme 

quanto no livro, serve como um instrumento para a parábola maior do enredo de Teorema. 

(Re)tratando a tensão social da burguesia italiana, Pier Paolo Pasolini, constrói um enredo que 

exemplifica tal tensão através da vida de uma família burguesa e seu contato com uma visita. 

A alegoria de uma intrusão na inércia tranquila e idealizada da sociedade do capitalismo 

burguês da família é culminada com a presença do visitante, um estudante de beleza excepcional, 

calmo e sedutor, que desestrutura as bases, não só da família, mas como da individualidade de cada 

membro dela. 

Poderíamos supor ser esse hóspede uma alegoria ao comunismo, uma forte ideologia 

concorrente ao capitalismo débil e fragilizado da burguesia – principalmente se pensarmos no 

momento histórico vivido pelo diretor, após a Primeira Guerra Mundial e presenciando a Segunda das 

grandes guerras. Ou símbolo do messianismo ou do próprio efeito da arte sobre o espectador, como 

pretendemos explorar tais alegorias no decorrer do trabalho. 

O rompimento e a desestruturação da ordem vigente são vitais nesse enredo, mais que a 

próprio intriga em si. Principalmente se pensarmos na estrutura macrocósmica da narrativa, dividida 

entre dados, teorema ou enunciado e corolário. 

Até a narrativa imagética demonstra esse cerne da problemática da desestabilização. 

Retomando as imagens iniciais dos créditos, o filme de Pasolini termina com o pai caminhando entre 

dunas de deserto, imagem que pode nos remeter a uma procura interminável, procurando sempre. 

Buscando algo que não sabe denominar, mas que é naquele espaço amplo e da mais pura reflexão 

pode encontrar. 

 O uso das imagens longas e closes dos olhos das personagens é um artifício cinematográfico 

utilizado com maestria. Podemos ver o desespero e angústia quando tentam reter tudo que seus 

olhos alcançam, abraçar aquilo que olham e desejam. No livro, como um método diferente, a escrita 

passa a sensação de vazio. Percebemos o desejo, não através dos olhos das personagens (embora o 

autor assim o descreva), mas sim através do desejo em preencher o vazio que antes permeava toda a 

característica física delas.  

Saímos então de um quadro da inércia inicial de vida, na qual rotina e inteligência se 

transformavam em inutilidade ou desinteresse; sai-se do olhar vago e desfocado para uma 

contemplação com propósito. E durante essas indicações da sociedade representada, Pasolini faz 

questão de apontar alguns dualismos como rico x pobre, doença x saúde, camponeses x burgueses, 

indústria x campo.  Todos são semas reflexos da sociedade cristalizada das personagens, de seu 

mundo fechado que se abala com a chegada desse belo jovem. 

Tanto interesse nas diferenças monetárias das personagens e como a estrutura econômica 

modifica a sociedade indicam um pensamento profundo sobre os benefícios e malefícios de um 
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sistema econômico, como podemos perceber pela indignada entrevista de um repórter, no fim da 

diegese, sobre a doação da fábrica que o patriarca Paulo controlava na narrativa:  

 

Mas, se agora essa burguesia está mudando revolucionariamente a própria natureza 

e tende a tornar semelhante a si toda a humanidade, até a completa identificação 

do burguês com o homem, aquela velha ojeriza e aquela velha indignação [sobre 

soluções religiosas ou confrontos entre as duas classes, operária e burguesa] não 

perderam todo sentido? (PASOLINI, 1991, p. 167). 

 

É um filme com cenas lentas, na qual o foco da câmera se concentra mais nos olhares que não 

conseguem se desviar do rapaz-hóspede. Pensando na diferença entre filme e livro, os atores usaram 

do olhar pra demonstrar o desejo de terem uma vida plena, e não apenas uma rotina mecânica de 

acordo com os modelos burgueses de atitudes. Antes do aparecimento da personagem intrusa, os 

olhares dessa família eram vagos, desinteressados, completamente monótonos e sem foco.  

Tudo de repente parece ficar mais perceptível – aguçado. Após a chegada do hóspede, 

entretanto, percebemos a contemplação das personagens para com seu hóspede.  Tem-se um 

cuidado nesse olhar, nessa busca e análise. É através da contemplação que eles começam a entender 

o hóspede, e através dessa contemplação vem o toque, a marca de ternura, às vezes culminando no 

ato sexual, mas o contato físico, a carícia, é o clímax de como o rapaz afeta a família. A Insistência do 

olhar nesse rapaz demonstra outro contraste radical, a indiferença da família – que parece ser uma 

característica da classe burguesa nas obras aqui estudadas – com a ternura do hóspede. 

Sobre esse olhar, Pasolini trata-o como uma atividade sagrada, também. Podemos pensar ser 

o hóspede um messias, um salvador e sacro ante aquelas outras personagens: “O olhar de cada um 

tem a mesma significação, o mesmo fim: mas, juntos, eles não constituem propriamente uma igreja 

(ainda que seja sagrado o silêncio daquela refeição)” (PASOLINI, 1991, p. 82). 

Posteriormente, notamos como o vazio, na escrita, e o olhar sem foco, na imagem, adéquam-

se depois da intrusão. Então não é uma questão de impossibilidade de encontrar a essência da 

narrativa da obra de arte noutro tipo de arte pela adaptação; como disse C. S. Lewis, a beleza do mito 

não está em como se conta, transforma ou é passado seu significado, o mito é belo porque ele é belo. 

Uma tautologia que indica estar concentrada na beleza da narrativa e da suposta mensagem. Também 

assim acredita Clerc (S/D) ao falar especificamente da literatura e sua relação com o cinema: 

 

Consequentemente não é tanto a estrutura da narrativa como na do discurso que é 

necessário investigar primeiro uma “especificidade” fílmica, se é que existe. O 

cinema mais do que “histórias” novas, propõe uma nova forma de contar as 

histórias antigas poderíamos acrescentam eternas. A acreditar em Claude Bremond, 

com efeito, “a estrutura [da história] é independente das técnicas que a actualizam. 

A história deixa-se transpor de uma técnica para outra sem perder as suas 

propriedades essenciais. (CLERC, S/D, p. 289)  
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Jeanne-Marie Clerc continua dizendo que “resta que as inovações introduzidas pelo cinema 

devem ser investigadas primeiras no plano das formas e das substâncias dos significantes mais do que 

no plano da narrativa e dos significados” (S/D, p. 289). 

 A intersemiose entre Cinema e Literatura pode ser vista no nível dos significantes e com a 

linguagem que se distingue pela diferença das modalidades artísticas, cinematográfica e literária. 

Analisaremos os aspectos formais das obras observando a estrutura em que as duas linguagens se 

manifestam. Se no livro, em certo ponto, a definição espaço-temporal de onde e quando acontece 

determinado evento é tido como circunstancial e irrelevante, no filme, a primeira sequência de 

imagem pode até fazer menção do cômodo onde as personagens se encontram ou a cidade onde se 

passa a diegese, mas o foco da câmera logo muda para os personagens, que é o relevante. Se no livro, 

o gesto, corpo e olhares são tão significativos, então no filme temos bastante close-ups. 

Mas a relação intersemiótica pode ser feita igualmente no tocante da suposta “mensagem” 

artística, que aqui a interpretação é de mesma autoria, pelo próprio Pasolini. Fazendo um adendo 

sobre a adaptação cinematográfica de um livro, como Pasolini não se afastou dessa posição de criador 

e executor de arte, a interpretação é dele e não maculada pela interpretação de outrem, por isso 

tratar da mensagem de Teorema condiz paralelamente com tratar da mensagem que o autor Pasolini 

concebeu durante a feitura do livro e do filme. Destas possíveis interpretações para a alegoria do 

hóspede, existem três possíveis viés: o hóspede ou representa o comunismo, messianismo ou o 

próprio efeito estético da arte. 

Decididamente bem escrito, o autor não procura florear seu texto, é rápido, observador, 

consciente das consequências das palavras, mas apenas quando estas são de algum valor ao fio 

narrativo. A essa indeterminação tempo-espaço está ligada a ideia da própria capacidade imaginativa 

e interpretativa do leitor: cenas inúteis em significados quando não sobre o “coração dos 

acontecimentos” (PASOLINI, 1991, p. 19), corroboram a ideia de Clerc sobre a dialética significado-

significante.  

O “coração dos acontecimentos”, ou o tema principal da obra, é a relação do hóspede com os 

habitantes da casa e como a presença dele (ou sua ausência) afeta as personagens. Por isso a 

indeterminação ou indiferença à paisagens ou informações fixas antes da intrusão do hóspede, o 

tempo narrativo sempre é vago: “É uma tarde de primavera avançada (ou, dada a natureza ambígua 

da história, do princípio do outono), uma tarde silenciosa. Os rumores da cidade apenas se fazem 

ouvir ao longe.” (PASOLINI, 1991, p. 23) 

A presença da conjunção alternativa “ou” e também o advérbio “talvez” são brilhantes nesse 

aspecto. Independente do caminho percorrido pelos personagens pré-intrusão do hóspede; eles serão 
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forçados a caminhar pelo deserto-imagem que pode representar a falta, o oco da existência, a 

transição desse vazio para um oásis paradisíaco e que lhes traga paz e propósito de vida. 

Tanto o é que a presença do rapaz é esperada na diegese, ele tem relação com a família, mas 

nenhuma explicação é dada sobre quem o hóspede é, por ser um personagem com pouquíssimas 

descrições fixas, há a possibilidade de ele incorporar alguma alegoria em si, do leitor/espectador 

preencher as lacunas que o hóspede deixa na hora da interpretação. 

A narrativa claramente muda quando o hóspede está em cena e pode contribuir para a 

narrativa. O hóspede é narrável, a família burguesa em si, não. Das personagens que compõem a 

família temos Paulo, o patriarca; Lúcia, a mãe; Pedro, o primeiro filho; Odete, a filha; e a empregada 

Emília que faz oposição ao núcleo familiar como a camponesa que é. 

Pedro, por exemplo, antes de descobrir sua homossexualidade e desejo de viver com a 

chegada do hóspede, ele fazia o papel de filho burguês. Esse é o único fato relevante para o autor; se 

seu personagem estava na escola, ou conversando com seus amigos, ou passeando com a sua garota – 

“se for outono [...] se for primavera” (PASOLINI, 1991, p. 13) – são acontecimentos circunstanciais. De 

fato, influenciam na criação fluida da personagem, mas caso não tivéssemos tais informações, não 

atrapalhariam a narrativa. 

 

3. Macronarrativa: dados, Teorema e corolários 

Voltando ao ponto que estreita as relações das duas artes, Cinema e Literatura, logo na 

primeira parte de seu livro, Pier Paolo Pasolini adota de uma abordagem explicativa: essa história 

consiste de fatos, é mais relato que romance realista. Ademais, ele é baseado em axiomas que criam 

teoremas postos à prova quando se chegam nos corolários.  

Se o primeiro axioma diz ser a história ser constituída de fatos, o segundo axioma lógico seria 

a apresentação dos personagens e suas características fundamentais. Isso não ocorre. Acontece que 

desde sua infame primeira frase, os outros axiomas referentes à criação literária do romance já são, 

automaticamente, conectados, não restando dúvida de que é uma história com enredo, personagens 

que interagem, com um começo, meio e fim lógico. E os axiomas apresentados remetem sempre ao 

diálogo entre sociedade, o dinheiro e as características das classes sociais enfatizando a alegoria do 

sistema socioeconômico. 

Podemos dizer com segurança que esse romance é moderno, com um “sistema baseado na 

falta” (CLERC, S/D, p. 310) sentida pelo ser humano contemporâneo, sobrevivente – ao menos em 

corpo – dos massacres e tragédias da guerra. Ele não tem obrigação para seguir as regras de conduta 

de uma literatura ou de uma sociedade fixa quando elas se provaram inúteis para explicar a situação 

pelo qual o homem passa. 
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Continuando com a sensação de inaptidão que o novo século (XX nesse caso, século gerador 

do desconforto da arte), o autor parece não acreditar na capacidade de imaginação de seu leitor: 

“acreditamos não ser difícil para o leitor imaginar como essas pessoas vivem [...], como se comportam 

em relação ao seu ambiente [...], como agem no seu círculo familiar, e assim por diante” (PASOLINI, 

1991, p. 10). E isso transparece inclusive no cinema, essa esperança de que talvez a imaginação não 

tenha morrido, pois as cenas, como já fora dito anteriormente, não são completamente dadas ao 

espectador. 

Para o espectador cinematográfico da obra, a obra é mais hermética porque eles devem 

inferir e interpretar mais que no livro, que tem a intromissão do narrador e o apêndice com poemas 

com a voz narrativa das próprias personagens e não com a voz onisciente, onipresente de um 

narrador observador. Interação/intrusão com o leitor; o narrador do relato/parábola e não de um 

romance realista conversa com o leitor. Diferente do filme que deve ser interpretada sem a 

intromissão do diretor. 

Existe a marcante presença de close-ups em rostos, nos olhos dos atores, e não do objeto a 

ser conquistado, porque eles não sabe, o que buscam e quando encontram ficam presos no deserto. 

Há a necessidade de construir as deduções lógicas, e não menos imaginativas, para compreender a 

sequência de imagens em sua totalidade.  

A frase do primeiro parágrafo do capítulo 1, Dados, vai contra o senso comum de que as 

imagens cinematográficas são dadas e não exigem perspectivas ou se enquadra puramente na 

questão de entretenimento.  

 

Também no filme, às vezes mais do que no romance, existem os “vazios” das coisas 

não ditas (ou não mostradas) que o espectador tem de preencher se quiser dar 

sentido à história. Aliás, se um romance pode ter páginas à disposição para tracejar 

a psicologia de uma personagem, o filme, não raro tem de limitar-se a um gesto, a 

uma fugaz expressão do rosto, a uma fala de diálogo. Então “o espectador pensa”, 

ou melhor, diria, “deveria pensar” (ECO, 2005 apud DINIZ, 2007, p. 94) 

 

Isso faz lembrar a teoria das lacunas no texto que Iser (1996) propôs. De que o texto não é 

mero código a ser decifrado por um leitor passivo e quando no ato da decifração pode assim 

interpretar o texto. Em O Ato da Leitura, o crítico alemão teoriza um leitor ativo, participante 

indispensável para a interpretação e finalidade de um texto; pois o texto, embora completo em si, 

contém informações implícitas, certas lacunas em si mesmo, que cabe ao leitor, usando-se de sua 

imaginação e inferência, insere significado ao texto. Portanto, o leitor ao penetrar o texto, o leitor é 

capaz de e, portanto penetra-o e é capaz de interpretá-lo. 

 A espetada de Pasolini à capacidade desses espectadores burgueses incapazes de imaginação 

não omite o fato característico de não existir diálogos em nenhuma das modalidades. A comunicação 
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em Teorema sempre é feita através de gestos e olhares, é um filme bem silencioso nesse aspecto, 

pondo o corpo e o toque em maior evidência. 

Nos poemas do apêndice do livro, por exemplo, corpo é tratado como milagre e o sexo como 

bênção, a alegoria encarnada totalmente no hóspede que atua com seu corpo. Hóspede esse que é 

tratado como um salvador. 

 No retorno à estrutura narrativa anterior quando o tempo e a paisagem são irrelevantes, 

porque o hóspede não está mais lá. Dessa vez a narrativa tem mais detalhes que as meras indicações 

da primeira parte porque estamos vendo o corolário das personagens. 

Corolário é outro termo da matemática, assim como teorema, que significa consequência 

direta de uma proposição já demonstrada. A proposição demonstrada no caso das obras analisadas 

trata-se do sujeito humano, ou, mais especificamente, de como o sujeito burguês é um sujeito 

esvaziado de sentido. 

Com a interação do jovem visitante há uma clara mudança de atitude das personagens, mas 

retirando esse coeficiente da equação entramos no corolário e na segunda parte da narrativa. Emília é 

santificada, não se comunica de fato com mais ninguém, se isola de todos, foge da casa onde 

trabalhava e se recusa a comer ou fazer algo. Mas os camponeses, descritos criticamente como 

“crédulos” pelo autor, a veem como santa. Ela inclusive faz alguns milagres até o momento da sua 

morte – e mesmo assim do lugar de sua morte jorra uma fonte rica em habilidades de cura. 

Odete, a personagem mais nova, fica completamente apática ante o mundo. Torna-se 

obcecada pelos seus álbuns de fotos, procurando o hóspede e mantendo os olhos fixos no nada. 

Aparentemente louca com seus cálculos de distância entre um ponto e outro de um canto da parede, 

Odete é levada ao hospício. 

A arte perde o sentido para Pedro sem a presença do hóspede. Pinta obsessivamente olhos 

azuis ou o rosto do jovem para tentar recuperá-lo novamente na sua vida. Lúcia passa a dirigir nas 

ruas de Milão procurando jovens bonitos e tendo encontros sexuais insípidos até entrar numa capela, 

depois de se perder dirigindo sem propósito.  

Interessantemente, os subtítulos dos corolários mantém a referência religiosa do hóspede-

salvador, pois não é somente consequência de uma personagem ausente mas como “se perde ou trai 

Deus”. 

A história de Paulo começa a se confundir com a narrativa do apóstolo Paulo e sua caminhada 

no deserto com os Hebreus; já que só no capítulo 27 Paulo é nomeado em referência direta ao 

apóstolo. Mas focando no seu corolário, a imagem de Paulo é a de um homem caminhando entre as 

areias do outro lado da fábrica da qual era dono. Um homem nu em busca de algo, num deserto sem 

fim. 
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4. Corpo-deserto e o vazio do sujeito 

O que fica do filme, o que gerou o choque polêmico em sua recepção, é a referência religiosa 

de que, talvez, aquele visitante que por tão pouco tempo esteve em contato com a família burguesa 

seja na realidade um Messias. Aquele que interrompendo a rotina de uma parte da humanidade, tal 

como Jesus, renega a sociedade vigente e força-os a procurar por outra. 

Retornando ao início: a própria epígrafe do livro confirma a ideia de uma macronarrativa 

repleta de referências religiosas representando a transição, o processo e as dificuldades de um povo 

diante uma situação. “Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto” (Êxodo, 13, 

18). Seria a família burguesa o núcleo representante de um povo que necessite atravessar por um 

ordálio? Ou será que é através da travessia desse deserto que o homem pode encontrar luz num 

mundo escuro? 

 

A Unicidade da imagem do deserto se transformava, pois, em qualquer coisa que 

estava dentro deles, e eles a sofriam. Eram invadidos por ela. Era a dor interminável 

de um doente que, se contorcendo, se vira de um lado para o outro, na cama, e de 

um lado sente o deserto, do outro lado sente também o deserto e, no momento em 

que se vira para mudar de posição, sente, ao mesmo tempo, o desejo de esquecê-lo 

e o desejo de reencontrá-lo. (PASOLINI, 1991, p. 78). 

 

Não querendo diminuir a interpretação levada pelo enfoque religioso, o simbolismo desse 

viajante – uma alusão brilhante se pensarmos nos nômades do deserto que sempre estão a vagar – é a 

própria essência dramática da arte e da vida. Precisamos de interrupções em nossa rotina. É o atrito 

entre as vontades que cria nossa personalidade, é nessa tensão que nasce o eu. 

Mas num mundo moderno, ou pós-moderno já os conflitos entre individualidade e a arte 

continuam, não é a tecnologia que demonstrará essa busca humana. Ela já falhou; a modernidade e 

sua tecnologia não produziram o efeito esperado e trouxe consigo guerras. Nem também a antiga 

concepção cristã, e fundamentalmente escatológica de todas as religiões, conseguirá suprir a 

necessidade de paz de espírito. 

O que é físico, materializado, incapaz de ser enganado pelas abstrações do espírito e da mente 

esperançosa – embora também um tanto falho – é o corpo. A polêmica do filme foi usar do sexo como 

meio para quebrar a inércia gangrenosa da sociedade burguesa, mas de que outro modo poderia o 

artista chocar seus personagens e espectadores? Esse foi o método eficaz. O mais eficaz possível. 

Pois o corpo encontrou-se com o divino e teve sua provação no deserto da existência. Agora 

só resta encontrar o sentido no final do horizonte desértico e esse grito desesperado de querer saber 

“que existe”, mesmo cercado de deserto que também é corpo. O deserto é a própria imagem do 

vazio, deserto esse que curiosamente também se confunde com “corpo”: 
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Sim, o deserto com o seu horizonte à frente e o seu horizonte às costas, sempre 

iguais, mantinha um estado de delírio: cada fibra do corpo de Paulo existia em 

função dele: era tudo pedra escura; ou areia coagulada nas rugas marcadas pelo 

vento; ou pó cinzento, com cintilações de metal, onde o vento levantava listras 

regulares e sinistras de uma cor lívida e cadavérica. Tudo o que Paulo pensava era 

contaminado por aquela presença. (PASOLINI,1991, p. 79) 

 

O Êxodo não é só a saída de um povo de uma determinada região, mas uma travessia de si, 

um processo de descoberta subjetiva no qual o deserto é a imagem escolhida por Pasolini para 

mostrar essa arte de criação do sujeito. 

O teorema final sobre o sujeito seria então esse grito por saber. Por tentar. Por se descobrir. 

Como indica a última estrofe do poema de Paulo quando caminhava sob seus pés nus: 

 

É um grito que quer fazer saber, 

neste lugar desabitado, que eu existo. 

ou então que não existo apenas,  

mas que sei. É um rugido, 

cuja profunda ânsia, 

não esconde um tênue raio de esperança; 

ou então um grito de certeza, absolutamente absurda, 

dentro da qual ressoa, puro, o desespero. 

De qualquer modo, isto é certo: qualquer coisa 

que este meu rugido queira significar, 

o seu destino é durar além de todo fim possível. (PASOLINI, 1991, p. 170-171) 

 

5. Considerações finais 

Independente da modalidade, Pier Paolo Pasolini trabalhava muitíssimo bem com as formas 

artísticas. Há diferenças claras entre a linguagem literária e uma linguagem cinematográfica, mas há 

temas importantes, profundos e que não se esgotam de imediato no contexto de filme e livro de 

Teorema. 

A ideia do vazio do sujeito é uma doença de classe, para o autor. Mas é uma expectativa 

comum ao sentimento pessimista pela qual a arte passou. E, por que não, continua sendo um 

problema complicado num mundo pós-moderno como o nosso, no qual não existem certezas fixas e é 

bastante comum se sentir desconexo de um mundo fragmentado. 

Teorema pode ter sido explorado fortemente pelos aspectos religiosos e econômicos, válidos 

de sua maneira, mas o contato entre arte e leitor, arte e espectador, arte e o humano... Essa relação 

também pode ser aquilo que nos traz propósito em vida, humanizando-nos e nos desafiando nessa 

busca. 
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Resumo:  
A questão da identidade vem sendo discutida atualmente pela teoria social como algo “descentrado”, 

fragmentado, e tem influenciado diversas pesquisas. É sob este viés que o presente trabalho posiciona seu 

objetivo: buscamos aqui, evidenciar os fragmentos da identidade do personagem principal da obra de João 

Gilberto Noll, Hotel Atlântico. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa à luz das teorias de autores que 

apontam que as identidades modernas estão entrando em colapso: as obras de Stuart Hall (2005), Zygmund 

Bauman (1998), Francisco Santos (2004), e Nizia Villaça (1996) têm perspectivas quanto a subjetividade textual à 

qual pode-se atrelar o argumento das multifaces do personagem na obra de Noll. Por fim, dadas as 

considerações necessárias para o desenvolvimento desta pesquisa, esperamos contribuir com novas visões a 

respeito desta obra que é um dos exemplos mais fiéis da influência do período pós-moderno da literatura do 

Brasil nos anos de 1990.  

 

Palavras-chave: Identidade; pós-modernidade; subjetividade. 

 

 

1. Introdução 

A pós-modernidade trouxe para a literatura brasileira paradoxos entre o sujeito e a ficção: 

uma crise de representação entre o escrever e a figuração de sujeito e objeto. Paralelamente, a 

questão da identidade cultural na modernidade nos remete a uma “crise de identidade”, tendo em 

vista o crescente avanço social ocorrido nas últimas décadas: “um tipo diferente de mudança 

estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX”, como afirma Hall 

(2005). 

A fim de esclarecer como se dá essa crise de identidade, propomos investigar a luz das teorias 

de autores que concordam ser o processo de modernidade tardia fomentador da nova revolução 

identitária. Partimos do princípio de que esta mudança estrutural das sociedades do século XX tem 

fragmentado não só nossas identidades pessoais como também fragmenta “as paisagens culturais de 

mailto:caroline08life@hotmail.com
mailto:k.wnne20@gmail.com
mailto:Suelopes152@hotmail.com
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classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais.” (Hall, 2005). 

Em síntese, o argumento que se desenvolve é o de que as antigas identidades, que 

estabilizaram o meio social por muito tempo, sofreram mudanças e, consequentemente, com o seu 

declínio, proporcionaram o surgimento de novas identidades e a partir de então a fragmentação do 

sujeito moderno, que antes era visto como unificado. 

O que nos leva a ficção é exatamente essa visão da realidade que o escritor toma como ponto 

de partida: a narração pós-moderna trabalha a questão da subjetividade analisando aquilo que o 

escritor pode perceber diante de suas observações feitas da contemporaneidade que vive, 

configurando o tema do eu como a única coisa que é de fato real no meio da irrealidade da ficção. 

É sob este viés que trabalharemos a seguir, aspectos da obra de João Gilberto Noll, Hotel 

Atlântico (1989), exemplo de narrativa pós-moderna que traz o ‘eu’ como figura principal e 

fragmentada pelas transformações sociais do mundo contemporâneo. Além disso, trataremos de 

proposições acerca da subjetividade textual que o autor deixou impresso, bem como dos aspectos que 

evidenciam as mudanças de comportamento do personagem que assume vários “eu” (ou vários 

papéis) no decorrer da narrativa. 

 

2. O mínimo eu no ator-personagem 

A década de oitenta (1980-1989) foi profundamente marcada por uma crise no campo social, 

político e econômico. Essa conotação está relacionada à situação econômica que os países da América 

Latina viviam, forte retração da produção industrial e um menor crescimento da economia como um 

todo. Para a maioria dos países, a década de 80 é sinônimo de crises econômicas, volatilidade de 

mercados, problemas de solvência externa e baixo crescimento do PIB. 

É no final dos anos oitenta que Hotel Atlântico (1989) é publicado pela primeira vez. Todo 

desgosto, sofrimento e descrença da população brasileira dessa época parecem transparecer no 

protagonista da narrativa.  

O narrador da obra de João Gilberto Noll, Hotel Atlântico (1989), é um ator desempregado 

que vive em busca de chegar a algum lugar, entretanto, faz uma constante viagem rumo a lugar 

nenhum, envolvido nas máscaras da representação. A narrativa baseia-se no “constrangimento da 

imaginação, retração do foco narrativo, abandono dos grandes fenômenos sociais e políticos, 

retomada de eu como tema, do eu mínimo”, como aponta Villaça (1996, p. 103).  

Notamos ainda que o personagem principal da narrativa, até então sem nome, sem endereço 

e sem família, vive viajando sem intenção ou propósito algum, na busca constante de chegar a um 

lugar não especificado, tampouco representativo para ele, até o momento em que, no decorrer da 
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obra, em meio a tantas idas e voltas, retorna ao lugar onde foi criado. O autor propõe a saga de um 

homem sem precedentes e constrói a narrativa de forma que não nos interessa o passado dele, 

apenas as decisões que ele vá tomar a cada situação inusitada que lhe aparece. (SIQUEIRA, 2011). 

Em Hotel Atlântico (1989), o narrador aparece sempre representando outros personagens, de 

forma que o papel do ator liga-se diretamente ao de narrador: “Eu, como deveria estar num dia para 

canastrão, assim que parei de gargalhar peguei na mão da moça e a beijei.” (1989, p. 6).  

Assim seguem as demais cenas, como quando ocorrem as relações sexuais que mantem com 

as mulheres que encontra durante suas viagens: o personagem comporta-se como um ser mecânico e 

puramente descartável, como se estivesse representando um corpo sem sensibilidade alguma, 

tomado de automatismos. Todas essas cenas apontam para o teatral, e não o afetivo. (Santos, 2004). 

Atrelado a isso, consideramos a perspectiva de espaço e tempo presentes na narrativa: o fato 

do narrador não se manter relacionado afetivamente ou demonstrar, por mínimo que seja, que há 

algum laço criado entre ele e os lugares que percorre durante a narrativa. Tais relacionamentos 

acontecem sem compromisso algum e, como afirma Bauman (1998), “num mundo como esse, as 

identidades podem ser adotadas e descartadas como uma troca de roupa.” (p. 112). 

Essas atuações, bem como as situações que o narrador enfrenta, constituem uma estratégia 

para não se fixar a lugar nenhum ou criar laços afetivos com qualquer pessoa que encontra por suas 

viagens, assim, assume as diferentes faces e, como aponta Bauman (1998):  

 

Este narrador não se apresenta como também aprisiona-se à máscara, 

teatralmente, incorporando, portanto elementos da profissão de ator dos quais não 

pode mais se libertar. Veste roupas de outros para a interpretação de um papel 

ocasional, a jaqueta de lã do ex-marido de Susan Fleming, o pijama do pai de uma 

prostituta japonesa, a batina de um padre já falecido. Identidades descartáveis, 

subjetividade incoerente. (BAUMAN, 1998, p. 114). 

 

Mesmo assumindo personagens diferentes, o narrador se utiliza de uma economia de 

recursos que, dentro do texto, apresenta-se como uma espécie de mutilação da narrativa. Contudo, é 

a falta que vai articular o que está sendo narrado, seja pela totalização dentro espaço e tempo, seja 

pela ausência de nexo entre as partes ou pela gratuidade na sucessão das cenas. Villaça (1996), atenta 

para esse aspecto, explicando sobre a economia de informações, tendo consequentes vazios de 

significações: 

“Os efeitos, inúmeras vezes, precedem as causas. O leitor se sente em falta, incapaz 

de decodificar o texto. Não sabemos por que a personagem deveria ser morta por 

Léo a mando de Nelson. O que ela vira? Um assassinato? Ficam só rastros de 

sangue, pistas que induzem mas não levam a uma decifração. As machas que 

pontilham a narrativa são sintomas da ambiguidade textual.” (VILLAÇA, 1996, p. 

106). 
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O protagonista, diante desta perspectiva, é percebido não como um ser que acarreta a 

retração do universo narrado de acordo (e limitado) ao que ele pode julgar ou perceber, e sim como 

aquele que se restringe à transcrição do que se percebe através dos seus sentidos, como nota-se em 

seus pequenos esboços de pensamentos e os raros (e vagos) diálogos que aparecem. 

Dessa forma, com as informações precárias, apresenta-se na narrativa o que Villaça (1996) 

aponta quanto diz que: 

 

“Ao empobrecimento do foco narrativo corresponde o empobrecimento do 

protagonista, na mesma medida em que estes não chegam a ser sujeitos das ações, 

mas sobre tudo espectador, vítima dos acontecimentos, apanhado em armadilhas 

sucessivas.” (VILLAÇA, 1996, p. 107). 

 

Em consequência, é sobre a situação de ator desempregado em que se encontra o narrador 

que Noll deixa explícito o fato de o traço da mídia estar inscrito tanto em na fisionomia do 

protagonista como em sua profissão, desenvolver o desejo da personagem Diana pelo ex intérprete de 

novelas, bem como a manipulação política na cidade de Arraiol:  

 

Quando o dr. Carlos passou na frente do hospital ele nos acenou demoradamente. 

Diana respondeu comovida ao aceno. As pessoas olhavam um pouco para ele e um 

pouco para mim e Diana, e nos aplaudiam. ‘É o artista da novela que o futuro 

prefeito salvou’ – murmurei, sabendo que eu devia estar com o ar completamente 

apalermado. (NOLL, 1989, p. 72). 

 

Percebe-se aí que a busca constante do protagonista, ao mesmo tempo em que assume 

diversas faces, perde-se no exato momento em que lhe ocorre o acidente com a perna: quando 

mutilado e impotente, ninguém mais se interessa por ele, tornando-o um qualquer. É aí que sua 

identidade já se evidencia tão fragmentada quanto antes: agora, não ter uma identidade pessoal e 

social significa estar estigmatizado. (Santos, 2004, p. 89). 

 

Eu ficava ali, sentado no banco do pátio, ouvindo o órgão, com o cachorro junto do 

meu pé. Olhava a falta da minha perna, apalpava o toco como se eu ainda tivesse 

dúvidas, via um doente ou outro caminhando com dificuldades como eu. Achava o 

mundo bem infeliz. Sebastião as vezes me acenava da porta que dava para o pátio. 

Eu respondia ao aceno, o cachorro ruivo se aconchegava mais em volta do meu pé. 

(NOLL, 1989, p. 84). 

 

Para Santos (2004), o ator desempregado de Hotel Atlântico (1989) institui na ficção a: 

“condição de desqualificação ou anonimato que resume bem a grande decepção de uma 
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modernidade que ofereceu a todos a promessa da emancipação universal mas que não a cumpriu.” 

(apud. Treece, 1997, p. 8).  

É sob este viés, que podemos apontar que o personagem principal, em sua luta constante em 

busca da identidade, acaba por apresentar-se, do início ao fim da narrativa, como um eu sitiado, 

fragmentado, que não se constrói nem como herói ou tampouco como anti-herói: é caracterizado 

fielmente pela ausência de elementos que o fariam um sujeito pleno. 

Por não ter nome, bagagem, família, não criar laços, não parar em lugar algum, sempre 

mudando de espaço e assumindo papeis diferentes a cada momento, consideramos aqui que à estas 

faltas soma-se a dissolução final da obra atrelada à perspectiva apresentada neste trabalho: o 

narrador personagem não possui uma identidade fixa e, mesmo que a literatura brasileira do pós-

moderno finque suas raízes da ficção no pressuposto da realização da identidade, tem-se aqui a 

grande diferença da literatura de Noll dos outros autores: traz o anônimo, uma espécie de homem 

sem qualidades, que busca sua não fragmentação durante os últimos momentos de vida.  

 

3. Considerações finais 

Este estudo se propôs a entender e traçar um panorama sobre o personagem protagonista da 

obra Hotel Atlântico de João Gilberto Noll. As obras de Noll ganharam notoriedade dentro da 

Literatura Brasileira Contemporânea.  

 João Gilberto, de modo peculiar, imprime na produção literária de Hotel Atlântico os conflitos 

do sujeito pós-moderno. Além de descentralização da identidade do narrador-personagem, o escritor 

também se utiliza da fragmentação de sua linguagem para conduzir a construção da narrativa. 

O narrador-protagonista de Hotel Atlântico é um personagem intrigante e que chama a 

atenção dos leitores: como um andarilho viajante, sem mala e sem destino final, o personagem 

envereda, por diversas rotas incertas dentro da trama. O protagonista vive em um conflito profundo 

com suas angústias, derrotas e dúvidas.  

Concomitantemente com o espaço/tempo, o narrador-personagem se depara com situações 

conflitantes que norteiam o roteiro de suas viagens. Incorporando várias faces, ele transita como um 

estrangeiro desconhecido, entre os diversos espaços dentro da obra.  

 Diante da contemporaneidade, percebe-se que as múltiplas faces encenadas, já que na obra o 

personagem central foi um ator de relativo sucesso, são resultantes da fragmentação da identidade do 

personagem, fato que o conduz a experiências radicais dentro da narrativa. Noll propõe na narrativa 

de Hotel Atlântico a ruptura e desconstrução dos modelos sociais, já que personagem principal não 

tem um nome, uma família, bagagens e lembranças, que remetesse a sua identidade como ser social. 
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No romance, o eterno viajante sem memórias, não se detêm ao passado e ao futuro. No 

sistema globalizante, o agora se faz mais importante para o personagem. Noll cria um personagem 

que valoriza o presente e despreza suas memórias ou objetos que remetam ao passado, fato que 

provoca o efeito falsa sensação de liberdade para prosseguir suas viagens. 

Um homem, aparentemente despreocupado, que deixa se levar de acordo com os 

acontecimentos, em meio às múltiplas direções que toma em suas viagens. A obra de Noll retrata a 

“pluralidades” de identidades incorporadas pelo personagem protagonista em procura do seu próprio 

“eu”, ou seja, de sua própria identidade. 

O narrador-personagem representa o homem contemporâneo em crise com sua própria 

identidade, abalado pelas exigências e a complexidade do mundo moderno que o cerca. Em colapso 

com seus próprios anseios, o personagem viaja em busca de encontrar sua identidade e essência, 

porém acaba encontrando a morte.  

 Preso em si mesmo, o personagem protagonista de Hotel Atlântico se depara com sua 

inquietude e mazelas que tanto tenta escapar. Guiado pelo instinto em busca de si mesmo, acaba 

sendo conduzido novamente ao seu caos interior e exterior, diante das situações perigosas a qual o 

acaso lhe impõe.  

Hotel Atlântico de João Gilberto Noll é uma obra literária eminente do então período pós-

moderno, da era global onde o ‘eu’ encontra-se sitiado, tendendo para o vazio e fragmentado. Em 

suma, o ator desempregado percorreu por muitos lugares, não fixou laços e chegou ao lugar de onde 

veio: sua busca o levou de volta ao lugar onde sua identidade teoricamente teria sido construída.  
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Resumo:  
Entre as vozes que circulam a literatura contemporânea, encontra-se a de Marina Colasanti. A escritora, que 

oscila sua produção entre contos de fadas, contos rápidos e poesias, tece sua escritura de forma singular no 

panorama da literatura atual e vem-se destacando por entremear textos que refletem sobre questões que 

envolvem a relação entre marido e mulher, pai e filho, realidade e sonho, limitação e utopia. Este artigo 

pretende mostrar a presença do elemento fantástico em alguns contos de Marina Colasanti, bem como, a 

análise dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Fantástico; Marina Colasanti. 

 

 

1. Introdução 

Ler os contos de Marina Colasanti é percorrer por um estilo cuidadoso e deparar com 

“elementos fantásticos” que permeiam sua narrativa. Um olhar de leitor que busca as entrelinhas e se 

surpreende com o inesperado. Os contos de Marina levam a isso, a senti-los pela emoção de lê-los, 

longe da razão e de suas possibilidades. 

Os contos colasantinos oferecem aos leitores um cultivar da imaginação, da inteligência e da 

sensibilidade. Não da imaginação alienada do real, mas da imaginação que contribui para a leitura 

deste real vivido pelo leitor. Jacqueline Held, em O imaginário no poder: as crianças e a literatura 

fantástica (1980, p. 28), lança a seguinte indagação: “O que é que vivifica o fantástico e vem lhe dar 

sua verdadeira densidade, senão a simples vida cotidiana, com seus problemas, sua comicidade, seus 

ridículos, sua mistura íntima de cuidados, de angústia, de pitoresco, de ternura?” 

É um pouco de tudo isso que a contista Marina Colasanti oferece aos seus leitores. Um repensar a 

realidade por intermédio de narrativas que lidam com o fantástico e com o imaginário de cada um. 

Isso é algo como o que Daniel Pennac (1993, p.19) afirma ser “(...) a virtude paradoxal da leitura que é 

nos abstrair do mundo para lhe emprestar um sentido”. 

Marina possui mais de quarenta obras publicadas em português, entre crônicas, contos, 

poemas, ensaios, direcionados a várias faixas etárias. Teve algumas traduções para o espanhol, como 

La joven tejedora, Um amor sin palabras, Um verde brilla em el pozo, El Laberinto Del Viento e, para o 
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Francês, Une Idée Couleur d’ Azur. Possui, também, obras traduzidas por ela para o português, como 

uma versão de Pinóquio, do italiano Carlo Collodi. 

Segundo Antoine Compagnon (1999, p. 87), “existem dois homens (ou duas mulheres) em 

cada leitor: aquele que se comove com a significação que um texto tem para ele, e aquele que é 

curioso em relação ao sentido do texto e aquilo que seu autor quis dizer ao escrevê-lo”. Concordando 

com ele, foram essas duas sensações que nos motivaram a estudar Marina Colasanti: a sensibilidade 

que seus textos provocam e a curiosidade em relação ao que a autora quis dizer ao escrevê-los. 

Neste artigo, exploraremos a presença do fantástico em alguns contos de fadas dessa autora, 

especialmente os contos de Uma idéia toda azul, os quais apresentam enredos surpreendentes, com 

finais inesperados. Então, através da fantasia, das situações aparentemente impossíveis, Marina 

Colasanti discute os sentimentos mais profundos dos seres humanos.  

Como todo ser pensante gosta de histórias, ela as utiliza para retratar os anseios da 

humanidade, levando os leitores a refletirem sobre suas buscas e seus encontros. Assim, por serem 

um estímulo à imaginação e à sensibilidade, seus contos são o objeto de análise dessa pesquisa. 

Foram selecionados para este fim Uma idéia toda azul e Sete anos e mais sete. 

 

2. A narrativa fantástica 

A literatura fantástica foi a forma privilegiada da Literatura Infantil desde seus primórdios até 

a entrada do Romantismo, quando o maravilhoso dos contos populares  é definitivamente 

incorporado ao seu acervo. 

O termo fantástico (latim phantasticu; grego phantastikós, ambos oriundos de phantasia) 

refere-se “ao que é criado pela imaginação, o que não existe na realidade, o imaginário, o fabuloso” 

(Rodrigues, 1988, p. 9). 

Segundo Todorov (2007, p. 7), “A expressão literária fantástica refere-se a uma variedade da 

literatura ou, como se diz comumente, a um gênero literário”. O fantástico 

surgiu por volta do fim do Século XVIII e é “a hesitação experimentada por um ser que só conhece as 

leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (Idem, 2007, p. 31). A tendência 

das narrativas fantásticas, portanto, é colocar a maior parte de texto ligada ao real, com algum 

acontecimento ligado ao irreal. 

Outros autores também tentaram explicar o que viria ser o fantástico. Castex (apud Todorov, 

2007, p. 32) afirmou que o fantástico se caracteriza “por uma intromissão brutal do mistério no 

quadro da vida real”, e Louis Vax (apud Todorov, 2007, p. 32), defendeu que “a narrativa fantástica (...) 

gosta de nos apresentar, habitando o mundo real em que nos achamos, homens como nós, colocados 

subitamente em presença do inexplicável”. Já Roger Caillois (apud Todorov, 2007, p. 32), assegura: 
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“Todo o fantástico é ruptura da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível no seio da inalterável 

legalidade cotidiana”. 

Observa-se, portanto, que Castex, Louis Vax, Caillois e Todorov dialogam em torno da 

definição de fantástico, pois em todos há a ideia de sobrenatural, de mistério, de inexplicável, de 

inadmissível; irrealidades que entram em choque com a ordem estabelecida. 

O fantástico pode, muitas vezes, sofrer uma modificação que o levará ao gênero maravilhoso 

ou estranho. Se a história transmite a ideia de que tudo é possível naquele contexto, e os 

acontecimentos irreais não causam nenhum estranhamento nem nos personagens, nem no leitor, 

dizemos que se trata do gênero maravilhoso. Como diz Todorov (2007, p. 179-180): “O maravilhoso 

implica que estejamos mergulhados num mundo de leis totalmente diferentes das que existem no 

nosso; por este fato, os acontecimentos sobrenaturais que se produzem não são absolutamente 

inquietantes”.  

Por outro lado, se os acontecimentos causam estranhamento no leitor e nos personagens, 

mas, ao final da narrativa, fica decidido que há uma explicação viável para tais acontecimentos, se o 

leitor “decide que as leis da realidade permanecem intactas e permitem os fenômenos descritos” 

(Idem, 2007, p. 48), o gênero é o estranho. 

Mas se a narrativa se passa em uma atmosfera de normalidade, de realidade, e um acontecimento 

sobrenatural surge, sem ser explicado ao fim do texto, estamos diante do gênero fantástico; segundo 

Chiampi (1980, p. 164), “a junção do natural ao sobrenatural” e, conforme Coelho (2006), o 

sobrenatural que permanece sem ser aceito nem explicado. 

Salvatore D’ Onofrio (1995, p.157) considera fantástico 

 

todo texto literário cujo conteúdo fabular, além de não ter acontecido no plano 

histórico, não tem sequer a virtualidade do poder acontecer, porque infringe as leis 

físicas da realidade em que vivemos e os padrões normais da nossa razão. O 

fantástico é, portanto, o extraordinário incrível. 

 

O autor cita uma série de gêneros que pertencem ao fantástico, que seria o macrogênero: 

contos feéricos e outros contos populares, literatura de ficção científica centrada sobre  um herói 

super-humano, romance de terror, contos de lobisomens , vampiros, enfim, “todos os textos literários 

em que não há nenhuma explicação racional possível para os fatos extraordinários apresentados” 

(D’onofrio, 1995, p.157). 

É importante ressaltar que, em alguns textos, o personagem que sofre os efeitos 

sobrenaturais, ou não-naturais, pode ser agente, provocando-os, ou paciente, se sofrer 

transformações sem provocá-los. 
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Segundo Affonso Romano de Sant’Anna (1985, p. 23) “o ato de escrever é um ato de 

apreensão da realidade”. Ainda sobre o mesmo assunto, Nelly Novaes Coelho (1976, p. 23), também 

fala da literatura como “um universo autônomo, onde os seres, as coisas, os fatos, o tempo e o 

espaço, assemelham-se aos que podemos reconhecer no mundo real que nos cerca”. 

Para Marina Colasanti (2004, p.166-167), 

 

ao contar uma história, sobretudo uma história fantástica ou maravilhosa, o 

narrador apenas narra, sem garantir que aquilo tenha acontecido, mas  cuidando 

de fundir o possível com  o impossível, de modo a manter o tênue equilíbrio da 

verossimilhança e permitir que o leitor estabeleça a seu próprio critério os limites 

entre o real e o irreal. Ninguém empurra o leitor para fazê-lo entrar no jogo. 

 

Alguns autores contemporâneos não creem no recurso da verossimilhança, como o próprio 

Todorov (2007, p.14), quando afirma que: “A literatura é criada a partir da realidade, quer seja 

material ou psíquica”. Quando tratamos do universo maravilhoso, mergulhamos em um mundo irreal. 

Rodrigues (1988, p.55) afirma que “este é o lugar onde a ficção é mais radical”; portanto, não há 

questionamento sobre verossimilhança nesse tipo de universo ficcional. 

Retomando o gênero fantástico, Braz José Coelho entende que a literatura procura colocar em 

crise as certezas, insuflar a dúvida, tenta desorganizar o que se acha burocraticamente arrumado, 

quebrando a casca das aparências. Sem dúvida, o fantástico colabora para o alcance desse objetivo ao 

desorganizar o que já estava determinado, ao nos despertar a vontade de acreditar no absurdo. 

 

Então, qual será a contribuição dos elementos fantásticos para uma obra? Todorov, (2007, p. 

100-101) explica: 

 

Uma vez colocado deste ponto de vista funcional, pode-se chegar a três respostas. 

Primeiramente o fantástico produz um efeito particular sobre o leitor — medo, ou 

horror, ou simplesmente curiosidade — que os outros gêneros ou formas literárias 

não podem provocar. Em segundo lugar, o fantástico serve à narração, mantém o 

suspense: a presença de elementos fantásticos permite à intriga uma organização 

particularmente fechada. Finalmente, o fantástico tem uma função à primeira vista 

tautológica: permite descrever um universo fantástico, e este universo nem por isto 

tem qualquer realidade fora da linguagem; a descrição e o descrito não são de 

natureza diferente.  

 

3. A presença do elemento fantástico nos contos de Marina Colasanti 

Marina Colasanti evidencia profundamente o elemento fantástico no livro Uma idéia toda 

azul. Ela escreve sobre reis, fadas, unicórnios, cisnes e princesas, pois para ela é importante resgatar 

os contos de fadas nesse mundo de tecnologia avançada.  São dez contos que falam do vento que traz 

notícias do mundo para o rei; da donzela que borda seu mundo particular; da princesa que 
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desconhece que toda beleza precisa ser livre; de um unicórnio e sua paixão; da primeira e única ideia 

de um rei; da corça aprisionada; do eterno fiar de duas irmãs; da princesa e seu único amigo, seu 

próprio reflexo; de amores impossíveis e do rei que só queria ouvir boas notícias. 

Uma idéia toda azul conta a história de um rei que, um dia, teve uma idéia, a primeira de toda 

a vida. Era uma idéia azul, e tão maravilhosa que “não quis saber de contar aos ministros. Desceu com 

ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros 

pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria, linda ideia dele toda azul” (Colasanti, 2006, p. 

30). Com medo de alguém pegá-la, “é tão fácil roubar uma idéia” (Idem, p. 30), o rei resolveu guardá-

la na Sala do Sono, “Sala de quase escuro, sempre igual. O Rei deitou a idéia adormecida na cama de 

marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. (...) E nunca mais mexeu nela” (Idem, p. 30-32). 

O Rei envelheceu e os ministros disseram que já poderia se aposentar. Achando que já não era 

alvo do olhar de mais ninguém, resolveu buscar sua linda idéia. 

 

Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia. Como naquele dia, 

jovem, uma ideia menina. E linda. Mas o Reinão era mais o Rei daquele dia. Entre 

ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na Sala do 

Sono Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que 

fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na 

beira da cama o Rei chorou suas últimas lágrimas, as que tinha guardado para a 

maior tristeza. Depois baixou o cortinado, e deixando a ideia adormecida, fechou 

para sempre a porta. (Colasanti, 2006, p. 32-33) 

 

O elemento fantástico desse conto está na personificação da ideia azul. Ela brinca com o Rei, 

ela dorme em uma cama de marfim, escondida de todos e permanece jovem, e linda. O Rei é paciente 

diante do fantástico, ele se encanta com uma ideia que tem vida própria. 

A mensagem do texto é que o tempo passa quando temos uma boa ideia. Anos mais tarde a 

ideia ainda estava à espera do Rei, mas ele já estava muito velho para ela, e o seu choro, ao fim do 

conto, é o lamento pela falta de atitude de anos atrás, quando não soube usar aquela ideia na época 

certa. 

Uma crítica Marina Colasanti fez (2006, p. 32), quando escreve: “ideias o rei não teve mais, 

nem sentiu falta, tão ocupado estava em governar”. Para governar não se precisa de ideias? Parecia 

ser o pensamento do Rei. Essa é a primeira deste conto de fadas, um rei que só governa, sem ideias; a 

outra é a falta de êxito do protagonista. O desfecho da história acontece com o Rei deixando a ideia 

adormecida e fechando “para sempre a porta” (Id., Ibid., p.33). De tradicional temos a presença do rei, 

a ambientação da história, um castelo, a ausência de tempo determinado e o fato de os personagens 

serem nomeados de acordo com a função que exercem o rei, os ministros. 
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O conto Sete anos e mais sete começa com a típica expressão dos contos de fadas “Era uma 

vez”.  Um Rei tinha uma filha, de quem gostava muito. E ela também gostava muito do pai, até o dia 

que chegou o príncipe, e ela “gostou do príncipe mais do que de qualquer outro” (Id., Ibid., p.52). 

O pai, enciumado, achou que o rapaz não era bom para a filha e, então, a fada madrinha da 

princesa, a pedido do rei, adormeceu-a, para que sonhasse com outro e se esquecesse do príncipe. 

 

Deitaram a moça numa cama enorme, num quarto enorme, dentro de outro quarto 

enorme, onde se chegava por um corredor enorme. Sete portas enormes 

escondiam a entrada pequena do enorme corredor. Cavaram sete fossos ao redor 

do castelo. Plantaram sete trepadeiras nos setes cantos do castelo. E puseram sete 

guardas. (Colasanti, 2006, p.52-53) 

 

O príncipe, quando soube do plano do rei, também se pôs a dormir. Dormiram por quatorze 

anos, mas “a princesa não sonhou com ninguém a não ser com o príncipe. (...) E o príncipe não sonhou 

com ninguém a não ser com a princesa” (Id., Ibid., p.53). Até que um dia sonharam que já era a hora 

de  se casar, “e sonharam um casamento cheio de festa e de música e de danças. E sonharam que 

tiveram muitos filhos  e que foram muito felizes para o resto da vida” (p.55) Este conto é um dos mais 

tradicionais de Marina Colasanti. Inicia e termina com famosas expressões “Era uma vez” e “foram 

muito felizes para o resto da vida”. Também apresenta local e tempo indeterminados, a presença de 

fada-madrinha, rei, príncipe e princesa. A resolução do suposto problema, paixão da princesa, se deu 

de modo brusco, com um sono forçado. E a organização familiar baseada no patriarcalismo, com a 

autoridade concentrando-se na “figura de um chefe, o patriarca, cuja autoridade era preponderante. E 

incontestável” (Zolin, 2009, p.219) 

A história começa com a situação inicial já sendo alterada, a chegada do príncipe, de quem a 

princesa passou a gostar mais do que do pai.  E as rupturas da história se dão de duas formas: 

primeiro, o rei mandou investigar a vida do príncipe e descobriu “que o rapaz não tinha acabado os 

estudos” (Colasanti, 2006, p.52). Esse foi um dos motivos que o levaram a argumentar contra o jovem, 

mas sabemos que esse elemento não pertence aos contos de fadas tradicionais. A segunda ruptura 

está no fato de o próprio rei mandar adormecer sua filha, e não uma bruxa; o próprio pai desempenha 

o papel de antagonista da filha. 

Já o fantástico manifesta-se nos sonhos da princesa e do príncipe, sonhos que se completam: 

enquanto ela sonhava que “o via debaixo da sua janela tocando alaúde”, ele sonhava que “via seus 

cabelos na janela, e que tocava alaúde para ela” (Id., Ibid., p. 53); ambos sonhavam que se sentavam, 

à tarde, na varanda, ou seja, viviam, literalmente, no sonho, e foi nele que decidiram, juntos, que era a 

hora de se casar. A obstinação dos dois ultrapassou o limite da realidade, provando que ambos foram 

agentes na manifestação do fantástico nesse conto. 
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Através dessa análise, percebe-se que a autora mantém alguns elos com as características 

definidas do gênero e algumas rupturas, às vezes, presentes em alguns acontecimentos mais 

contemporâneos. Mas os dois contos apresentam o fantástico como metáfora da realidade. 

 

4. Considerações finais 

Os textos de Marina Colasanti são um estímulo à imaginação e à sensibilidade, e o trabalho 

que a autora dedica à escrita, ao jogo com as palavras, às frases, muitas vezes tão curtas de palavras e 

tão complexas na mensagem, são um atrativo à parte. 

Com relação à ligação com os contos de fadas tradicionais, verifica-se que Marina a mantém por 

nunca determinar, em qualquer conto, o espaço e o tempo, por usar elementos feéricos (reis, 

castelos, príncipes, princesas) para compor alguns enredos e por nenhum personagem ser 

denominado por um substantivo próprio, mas, sim por seu cargo na sociedade ou por uma 

característica principal (o Rei, o Ministro, o pai, a moça, etc.) 

Mas a autora rompe com os contos de fadas tradicionais em muitos aspectos; afinal, trata-se 

de narrativas contemporâneas. Não há, por exemplo, a presença de seres maléficos nos contos de 

Marina. Não há bruxas ou feiticeiras. Quase nem há vilões. Como as histórias são muito curtas, Marina 

as inicia já desmontando a situação inicial, com a introdução de uma problemática, que pode ser um 

amor não correspondido, uma jovem que não quer se casar, ou que quer, mas ainda não tem noivo, 

um rei que busca uma rainha, etc. 

Outra característica de seus contos é que as histórias quase sempre são otimistas, trazendo 

uma visão positiva da vida. Mesmo quando há situações cruéis, é sempre esperado um final feliz ou 

um final fantástico. Esse é o ponto principal que diferencia os contos de fadas tradicionais dos contos 

de fadas de Colasanti. O desfecho de seus contos foge da regra, seja por razões pessoais, seja para 

registrar sua marca ou ainda estimular os leitores a uma comparação com os contos tradicionais. 

Ao evidenciar o fantástico, especificamente nos contos Uma ideia toda azul e Sete anos e mais 

sete, Marina mostra aos leitores uma representação especial da realidade, utilizando o fantástico 

como metáfora das questões existenciais que afligem o ser humano. 

Espera-se que esta pesquisa proporcione uma visão do mundo fantástico nos contos de fadas 

de Marina Colasanti, os quais possibilitem tanto lidar com os sentimentos mais profundos do ser 

humano quanto transformar o impossível em possível, levando o leitor a uma leitura prazerosa, capaz 

de estimular nossos desejos mais recônditos. 
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Resumo:  
A análise proposta para este artigo debruça-se sobre o conto do escritor piauiense H. Dobal, “Um alguidar de 

cinzas”, que faz parte da coletânea intitulada Um homem particular (2002), em que um estranho narrador 

mostra-se repleto de ambiguidades, sendo ele próprio objeto da narrativa, no momento em que vê e descreve 

seus ossos serem desenterrados a golpes de enxada. No conjunto da investigação, tem-se como especial 

propósito a tentativa de dar destaque aos aspectos do insólito como categoria que arrebata o leitor no universo 

da ficção. Projeta-se que o conto se insurge como uma elaboração do fantástico, nos termos propostos por 

Tzvetan Todorov Introdução à literatura fantástica (1981), uma vez que no processo de singularização que o 

texto promove, causando crescente estranhamento, ainda que minuciosamente perscrutado, restam aspectos 

inexplicáveis. Como esse mesmo olhar indagativo, ainda serão buscadas ao aprofundamento do estudo, 

contribuições de estudiosos que se dedicam ao gênero conto e que também conformarão as bases referenciais, 

tais como Ricardo Piglia Formas Breves (2004) e Julio Cortázar em Valise de Cronópio (1993), dentre outros.  

 

Palavras-chave: insólito; morte; fantástico; H.Dobal. 

 

 

1. Introdução 

Hindemburgo Dobal Teixeira, poeta piauiense, nascido em 1927, na capital do Estado do Piauí, 

ingressou na poesia brasileira com a publicação do livro de poemas  O tempo consequente, em 1966. 

Sua obra poética teve continuidade com O dia sem presságios (1970), que lhe garantiu o Prêmio Jorge 

de Lima  do Instituto Nacional do Livro ; A província deserta (1974), A serra das confusões e  A cidade 

substituída, ambas publicadas em 1978; Os signos e as siglas (1986), Cantiga de folhas (1989) e 

Ephemera (1995). Em prosa H. Dobal publicou contos e crônicas de viagem nos livros intitulados: A 

viagem imperfeita (1973), Um homem particular (1987), Roteiro sentimental e pitoresco de Teresina 

(1992) e Grandeza e glória nos letreiros de Teresina (1997). A obra poética dobaliana dialoga com sua 

produção em contos, e sobre este tema escreveu-se um artigo intitulado “Mutações de gênero na 

poesia de H. Dobal”180, que considerando o conceito de palimpsesto comentado por Gerrad Gennete, 

                                                             
180 RINALDI, Lilásia de Arêa Leão. Mutações de Gênero na Poesia de H. Dobal in Anais do CCHLA Conhecimento em Debate – 
UFPB, João Pessoa: 2010.  
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investiga e identifica a existência de poemas “mergulhados” nos contos dobalianos, ou seja, a partir 

dos poemas foram desenvolvidos os contos que trazem os versos entremeados na sua tecitura. Desde 

então, a presença dos temas insólitos ficou evidenciada tanto na poesia quanto na prosa dobaliana. E 

nesse sentido vale destacar o pensamento de Júlio Cortázar em A Valise de Cronópio (2006, p.234), 

quando diz que “a gênese do conto e do poema é, contudo, a mesma, nasce de um repentino 

estranhamento, de um deslocar-se que altera o regime “normal” da consciência [...]”. 

Considerando as observações feitas quando do estudo acerca dos intertextos e palimpsestos 

na obra dobaliana, percebeu-se que salta aos olhos esse efeito do estranho, em especial no gênero 

conto, motivo pelo qual se decidiu proceder a essa investigação temática a partir do conto proposto 

como corpus de análise. Assim, tem-se como objetivo investigar analiticamente a manifestação do 

insólito no conto “Um Alguidar de Cinzas”, que integra o livro Um homem particular, publicado em 

1987. O estudo também se justifica como pertinente, haja vista a pequena quantidade de iniciativas 

que abordam a produção de H. Dobal no gênero conto. A narrativa nos chama atenção pelos fatos 

incomuns em sua textura, que tanto intrigam o leitor. Para desenvolvimento da análise, tem-se como 

viés de investigação a seguinte pergunta: Como se constrói e se define o insólito no conto “Um 

alguidar de Cinzas”, de H. Dobal? 

Em resenha, o conto “Um alguidar de Cinzas” é narrado pelo próprio personagem, numa 

espécie de monólogo. O narrador conta uma história a respeito de uns ossos brancos que foram 

desenterrados ao acaso, com golpes de enxada, mas esses ossos, conforme relato em primeira 

pessoa, pertencem ao próprio narrador que desta forma se revela morto. Conta o narrador-defunto, 

que seus ossos já haviam sido desenterrados anteriormente quando seu filho resolveu buscá-los para 

sepultamento em seu lugar de origem. O estranhamento causado pela narrativa é percebido desde o 

início da história e a situação estranha se sustenta até o seu final. Há maiores menções ao filho que o 

desenterrou pela primeira vez e que passou a noite olhando os seus ossos em um quarto de hotel. No 

conjunto do conto, há muitas referências à morte, como a imagem dos ossos muito brancos 

propriamente, paredes caiadas de branco, remetendo a cemitérios, a presença da ave de mau augúrio 

denominada rasga-mortalha, dentre outras figurações. No decorrer da história sustenta-se uma 

dúvida implantada pelo próprio narrador que, ao final, relata uma dormência no braço e diz não saber 

se a narrativa fala de morte ou de sonho. Mas, ao mesmo tempo, reafirma que os ossos lhe pesam e 

que deveriam ser transformados em um punhado de cinzas.  
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2. Referencial teórico 

Não pretendemos aqui aprofundar os conceitos e nem explorar a vasta bibliografia teórica 

sobre gênero, mas avaliar se o fato narrado circunscreve-se em um enfoque teórico prescrito nas 

fronteiras do insólito ficcional. 

O pensamento de estudiosos sobre o conto tais como Vladimir Propp em “As transformações 

dos Contos Fantásticos” (1976) e Tzvetan Todorov em Introdução à literatura fantástica (1981), serão 

base para a composição das ideias investigadas, uma vez que no processo de singularização que o 

texto promove, causando crescente estranhamento, ainda que minuciosamente perscrutado, restam 

aspectos inexplicáveis. Como esse mesmo olhar indagativo, serão buscadas ao aprofundamento do 

estudo, contribuições de estudiosos tais como, Ricardo Piglia Formas Breves (2004) e Julio Cortázar em 

Valise de Cronópio (1993), que se dedicam ao gênero conto e que também conformarão as bases 

referenciais, tais como outros.  

Entende-se que para uma abordagem sobre o insólito na literatura, necessita-se de uma 

retomada prévia sobre três conceitos apresentados por Tzvetan Todorov em Introdução à literatura 

fantástica (1981) e que se tornaram imprescindíveis ao estudo dessa temática, uma vez que são bases 

estruturantes desses estudos, e que são, no caso: o maravilhoso, o estranho e o fantástico.    

De acordo com Todorov, o gênero maravilhoso constitui o sobrenatural aceito, pois nessa 

categoria ficcional do conto, 

(...) os elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular nem nas 

personagens, nem no leitor implícito. Não é uma atitude para com os 

acontecimentos narrados que caracteriza o maravilhoso, mas a própria natureza 

desses acontecimentos (TODOROV, 2012, p. 59-60). 

 

Para o teórico, o gênero conceituado como estranho caracteriza-se pela presença do 

sobrenatural explicado, ou seja, a trama envolve   

 
[...] acontecimentos que podem perfeitamente ser explicados pelas leis da razão, 

mas que são, de uma maneira ou de outra, incríveis, extraordinários, chocantes, 

singulares, inquietantes, insólitos” e que, por esta razão, provocam na personagem 

e no leitor reação semelhante àquela produzida pelos textos fantásticos (TODOROV, 

2012, p. 53). 

 

 Quanto ao fantástico, Todorov atribui a característica de se situar no limite dos dois outros 

gêneros, quando ocorrem circunstâncias permeadas de incertezas. Segundo o crítico, “O fantástico é a 

hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face um acontecimento 

aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2012, p.31). 
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 Conforme Todorov, o fantástico avizinha-se aos dois outros gêneros do insólito: o estranho e o 

maravilhoso. Logo as tentativas de explicações dos fatos atribuindo-se ao estranho ou ao maravilhoso, 

poderão finalizar o fantástico e dessa maneira existir uma convivência dessas expressões literárias.  

Ainda acerca das ideias de Todorov (2010), tem-se que os gêneros dessas categorias que ora 

nos interessam, e que podem vir a conviver lado a lado, são diferenciados por frações de segundos no 

contexto da trama ou ao final dela, nos aspectos que se sustentam ou desaparecem. Ao longo de uma 

história podem emergir o estranho, o fantástico e o maravilhoso. No limite entre esses gêneros 

acontece a mescla que origina gêneros de duplas características: estranho puro/fantástico estranho/ 

fantástico maravilhoso/ maravilhoso puro. 

Vladimir Propp, em seu estudo sobre “As transformações dos Contos fantásticos” (1976), além 

de definir critérios para distinguir as categorias dos contos e suas transformações também contribui 

para a sua base conceitual quando afirma que 

O conto fantástico, contrariamente às outras classes de contos [...] é relativamente 

pobre em elementos pertencentes à vida real. Tem-se muitas vezes superestimado 

o papel da realidade na criação do conto. Não podemos resolver o problema da 

conexão entre o conto e a vida diária senão com a condição de não esquecermos a 

diferença entre realismo artístico e a existência de elementos provenientes da vida 

real.  (PROPP, 1976, P.252) 

 

 Propp deixa claro que a matéria do fantástico não se vincula a quaisquer padrões da realidade e sendo 

assim, entende-se que a liberdade criativa é pedra fundamental das elaborações dessa natureza de narrativa 

que quanto mais se faz instauradora de tensões e ambiguidades, tanto mais se insere nesse gênero literário. 

 Também Júlio Cortázar, em Valise de Cronópio (2006), contribui para os conceitos que 

embasam esta leitura, quando afirma que 

 
 o fantástico exige um desenvolvimento temporal ordinário. Sua irrupção altera 

instantaneamente o presente, mas, a porta que dá para o saguão foi e será a mesma 

no passado e futuro. Só a alteração momentânea dentro da regularidade delata o 

fantástico, mas, é necessário que o excepcional passe a ser regra sem deslocar as 

estruturas ordinárias entre as quais se inseriu [...]. (CORTÁZAR, 2006, p. 235) 

  

 Vê-se que Cortázar identifica o fantástico como um evento que altera o presente, mas 

defende que essa alteração é momentânea dentro de uma regularidade. Contudo, o que ele 

compreende como excepcional que irrompe deve se manter como regra, ainda que inserida no 

contexto de uma regularidade com a qual, pelo que se pode inferir, coexiste em simultâneo.  

Outro estudioso que forma bases para a compreensão do conto, Ricardo Piglia, no livro 

Formas Breves (2004), enumera muitas teses acerca do conto, dentre elas, afirma que  
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Primeira tese: um conto sempre conta duas histórias. [...] O conto é um relato que 

encerra um relato secreto. Não se trata de um sentido oculto que dependa de 

interpretação: o enigma não é outra coisa senão uma história contada de um modo 

enigmático. A estratégia do relato é posta a serviço dessa narração cifrada. Como 

contar uma história enquanto se conta outra? [...] Segunda tese: a história secreta é 

a chave da forma conto e das suas variantes. (PIGLIA, 2004, p. 89, 91) 

  

 Nos termos propostos por Piglia, em paralelo à história enigmática que emerge, segue em 

paralelo uma história é “posta a serviço” dessa outra que é uma narração cifrada.  

 Vê-se que as ideias dos estudiosos são complementares e levam-nos a apurar o olhar 

investigativo em busca de resultados, que se façam significativos dentro desse tema e da obra 

selecionada. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

O estudo se dedicará à leitura minuciosa do conto selecionado como corpus, com vistas a uma 

recepção especializada, orientada pelos estudos dos autores já mencionados como base teórica. O 

olhar investigativo buscará em todo o corpo do texto as evidências que o caracterizam como 

pertencente à categoria ficcional proposta em termos do insólito e também como figuração literária 

da Morte, em seus signos.  

Inicialmente a leitura se fará no conjunto, com as primeiras impressões, e em seguida, o conto 

será investigado por partes, de acordo com os momentos propostos pela história.  

Numa terceira etapa, as palavras ou trechos que carregam as marcas do insólito serão 

destacadas, com vistas às análises e considerações finais.   

Finalmente, o estudo se empenhará em identificar e propor uma categoria em que o conto 

melhor se insira, respeitando pistas, termos e tramas que se possa observar que tenham sido 

engendrados pelo autor, afinal, a obra literária traz em si os seus propósitos, ainda que múltiplos e 

mesmo que os leitores possam caminhar por várias trilhas deixadas em aberto.    

 

4. Análise de dados 

4. 1 A primeira leitura geral do conto e primeiras impressões 

Na primeira leitura vê-se que o autor estruturou a sua narrativa ficcional nos limites de um 

conto, uma vez que se desenrola em 6 (seis) parágrafos que variam entre 04 (quatro) e 11 (onze) 

linhas cada, que o identificam nos termos propostos para esse gênero da narrativa. Entretanto, logo 

no início, rompe as expectativas do leitor de contos, que já conhece a estrutura convencional dessas 

narrativas, que, em geral principia em clima de equilíbrio que posteriormente é quebrado por algum 

evento complicador que cresce durante a história ou surge repentinamente para instaurar tensão e 
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clímax e posterior desfecho. Nota-se que o conto dobaliano já principia na perspectiva de uma tensão 

instaurada. E faz-se necessária uma segunda leitura, pois as questões provocadas pela narrativa não se 

fazem resolvidas e o leitor sente-se convidado a retomar o texto à procura dos elos que o levem a 

destrinçar o mistério que se apresenta com densidade. A morte é o tema central, mas esse narrador 

que se apresenta como morto deixa questões a serem deslindadas. A primeira ideia é de 

estranhamento conforme propõem os teóricos já mencionados, em especial Todorov e Júlio Cortázar. 

Há que se reler para identificar as pistas e signos caracterizadores do assunto, conforme proposto. 

 

4.2 A segunda leitura para captação do enredo nas suas etapas  

Logo no primeiro parágrafo já se observa um estranho narrador que diz observar os próprios 

ossos serem descobertos. No segundo parágrafo, esse narrador fala da perspectiva de uma condição 

de morto e de algumas memórias antigas que envolvem a sua presença. No terceiro parágrafo, ele 

conta a respeito da primeira vez que teve seus ossos desenterrados, com detalhes. No quarto 

parágrafo, relata que, com a morte, livrou-se de uma série de coisas que o importunavam. No quinto 

parágrafo, um relato ambíguo conta a respeito de como a morte “foi-lhe acontecendo”. No último 

parágrafo, o narrador instila a ambiguidade com a sugestão de que talvez não seja morte, mas, um 

sonho. Porém, não há clareza quanto a isso, pois ele arremata a história, dizendo que os ossos lhe 

doem e que é preciso transformá-los em um punhado de cinzas. Ora, para que sejam transformados 

em cinzas, precisaria que aqueles ossos pertencessem mesmo a alguém morto.  

Desta forma, com a sua trama começando pelo seu ápice, o conto dobaliano não se dobra ao 

modelo convencional desse gênero, prefere desmontá-lo para desconcertar o seu leitor, que é 

mantido em constante indecisão do início ao final. O clima do fantástico se instaura porque as 

ambiguidades constroem a hesitação do leitor quanto ao entendimento da história que, ao final, 

continua inexplicada. 

 

4.3 A terceira leitura, à procura dos índices do insólito na arquitetura da narrativa 

Confirma-se que o personagem é também o narrador (autodiegético), portanto,  é um sujeito 

da narrativa que fala de si mesmo como personagem, de uma perspectiva do pós-morte. De imediato, 

vê-se que uma característica do insólito se apresenta. E ainda que existam narrativas de ficção 

conhecidas, em cuja trama o narrador conta sua história de um tempo pós-morte, ele não se refere ao 

seu estado de morto propriamente, nem tampouco apresenta maiores detalhes sobre a destinação 

dos seus ossos, ou mesmo menciona que eles ainda o incomodam. Em se comparando à trama do 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, aquele narrador defunto somente 

faz referência ao seu cadáver na dedicatória de abertura da obra e na definição do motivo da sua 

morte. Depois, a narração dirige-se ao tempo em que o personagem ainda era vivo.  No conto 
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dobaliano, o fantasma representa uma espécie de alma-penada, pois ainda observa seus ossos serem 

movimentados por uma enxada. É o que o leitor pode entender do primeiro parágrafo. 

No segundo parágrafo, há uma descrição de um ambiente que lembra cemitérios: terra seca, 

vassourinhas181, cristas de galo182. Há uma menção figurativa, porém sem contornos, a respeito da 

morte como sendo branca e bonita. E depois um comentário que remete a memórias de um 

antepassado do narrador, que segundo ele, está enterrado num túmulo da chapada. A impressão que 

este parágrafo causa é a de que o evento desse segundo desenterrar dos ossos ocorreu dentro de um 

cemitério, fato que motivou a descrição do ambiente e provocou as demais memórias.  

No terceiro parágrafo, o narrador-defunto retorna à cena da enxada que revira os seus ossos e 

afirma que isto acontece pela segunda vez. Relata que foi o seu filho que o desenterrou pela primeira 

vez e que o transportou (aos seus ossos) em uma caixa de isopor. Lembra que no hotel onde passou a 

noite, o seu filho retirou os ossos da caixa e mirou-os longamente. Nesse trecho, o fantástico se ergue 

mais fortemente ainda, pois há a presença de um segundo personagem que lida com aqueles ossos do 

defunto, carregando-os, trasladando-os, e isso assegura um quadro cênico que beira ao suspense, e 

certamente fortalece a presença do insólito: ele testemunhou e acompanhou a viagem do filho 

juntamente com seus ossos. Observa-se que neste parágrafo o narrador se detém a falar de um 

personagem que desenrola uma história em paralelo: a trama do filho do fantasma que é dono dos 

ossos, que fez uma viagem a fim de trasladar os restos mortais do pai. Essa trama em paralelo, ainda 

que colocada em menor destaque, conforma as ideias de Ricardo Piglia, quando menciona que no 

conto existe um relato “a serviço” de um outro. Pois, a história do filho que transporta os ossos do pai, 

nesta leitura, entende-se que assume a função de dar sustentação à história do “dono dos ossos” que 

a tudo presencia.  

O quarto parágrafo, ao que parece, dirige-se ao leitor, dizendo que “não há comércio de 

mistérios”, e pode-se entender que ele se refere à busca do leitor que persiste, intrigado, na 

decifração da história. O narrador acrescenta informações, que ao invés de contribuir para a 

compreensão, deixa a história mais ambígua: pelo que se entende, afirma que ao morrer livrou-se de 

vários inconvenientes: ascendentes e descendentes, da música triste que o filho ouvia aos sábados à 

tarde, de um “cão negro” que o perseguia com a depressão, do peso das tardes de sábado. Causa a 

impressão de que a morte lhe serviu como alívio a alguns sofrimentos.   

                                                             
181 A vassourinha mencionada é uma espécie de “erva-daninha” muito comum no campo, de pouca folhagem, de talo 
comprido e resistente que é muito usada para improvisar vassouras em cidades do interior nordestino. Resistente ao sol, 
brota em qualquer lugar, sendo muito comuns em cemitérios. 
  
182 Crista de galo é uma “Planta florífera que também é conhecida como Celósia cristata é uma herbácea nativa da região 
tropical da América que tem por principal característica apresentar flores volumosas e retorcidas de cores fortes, como o 
vermelho, roxo e amarelo” Sabe-se que é de fácil multiplicação em quaisquer ambientes, como cemitérios e exige poucos 
cuidados. Disponível em: http://www.cuidar.com.br/crista-de-galos. Acesso em: 07 de agosto de 2015. 

http://www.cuidar.com.br/crista-de-galos
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No quinto parágrafo, o morto narra detalhes a respeito de como foi “acontecendo a morte” 

(ou o seu pós-morte?): “Não foi doloroso. Fui ficando sozinho, fui secando aos poucos. Agora estou 

aqui entre esses muros caiados. Em muitas noites o luar se derrama numa cousa só, branco como os 

ossos. Estou de novo nesta terra humilde de onde eu comecei.” ( DOBAL, 2002, p.34) 

 A narração continua com a voz do fantasma afirmando que seria melhor ter sido enterrado na 

chapada, pois receberia o sol, ladeado pelos cupins, e menciona a noite fresca e o voo dos rasga-

mortalhas. Neste momento da história, o narrador se exibe em seu processo de decomposição, pois 

diz que foi secando aos poucos, mas, também diz que foi “ficando sozinho”, e isto pode gerar uma 

interpretação que talvez o afaste da morte física para uma morte metáfora da solidão, mas, ainda 

assim, persistem as imagens que estruturam a morte num cenário de cemitério a céu aberto, onde se 

pode sentir a “noite fresca de segredos”, e o voo dos rasga-mortalhas. Então, o fantástico é reiterado 

pelo conjunto das imagens, a hesitação leva o leitor a uma pequena dúvida que se insurge no que se 

refere à solidão mencionada, mas, afinal, não ficam sozinhos os mortos nos cemitérios?   

No sexto parágrafo, uma segunda questão mexe com as certezas do leitor: como pode o 

morto sentir uma dormência no braço? Afinal ele afirma: “esta dormência no braço direito deve ser da 

posição.” Mas, em seguida retoma: “Não sinto mais o frio leve da madrugada do planalto, entrando 

pelas rótulas do jardim” e conclui: “Mas, sonho ou morte, dói-me o peso destes ossos. É preciso 

cremar o poder branco destas lembranças. Transformar tudo num punhado de cinzas.” (DOBAL, 2002, 

P.35)  

Assim, o narrador conclui a trama novamente engendrando o fantástico, pois apesar de referir 

às lembranças, essas lembranças estão ligadas ao “poder branco dos ossos” e novamente a narrativa 

converge para o elemento essencial da história, que são ossos do narrador, o qual aponta como 

solução para a sua dor que persiste no além-túmulo, “transformar tudo num punhado de cinzas”. 

 

5. Resultados obtidos: sobre desvãos da morte e o insólito 

O título deste artigo se deve ao interesse nessa temática a partir do nosso estudo que deu 

origem à Tese de Doutorado intitulada As Figurações da Morte na Poesia de H. Dobal (2014), que foi o 

ponto de partida para as investigações sobre a presença da morte e suas expressões na obra 

dobaliana. Neste conto, foram encontradas figurações da Morte, em seus desvãos, como se propõe 

para esta leitura, vários signos a ela relacionados, além dos ossos propriamente, que o narrador 

menciona desde o início. Em destaque, há a ostensiva presença dos ossos de alguém que, 

contraditoriamente, observa a cena no cemitério. Há a voz indiscutível do narrador morto que se 

assume como o dono dos ossos desenterrados. A morte mostra-se nos seus efeitos: a destinação final 
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dos corpos físicos e uma possível permanência em outro nível de existência espiritual depois da morte 

física. Talvez, um espectro que a tudo vê.  

Seguem-se outras menções à Morte, como quando o narrador se refere à morte como sendo 

branca e bonita. A ideia da morte branca, no cenário sugerido ao leitor, é também associada às 

paredes brancas do cemitério e às noites de luar. Além disso, há a sugestão de um ambiente de 

cemitério com suas plantas rústicas, conhecidas como vassourinhas e também as “cristas de galo”, 

que se multiplicam sem muitos cuidados. Há menção aos túmulos da chapada, onde um avô foi 

enterrado, ressalta-se o voo de um pássaro que também é conhecido como rasga-mortalha, e que é 

considerada ave de mau augúrio porque produz um ruído que se assemelha ao som de um tecido fino 

quando é rasgado, e que na cultura e crença popular teve sua presença associada à chegada da Morte 

e prevê desgraças para aquelas casas e ambientes que sobrevoa.  

Além do branco do cemitério e da ave agoureira, há também a menção ao tatu e as suas 

escavações de túneis, que remetem ao hábito daquele animal que cava túneis, de comer carcaças e 

logo ser associado à ideia de comedor de cadáveres ao escavar túneis nos cemitérios. 

 A cena narrada a respeito do traslado dos ossos para a terra de origem é uma referência a um 

costume que também é bastante comum na cultura brasileira, enterrar os corpos na terra natal.  

O narrador morto também informa que não sente mais o frio da madrugada do planalto 

entrando pelas “rótulas” do jardim, e o fato de não sentir mais frio também é índice de morte, até 

porque ele inseriu uma palavra para trazer ambiguidade, no caso rótula, que pode fazer referência às 

rótulas como sendo os ossos dos joelhos, porque ele não diz rótula da janela ou da porta, mas rótula 

do jardim. Paira uma dúvida, porque ele se refere ao planalto, mas, não se pode desconstruir a obra 

de um autor inserindo informações que não pertencem ao que está proposto, tal como se apresenta. 

Mas, em se considerando as rótulas do jardim, como um espaço em que as memórias do escritor 

foram trazidas à estrutura do conto, ele assim as dispôs com a intenção de deixar o texto ambíguo em 

torno das ideias sobre a morte: não sente mais o frio da madrugada do planalto. O luar é branco como 

os ossos, e essa comparação, certamente, é para compor a presença da morte. Isento ao frio, 

somente alguém morto. 

“Um céu sem ruflos sobre a cinza das copas” é uma expressão que nos traz a ideia de tempo 

parado, inerte, morto, associado à “cinza das copas” – essas copas, deveriam ser as copas da árvores, 

mas, ao invés de verdes, mostram-se na cor cinza, que remete à condição de estar sem verde, estar 

sem vida, ou seja, mortas.  

Por fim, o autor remete ao “poder branco” que no início do conto está associado aos ossos e 

diz que “é preciso cremar o poder branco destas lembranças. Transformar tudo num punhado de 

cinzas”. Desta forma, associando-se o “poder branco” dos ossos como consta no segundo parágrafo, 
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retorna-se ao início, numa espécie de movimento circular que remete ao começo, ou seja, ao título 

que é “Um alguidar de cinzas”,  tal como fazem os poetas promovendo “um fecho de ouro”  

 Insólito é o narrador morto que, ao mesmo tempo, vê e narra cenas em que seus ossos  foram 

desenterrados por duas vezes. 

Insólita é a narrativa “post-mortem”, em que o personagem narrador revela que se livrou de  

várias coisas que o incomodavam: parentes, músicas que não queria ouvir,  guitarras, peso das tarde e 

confessa memórias distantes, além de dores nos ossos. As memórias do morto configuram a 

permanência do sobrenatural.  

Estranhas são as menções a signos da morte, tais como cemitérios sob a luz do luar, tatus183, 

rasga-mortalhas, ossos enterrados, dentre outros. 

Sobrenatural-Maravilhoso é o fato do narrador se configurar como um fantasma, ou seja, 

alguém que já morreu, porém, observa e acompanha as movimentações em torno dos seus ossos,   

desenterrados para serem levados para a sua terra natal;  retirados da caixa de isopor para serem 

mirados; novamente desenterrados, por acaso, a golpes de enxada. 

Todos estes detalhes relacionados são indícios de morte e são instauradores da condição do 

insólito nas narrativas de ficção, e sobre estes últimos aspectos esta análise dará a sua contribuição 

em suas últimas considerações analíticas. 

 

6. Considerações finais 

No conto chama atenção, desde o início, que o insólito se faz presente no fato narrado e nos 

personagens: pois o fato narrado mostra alguém que já morreu e que, de uma perspectiva de um 

possível “além-morte”, conta a sua própria história. De um ponto de vista do leitor, o conto apresenta-

se por meio de um personagem narrador que monologa como alguém que se manifesta de um 

momento post-mortem e faz uma descrição, ao que parece “in presença”, a respeito da 

movimentação que fizeram com os seus ossos e das suas dores que ainda o perseguem.   

Percebe-se que a narrativa vai se elaborando numa atmosfera que se constrói por meio de 

detalhes que oferecem complexidade ao conto, e segue, sempre instaurando dúvidas, à medida que o 

fato vai se desenvolvendo e interpelando o leitor a buscar por uma resposta às questões que o 

perseguem desde o início. O ápice da história se verifica quando o narrador relata a respeito do 

                                                             
183 O tatupeba (Euphractus sexcinctus (L.)), também conhecido como peba, papa-defunto, tatupoiú, tatu-de-mão-

amarela, tatu-cascudo, tatu-peludo e peludo1 , é um tatu encontrado do Suriname ao Norte da Argentina e região Região 

Nordeste do Brasil doBrasil. [...]. É um animal notívago, solitário e onívoro, alimentando-se de uma vasta gama de plantas e 

animais, inclusive carcaças [...] Ocupa campos, cerrados e bordas de florestas, onde escava túneis para se esconder. É 

notória, na região do cerrado, a ideia de que o tatupeba se alimenta dos cadáveres dos cemitérios. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphractus_sexcinctus. Acesso em: 05 de agosto de 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphractus_sexcinctus#cite_note-FERREIRA.2C_A._B._H._1986._p.1-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tatu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/On%C3%ADvoro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphractus_sexcinctus
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transporte dos seus ossos pelo seu filho, demonstrando, por meio dessa reiteração dos episódios com 

os ossos, que ele é, realmente, um fantasma que nos fala. Afinal, ao que parece, ele presenciou de um  

estágio do além-morte, toda a cena do traslado dos seus ossos, incluindo-se o pernoite no hotel. Não 

há como se contestar, pois de um ponto de vista do senso comum, é algo de natureza sobrenatural 

para as pessoas, excluindo-se conhecimentos e doutrinas espiritualistas, os quais não se pretende 

envolver. Nesse ponto da análise, vê-se que os elementos do conto alcançam ao conceito do 

sobrenatural maravilhoso, pois não há como os seus episódios serem contestados em face aos 

detalhes minuciosamente descritos pelo narrador, que com sua presença-fantasma e memória pós-

morte dá encadeamento aos fatos e elaborações das suas memórias ativadas pela cena do 

desenterrar dos ossos pela segunda vez. E como o leitor não tem motivos e nem argumentos para 

contestar estamos diante de um sobrenatural aceito, que implica na ficção maravilhosa. 

Quanto aos elementos que sustentam a ideia do fantástico na narrativa, tem-se que no final 

do conto, no seu último parágrafo, o narrador menciona uma dormência no braço e deixa um motivo 

para a hesitação do leitor quando diz “mas, sonho ou morte, dói-me o peso destes ossos”. É preciso 

cremar o poder branco destas lembranças”. Contudo, a proposital dúvida instilada pelo autor não 

consegue desfazer aquela forte e intrigante descrição do momento em que o filho, naquela noite no 

hotel, retirou os ossos da caixa de isopor e ficou a mirá-los por algum tempo. Ainda que sejam 

mencionadas lembranças, não há como o leitor afirmar que essas lembranças não pertencem ao 

fantasma que perambula atrás dos seus ossos, pois, afinal, ele foi a fonte de todas as informações. E 

quanto à dormência, que ele tenta explicar dizendo que deve ter sido devido à posição, poderia ser a 

chave do enigma do conto, que afinal poderia ser decifrado como um sonho. Mas, então, caberia ao 

leitor captar qual a mensagem que se mostra mais elaborada e que perdura ao longo do texto, a fim 

de definir a condição insólita que mais se destaca no conto. Tem-se que o mesmo é também estranho, 

pois nele são captados momentos ‘incríveis, extraordinários, chocantes, singulares, inquietantes e insólitos”, 

de forma que o texto sustenta esse estranhamento ao longo de toda a narrativa, tem-se que há a 

presença do sobrenatural que caracteriza o maravilhoso, e esse sobrenatural, também, nesta leitura, 

entende-se que permanece desde o segundo avistamento dos ossos e até mesmo na sua saudade do 

frio da madrugada do planalto e da dor nos ossos e na dormência, afinal, se o personagem narrador 

pode ver seus ossos serem desenterrados e com isso lembrar-se da primeira vez que semelhante coisa 

aconteceu, então esse personagem também pode referir a dores ou dormência, principalmente 

quando conclui que para resolver tudo isso seria  “preciso cremar o poder branco destas lembranças. 

Transformar tudo num punhado de cinzas. (DOBAL, 2002, p. 34)” . 

Como contribuição aos estudos da obra dobaliana e também às investigações sobre o insólito 

na ficção brasileira, demonstra-se, por meio dessas considerações, que todos esses elementos 

elencados e comentados mostram a notável convivência dos gêneros do insólito que se encontram 
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entremeados e compartilham a total tecitura do conto do escritor piauiense, densamente elaborado 

nessa modalidade ficcional.   
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Resumo:  
Em diferentes ambientes, mulheres são excluídas de certas atividades econômicas e políticas decisivas. À 

mulher, por uma série de fatores biológicos, históricos e sociais, pertence um conceito de inferioridade, 

fragilidade e disposição à dominação. Neste trabalho, discorreremos a respeito da situação da mulher na 

sociedade a partir do gênero ficção científica, que trabalha, sobretudo, com projeções futuras, especulando a 

ciência, a tecnologia, a sociedade e o comportamento dos homens e mulheres; e tomaremos como exemplo 

deste gênero literário “1984” de George Orwell. As representações femininas nele feitas serão analisadas 

através de crítica feminista e concepções do feminismo. Para tanto, utilizaremos estudos feitos por alguns 

teóricos que se dedicaram a pautas feministas. 

 

Palavras-chave: Feminismo. 1984. Ficção científica. 

 

 

1. Introdução 

Mulheres são excluídas de certas atividades econômicas e políticas decisivas em diferentes 

culturas, e os papéis que lhes são destinados (esposas, mães) são associados a poderes e prerrogativas 

inferiores aos dos homens. Em A Mulher, A Cultura e A Sociedade (1979), Michelle Zimbalist Rosaldo e 

Louise Lamphere afirmam haver o domínio masculino em todas as sociedades contemporâneas, de 

alguma forma, e mesmo a subordinação feminina variando muito em grau e expressão, a 

desigualdade dos sexos é fato universal. À mulher, por uma série de fatores biológicos, históricos e 

sociais, pertence um conceito de inferioridade, fragilidade e disposição à dominação, fazendo das 

mulheres objetos, meras reprodutoras, encarregadas dos serviços domésticos e criação dos filhos. Na 

sociedade moderna esses papéis permanecem em sua essência sob uma máscara de modernidade: as 

mulheres agora trabalham, mas os empregos que elas ocupam possuem certa ligação com as ideias 

apontadas anteriormente. Profissões como professor (a) de alfabetização e séries iniciais, empregado 

(a) doméstico (a) e secretário (a) de escritório ainda são vistas como atividades femininas, recebendo 

pouca ou nenhuma admiração. Quando uma mulher ocupa uma posição “masculina” – presidente da 

república, por exemplo – causa certa surpresa. Isso indica que existem limites de espaço da atuação 

da mulher, reservando as posições sociais que recebem destaque como exclusivamente masculinas. 

mailto:lorena_sa@outlook.com.br
mailto:naiara.sas@gmail.com
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Áreas de estudo e atuação de ciências exatas e tecnologia têm predominância de atuação masculina, e 

são atividades bem remuneradas e de grande exaltação. Nas áreas em que há maior atuação de 

mulheres não acontece o mesmo, ainda que pareça que a indústria da Moda seja um mundo feminino 

que recebe o devido “glamour”, esta segue um modelo padrão e utópico de uma mulher irreal que 

além de não beneficiar todas as mulheres, as exclui: prejudicando a autoestima das mulheres que não 

podem seguir tal padrão, e também fazendo aquelas que podem passarem por processos caros, 

perigosos e dolorosos para se aproximarem do modelo utópico. Os lugares de atuação dados como 

femininos recebem a mesma inferioridade que as mulheres recebem. 

Tal conceito de inferioridade que é basicamente dado com identidade constituinte da mulher 

é debatido em “Construção da Identidade Feminina: Literatura e Memória”, por Cecil Jeanine Albert 

Zinani, que aponta a famosa frase “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” como 

 

...premissa básica para duas assertivas: 1ª) a identidade não nasce com o indivíduo, 

pois é uma construção; 2ª) em sendo uma construção, é eminentemente relacional, 

dependendo de fatores externos e internos (sociais, econômicos, psíquicos) (ZINANI, 

2014, p. 11).  

 

Uma vez que a suposta identidade feminina como inferior não seja verdadeira, mas apenas 

um produto da sociedade, o que ou quem coloca a mulher em uma posição subordinada? Em que 

momento e circunstância histórica se origina essa configuração? Quais os motivos para que o sistema 

social coloque os homens em um plano superior? Podemos afirmar que de fato haja uma suposta 

superioridade do homem numa relação dialética: o homem constitui o “Eu” e o feminino o “Outro”; 

relação esta em que a mulher constitui-se como o “segundo sexo”, com assujeitamento e submissão 

(BEAUVOIR, 1980). 

Iniciando o debate da provável origem da desigualdade dos sexos, sabemos que é 

inquestionável a diferença na constituição biológica dos sexos. Porém, apenas observar por si tais 

diferenças não permite informação suficiente sobre o mundo social. É da leitura de homens e 

mulheres através da biologia que se pode interpretar normas e expectativas da cultura e sociedade 

humanas. Sobre isto, Rosaldo e Lamphere dizem que: 

 

(...) os biólogos podem nos dizer que, estatisticamente os homens são mais fortes 

do que as mulheres, mas eles não podem dizer por que a força e as atividades 

masculinas, em geral, parecem ser valorizadas pelas pessoas em todas as culturas. 

(1979, p. 21). 

 

Ou seja, é fato que a mulher é aquela que gere um ser humano dentro de si, e consequentemente o 

amamenta e cuida de sua criação, de certa forma. Mas por que tal atividade deveria ser vista com 

menos valor que qualquer outra atividade feita por um homem? Uma das explicações para a origem 
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da desigualdade sexual estudadas pelas autoras – para a qual elas chamam mais atenção – é a 

maneira que as formas primitivas de sociedades encontram para diferenciar as atividades masculinas 

e femininas, já dando um valor especial às masculinas. A adaptação desse modo primitivo tornou-se 

parte da herança sociocultural de nossa espécie. Teóricos da evolução contemporânea “propuseram 

que a existência social se originou nas atividades cooperativas dos homens primitivos que eram 

caçadores” (ibidem, p. 23). 

O argumento se baseia no fato de que a caça de animais de grande porte exigiria esforços 

coordenados de diversos indivíduos, bem como o perigo e as viagens longas que seriam frequentes na 

caça, teriam a tendência de excluir as mulheres, afinal elas tinham de trabalhar e cuidar dos filhos, 

tendo seus movimentos limitados. Como um ponto decisivo e criativo na evolução humana, a caça 

exigiu as primeiras formas de cooperação social, assim estimulando a invenção das primeiras 

ferramentas artísticas. Linton (1973), estudando o papel de Coletora da mulher nas sociedades 

primitivas, considera que este trabalho e também a socialização das crianças requeriam destrezas 

comunicativas e cooperativas tão complexas quanto as desenvolvidas na caça, tendo um impacto 

importante na criação dos padrões sociais primitivos. Por serem atividades femininas, porém, lhes são 

atribuídas uma importância secundária. 

As elaborações das funções reprodutoras configuram o papel social e a psicologia da mulher, 

como sua definição cultural. A compreensão da perpetuação do status feminino pode ser feito, assim, 

sem olhar sua subordinação como inteiramente determinada pela tendência biológica ou herança 

evolutiva. A ênfase no papel maternal feminino constitui a oposição universal entre os papéis 

“doméstico” e “público”, sendo que no doméstico a mulher não tem acesso a um tipo de autoridade, 

prestígio e valores culturais que são privilégios exclusivamente do homem.  

Outros tópicos que constituem a inferioridade feminina serão descritos no decorrer do 

presente trabalho, a fim de avaliá-los dentro da perspectiva proposta, no contexto da obra 1984 de 

George Orwell, e observar as personagens mulheres com maior destaque no enredo: se estas 

reproduzem comportamentos machistas ou de alguma maneira subvertem o patriarcado.   

 

2. A ficção científica de 1984 

O gênero ficção científica trabalha, sobretudo, com projeções futuras, especulando a ciência, 

a tecnologia, a sociedade e o comportamento dos homens e mulheres, seja de forma pretensiosa ou 

pessimista. Através da ficção científica e de outros gêneros literários, podemos ter indícios de quais 

ideias o homem transforma, anula ou mantém a respeito da mulher.  

Na sociedade projetada por Orwell, há uma guerra constante entre a Oceania (onde se 

encontra o Partido – governo ditador), alternando-se contra a Eurásia e contra a Lestásia. O Partido 
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controla os seus membros com teletelas e principalmente com a mídia, pois modula os pensamentos 

de sua população de acordo com o que lhe interessa. Com os Ministérios da Verdade, do Amor, da Paz 

e da Pujança, o Partido consegue “controlar o passado”, apagando-o ou reformulando-o de forma que 

o Grande Irmão esteja sempre certo e incorrigível. 

Vemos traços de inferioridade feminina quando, ao descrever as mulheres, se diz que: “Os 

adeptos mais fanáticos do Partido, os devoradores de slogans, os espiões amadores e os farejadores 

de inortodoxia eram sempre mulheres” (ORWELL, 1949, p. 20). Ao retratar as mulheres dessa 

maneira, volta-se a uma definição de “caráter” da mulher que mantém traços comuns desde os gregos 

até os nossos dias. Beauvoir fala de uma definição que diz que a mulher “tem espírito de contradição, 

não tem senso da verdade nem da exatidão, carece de moralidade, é baixamente utilitária, mentirosa, 

comediante, interesseira...” (BEAUVOIR, 1980, p.363). Sobre “não ter senso da verdade”, Beauvoir diz 

que é por falta de eficiência, que a mulher só “anda às voltas com imagens e palavras” (p. 366), sendo 

este o motivo para que aceite as assertivas mais contraditórias sem se questionar, afinal foi ensinada a 

aceitar a autoridade masculina, sem criticar, julgar e examinar. 

O conteúdo político de 1984 é disponível a leituras por diversas óticas. Uma possibilidade seria 

estudar como o Partido, que considera a ditadura supostamente mais eficaz de todas, se assemelha ao 

cristianismo conforme as críticas que Flávio R. Kothe184 (1997). O conteúdo politico também será 

objetivo deste estudo, mas voltado para como as mulheres são representadas nesta obra, uma vez 

que o Partido não trabalha com questões de gênero, mas de certa forma tenta apagá-lo, tratando 

homens e mulheres quase como “iguais”, como será visto no decorrer do trabalho. 

 

3. A proleta – a relação entre mulher e natureza 

A primeira mulher é citada na obra em um relato de Winston Smith (protagonista) em seu 

diário sobre uma ida ao cinema que ele fizera. O filme de guerra que passava exibiu cenas de uma 

mãe sendo bombardeada com seu filho, e partes dos seus corpos explodiam para todos os lados. Uma 

mulher na plateia, que estava sentada no meio dos proletas, se levantou e começou a gritar que 

aquilo não deveria ser exibido na frente das crianças, e então a Polícia a levou para fora. 

Os proletas são a parte da população que não é considerada humana. Syme, amigo de 

Winston, diz que “os proletas não são seres humanos” (ORWELL, p. 69). É no mínimo curioso que a 

primeira mulher representada seja uma proleta. Os proletas estavam abaixo de qualquer suspeita, por 

                                                             
184 Flávio R. Kothe critica a inserção de Gregório de Matos no cânone literário nacional. Ele trata do tema religioso de um dos 
poemas do escritor, e faz uma crítica severa ao próprio cristianismo. Kothe descreve a conversão como “o gesto de 
domesticar o ‘servo’, transformá-lo em ovelha, fazer com que ele se aceite como ovelha, e até se orgulhe disso: um ente 
submisso, disposto não só a se deixar tosquiar, mas a dar vida para sustentar o patrão e seu cão” (1997, p.327). Isto em 
muito se assemelha ao que o Partido faz com seus hereges. Ao contrário do que a Inquisição ou outras ditaduras fizeram, o 
Partido não mata seus rebeldes como rebeldes, mas os tortura até que realmente amem o Partido e se orgulhem disso, em 
outras palavras, o Partido os converte. 
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isso eram de certa forma livres para fazerem o que quisessem. O Partido tinha o slogan de que 

“Proletas e animais são livres” (ibidem, p. 91), colocando-os basicamente como iguais. Essa 

aproximação com o animalesco, com o animal, lembra a aproximação das mulheres com a natureza, 

uma suposta “justificativa” para que a primeira mulher citada seja uma proleta. Tal ligação com a 

natureza pode ser explicada pelo corpo feminino e pelos papéis e funções sociais da mulher. 

No que trata do corpo feminino e suas funções (reprodutivas e de maternidade), grande parte 

das funções do corpo feminino se relaciona aos processos naturais da reprodução, e isso por vezes 

traz desconforto à mulher (a menstruação, a gravidez, o parto). Sherry B. Ortner comenta que: 

 

O corpo feminino parece condená-la a mera reprodução de vida; o homem, em 

contraste, não tendo funções naturais de criação, deve (ou tem a oportunidade de) 

basear sua criatividade externamente ‘artificialmente’ por meio de símbolos e 

tecnologia. Assim agindo, ele cria objetos relativamente duradouros, eternos e 

transcendentes, enquanto a mulher cria seres perecíveis – os seres humanos (1979, 

p.104).  

 

Segundo Ortner, a tecnologia é o meio que o homem utiliza para criar e construir, o que 

confirma o que foi dito anteriormente sobre a tecnologia ser uma área majoritariamente masculina, 

enquanto a mulher cabe o natural. O ecofeminismo aborda as relações Natureza e Mulher, Homem e 

Tecnologia, e lida com as “questões ambientais, particularmente aquelas relacionadas à dominação e 

opressão social da mulher” 185 (SANTOS, 2014, p. 92), (tradução nossa), uma vez que ligação da mulher 

com a natureza deixa o Feminino e o Natural em subordinação e disposição ao uso do homem: o 

homem como opressor da mulher, e a tecnologia como opressora/destruidora da natureza, bem 

como o homem, pois é ele que faz uso desta, apropriando-se do Outro (feminino, natural) para fins de 

poder. 

O segundo nível de discussão trata dos papéis sociais destinados à mulher. O papel de mãe, 

por exemplo, se liga ao tópico anterior para a relação com a natureza, pois a relação mãe/filho é vista 

como um elo natural.  A partir disto, a mulher é confinada ao grupo familiar doméstico. A associação 

da natureza à mulher no círculo doméstico pode ser apontada por sua relação com crianças/bebês, 

uma vez que estes são humanos completamente “insocializados”, como os animais. A ligação íntima 

das mulheres com as crianças pode lhes configurar uma proximidade com a natureza, ainda segundo 

Ortner. 

Podemos assim associar a relação da mulher com a natureza, como um ser sujeito e submisso, 

com a personagem da proleta: uma mulher que está no mesmo nível que os animais e não é vista 

como ser humano, nem pelos membros do Partido nem pelo próprio governo. Em seguida, 

                                                             
185 “...movement that deals with environmental issues, particularly those related to the social domination and oppression of 
women”. 
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analisaremos as personagens que têm certo destaque na obra e são relativamente marcantes na vida 

de Winston, nos diferentes papéis que uma mulher geralmente ocupa: amante, mãe, esposa, bem 

como uma atividade que é em sua maioria realizada por mulheres: prostituta. 

 

4. Julia – sexualidade e poder 

Julia era uma mulher que trabalhava no mesmo prédio que Winston, mas no Departamento 

de Ficção, que ele apenas conhecia de vista por cruzar com ela nos corredores. Ela fazia parte da Liga 

Juvenil Antissexo, que mantinha seus membros celibatários e assexuados, já que, segundo veremos 

mais adiante, o Partido objetivava eliminar todo prazer do sexo. Fora o ar provocador, Julia  

 

era uma garota (...) de uns vinte e sete anos, abundante cabelo preto, rosto 

sardento, e movimentos bruscos, atléticos (...). Mas aquela garota em especial lhe 

dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria (ORWELL, p. 20). 

 

Incialmente, Julia inspirava em Winston Smith sentimentos controversos. Por desconfiar da 

sua ligação com a Polícia das Ideias – que denunciava os membros que tivessem duplipensamento ou 

outra coisa contra o Partido –, Winston a odiava, mas por admirar sua beleza, sentia a vontade de 

violentá-la e matá-la. Ele a odiava também por ela ser bela, jovem, e assexuada, por desejar “ir para a 

cama com ela”, mas nunca o faria, pois ela se comprometera com a castidade ao fazer parte da Liga 

Juvenil Antissexo. 

 Após a iniciativa de Julia, os dois passam a ter encontros secretos para se realizarem 

sexualmente, e isto seria uma espécie de golpe “assentado” contra o Partido, já que o Partido tinha 

por objetivo eliminar todo o prazer do ato sexual e o erotismo. O sexo, permitido dentro do 

casamento com a única pretensão de reprodução, tornou-se apenas uma tarefa para com o Governo. 

Assim, o prazer sexual era sublevação, uma atitude de revolta contra o Partido pois se constituía de 

prazer e não tarefa, fazendo do sexo um ato político.  Julia, assim como Winston, odiava o Partido, e 

sua maneira de demonstrar sua revolta e rebeldia acontecia por meio do exercício de sua sexualidade, 

uma vez que “as mulheres do Partido eram todas iguais. Nelas a castidade estava tão profundamente 

entranhada quanto a lealdade ao Partido” (ibidem, p. 86), afinal, sendo objetivo do Partido eliminar o 

erotismo e, sendo as mulheres os adeptos mais fanáticos ao governo, era fácil impregnar nelas todas 

as vontades do Partido. 

A civilização patriarcal “destinou” a mulher à castidade. Satisfazer os desejos sexuais da 

mulher se confina ao casamento (BEAUVOIR, 1980, p. 112). Apesar de o Partido tentar eliminar o 

prazer para ambos os sexos, as mulheres são representadas na obra como mais devotas ao Partido. 

Desse modo, elas facilmente aceitam a castidade e se empenham em cumpri-la, mais do que os 

homens. A atitude de Julia é sua mínima e pessoal forma de se rebelar tanto ao Partido, configurando 
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ao sexo um caráter político, quanto ao molde de comportamento que o patriarcado impõe às 

mulheres.  

Diferentemente das reações machistas que comumente as feministas recebem ao defender a 

liberdade sexual da mulher, Winston admira que Julia tenha feito sexo incontáveis vezes com vários 

homens. 

 

“Ouça. Quanto maior o número de homens que você teve, maior é o meu amor. 

Compreende isso?” “Perfeitamente.” “Detesto a pureza, odeio a bondade. Não 

quero virtude em lugar nenhum. Quero que todo mundo seja devasso até os ossos.” 

“Bom, então acho que vai gostar de mim, querido. Sou devassa até os ossos.” “Você 

gosta de fazer isso? Não me refiro a apenas estar comigo; falo da coisa em si.” 

“Adoro.” Acima de tudo, era o que Winston queria ouvir. Não apenas o amor por 

uma pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples e indiferenciado: essa era a 

força capaz de estraçalhar o partido (ORWELL, p. 152, 153). 

 

Os motivos de Winston, porém, estavam ligados à política, à destruição do Partido. 

Poderíamos supor, então, que em uma circunstância diferente, seu machismo se mostraria 

novamente – uma vez já mostrado quando este desejou estuprar e matar Julia simplesmente pelo fato 

de não poder tê-la. 

Julia ainda demonstra possuir uma forte personalidade e muita atitude, em especial pelo 

exercício da sua sexualidade, mas também por iniciar os encontros com Winston, decidindo os locais e 

horários, afinal era experiente por estar acostumada a fazer isso. Sua personalidade forte não dá 

espaço para passividade (papel feminino). Beauvoir diz que mulheres assim tendem para a 

homossexualidade; ou mantendo-se heterossexuais, acabam por se apegarem a homens aos quais 

possam tratar como mulheres (1980, p. 115). De fato, Julia encontra isso em Winston, pois dele é dito 

“o macacão azul usado como uniforme do Partido não fazia mais que enfatizar a magreza de seu 

corpo frágil, miúdo” (grifo nosso) (ORWELL, p. 12), características geralmente dadas como femininas, 

enquanto Julia possui movimentos bruscos e atléticos, qualidades comumente masculinas. 

A sexualidade também é exercida por outras mulheres, sem caráter político algum, apenas 

como certa forma de sobrevivência. Nessas mulheres, o Partido encontra um bode expiatório.  

 

Os bairros mais pobres eram muito bem servidos de mulheres que se dispunham a 

vender o próprio corpo (...). O Partido tinha uma tendência, inclusive, a estimular 

tacitamente a prostituição, vendo nessa pratica uma forma de dar vazão a impulsos 

que não podiam ser de todo suprimidos. A devassidão enquanto tal não preocupava 

muito, desde que fosse furtiva e sem alegria e envolvesse apenas mulheres que não 

suscitassem senão desprezo (ORWELL, p. 83). 

 

As prostitutas eram somente as proletas, aquelas mulheres que faziam parte da população 

“livre”. Beauvoir (1980) fala da prostituta como sendo “o bode expiatório; o homem liberta-se nela de 
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sua turpitude e a renega” (p. 323) e que “nela se resumem, ao mesmo tempo, todas as figuras da 

escravidão feminina” (p. 324). As prostitutas não eram mais que objetos por meio do qual os homens 

do partido liberam sua vontade, uma vez que o prazer no ato sexual era algo que o Partido objetivava 

eliminar. Assim, o sexo dentro dos casamentos era nada mais que tarefa. A necessidade, porém, ainda 

existia. Então os homens – que diferentemente das mulheres do partido, ainda não tinham sido 

convencidos pelo Partido pra ver o sexo como uma operação repulsiva – ainda possuíam o desejo, 

sentia que precisavam se satisfazer. As únicas mulheres “dispostas” (por necessidades financeiras ou 

até por uma garrafa de gim, bebida proibida aos proletas) a isso, eram as proletas.  Assim, vemos uma 

mulher que usa da sexualidade como arma política, enquanto outras têm a sexualidade usada pelo 

Governo como tentativa de controle dos desejos dos membros do Partido. 

 

5. A mãe de Winston 

Em um breve comentário sobre esta personagem, podemos dizer que a mãe do protagonista 

segue os estereótipos de mãe cuidadosa, boa e zelosa, que ama incondicionalmente os filhos, 

especialmente porque Winston foi uma criança má e egoísta. Não havia comida suficiente na sua 

infância, o país passava por dificuldades por causa da guerra: fome. A comida em sua casa era dividida 

em poucas porções nas refeições para que durasse, mas sua fome era exasperante, e Winston achava 

que isso justificava que ele tomasse a comida da sua irmã e dos outros, ou que procurasse nos 

estoques de casa para se saciar. Às vezes chorava implorando por mais comida quando sua mãe 

parava de colocar no seu prato. Ela lhe dava mais então, não se incomodando com isso, pois achava 

evidente que ele sendo “o menino”, deveria receber a porção maior.  

Somente adulto, Winston percebera o quanto fora cruel com sua mãe, devido as condições da 

época. Em suas lembranças, ela representa a mãe cuidadora: 

 

A memoria de sua mãe atormentava seu coração porque ela morrera amando-o, 

quando ele era jovem e egoísta demais para poder retribuir seu amor, e porque, de 

alguma maneira, ele não se lembrava como, ela se sacrificara a uma concepção de 

lealdade privada e inalterável (ORWELL, p. 42).  

 

A mãe de Winston sofria ao cuidar do filho egoísta que não lhe ouvia e lhe tratava 

grosseiramente, mas que mesmo assim o amava incondicionalmente. Da relação da mãe com o filho 

(sexo masculino), Beauvoir diz que diz que “a mãe enerva‐se por vezes até ás lágrimas nessa tarefa 

ingrata cuja finalidade o marido raramente mede: governar um ser com quem não se comunica e que, 

no entanto é um ser humano (1980, p, 284)”. Podemos trazer isto para a situação familiar de Winston, 

pois nos últimos tempos com ele, pois o pai já havia desaparecido, o que era comum na época, assim 

a mãe cuidava sozinha dos filhos. 
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6. Katherine – o casamento 

Winston havia sido casado com Katherine, mas ficaram juntos por quinze meses apenas. O 

Partido não permitia o divórcio, mas estimulava a separação na ausência de filhos (para servir o 

Partido, que afinal era o único objetivo do casamento). Por causa do sexo, Winston não tolerou mais 

viver com ela, pois ela de fato encarava isso como uma tarefa. 

O Partido intencionava não somente impedir que homens e mulheres desenvolvessem laços 

de lealdade – o que poderia eventualmente escapar do seu controle – mas também o eliminar o 

prazer do ato sexual, como anteriormente dito. Os casamentos entre os membros do Partido tinham 

de passar por aprovação por uma comissão nomeada especialmente para esse fim. O casamento era 

reprovado caso houvesse algum sinal de atração física entre o casal. A relação sexual deveria ser vista 

como uma “operação ligeiramente repulsiva, uma espécie de lavagem intestinal” (ORWELL, p. 84). Tais 

objetivos eram bem sucedidos com as mulheres. E este foi exatamente o motivo para que Winston 

não suportasse mais viver com ela. 

Katherine era bonita, mas Winston descobriu que sua mente era a mais estúpida, vulgar e 

vazia, incapaz de formular um pensamento que não fosse slogan, aceitando tudo o que o Partido 

quisesse. Mas fora o sexo o motivo para a separação. Katherine reagia mal ou simplesmente não 

reagia a cada avanço de Winston, como se ela estivesse apenas se submetendo àquilo. E Winston 

ainda teria suportado viver com ela, se parassem com o sexo. Porém ela insistiu que continuassem 

para gerar uma criança, pois era o dever para com o Partido.  

 

Ela usava dois nomes para se referir à coisa. Um era “fazer nenê”; o outro, “nosso 

dever para com o Partido” (sim, ela usara mesmo essa frase). Não tardou para que 

Winston passasse a sentir verdadeiro pavor ao ver chegar o dia marcado. 

Felizmente, porém, não veio nenhuma criança, Katherine acabou concordando em 

desistir de tentar e pouco depois os dois se separaram (ORWELL, p. 85). 

 

Beauvoir analisa o casamento e fala deste como o destino que a sociedade propõe 

tradicionalmente à mulher. “A mulher não se acha mais confinada na sua função reprodutora: esta 

perdeu em grande parte seu caráter de servidão natural, apresenta-se como cargo voluntariamente 

assumido” (p. 165). Há tempos, as mulheres deveriam se guardar sexualmente ao casamento, e o ato 

sexual se torna um serviço dentro deste. Em 1984, porém, o Partido é indiferente às questões de 

gêneros. Ou seja, para homens e mulheres o sexo era uma tarefa exclusivamente dentro do 

casamento. A função reprodutora não se via como exclusiva das mulheres, mas como um fruto do 

casamento, da união de um homem e uma mulher. O destino das mulheres não era o casamento. 

Alguns grupos inclusive defendiam o celibato ambos os sexos, as crianças viriam por meio de 

inseminação artificial e criadas por instituições públicas, assim retirando da mulher essa obrigação. 
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Considerações finais 

Segundo Petra Kelly (1997), mulheres foram subordinadas e dependentes dos homens para 

sua própria realização e sua importância, sempre precisando dos homens como seu meio de chegar a 

seus propósitos. A autora chega a dizer que ficara incomodada ao ver como as mulheres foram 

apagadas das páginas da história. De fato, mulheres têm recebido menor destaque em suas 

realizações conquistadas em comparação aos homens, ainda que sejam em feitos de grande 

importância para a humanidade. Em 1984, Julia precisou de homens apenas para o sexo, fez deles 

objetos para obter seu próprio prazer sexual. Assim, o foco de suas conquistas é apenas ela mesma, 

seus interesses e seu bem estar, característica do feminismo individualista e liberal. 

O ato sexual “bem realizado” era sublevação, uma atitude de revolta contra o Partido pois se 

constituía de prazer e não tarefa. Afinal, eliminar todo o prazer do ato sexual e o erotismo era o 

objetivo, mesmo sendo método pessoal e quase insignificante. Historicamente a mulher foi proibida 

de sentir prazer com o sexo, todavia em 1984, isso vale para homens também, apesar de estes 

continuarem sentindo a necessidade de sentir prazer, ao contrário das mulheres do Partido. Julia é, 

assim, a única que assume um comportamento diferente, usando da sua sexualidade para dar vazão a 

sua revolta, e que não fora “domesticada” pelo Partido e suas ideias. Ela, em um feminismo 

individualista, se liberta do que é destinado às mulheres, e aos membros do Partido. O prazer sexual 

era um “golpe” contra o Partido. O sexo era um ato político. A união de Julia e Winston fora uma 

batalha e o gozo, uma vitória. 

 

Referências: 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: a experiência vivida. Tradução de Sérgio Milliet. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

KELLY, Petra. Women and Power. In: WARREN, Karen J. Edited by. Ecofeminism: Women, Culture, 
Nature. Bloomington and Indianapolis: Indiana University. 1997. 

KOTHE, Flávio R. O cânone colonial. Brasília: Universidade de Brasília. 1997. 

MENDES, Algemira de Macêdo; CARVALHO, Diógenes Buenos Aires de (Org.). Literatura e gênero: 
relações de poder, gênero e representações literárias. Teresina: Edufpi, 2014. 

ORWELL, George. 1984.  Tradução de Alexandre Hubner e Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. 

ROSALDO, Michelle Zimbalist; LAMPHERE, Louise, et al. A mulher, a cultura e a sociedade. Tradução de 
Cila Ankier e Rachel Gorenstein. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.  

SANTOS, Naiara Sales Araújo. Brazilian Science fiction and the colonial legacy. São Luis: Edufma, 2014. 

 

 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

664 

A Agência da Mulher Negra em  

“Ode Materna”, d e Lourdes Teodoro 
Luciene do Rêgo da Silva | UFPI 

rslucy@hotmail.com  

Alcione Corrêa Alves | UFPI 

alcione@ufpi.edu.br  

 

 

Resumo:  
Este estudo analisa a agência da mulher negra brasileira tomando como base o poema “ode materna”, inscrito 

na obra Poemas Antigos de Lourdes Teodoro (1996). Parte-se como referencial teórico de: Tornar-se Negro ou 

As Vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro, de Neuza Santos Souza (1983), que explicita a representação 

do Ser Negro na sociedade brasileira e Enegrecer o Feminismo: A Situação da Mulher Negra na América Latina a 

partir de uma Perspectiva de Gênero, de Sueli Carneiro (2003). Supõe-se que a protagonista destaca o papel da 

sua mãe como portadora de força, no entanto a relação entre as duas parece conflitante, levando em conta a 

afirmação do eu lírico de que o racismo fora transmitido pela mãe a(o)s filhas(os) através de estórias narradas na 

infância e ao longo da educação. Esta pesquisa tem sido elaborada no âmbito do Projeto Cadastrado de Pesquisa 

Teseu, o labirinto e seu nome, desenvolvido na Universidade Federal do Piauí. 

 

Palavras-chave: Agência, Construções Identitárias, Lourdes Teodoro: Poesia. 

 

 

1. Introdução 

Este estudo analisa a agência da mulher negra brasileira tomando como base o poema “ode 

materna”, inscrito na obra Poemas Antigos de Lourdes Teodoro (1996). Parte-se como referencial 

teórico de: Tornar-se Negro ou As Vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro, de Neuza Santos 

Souza (1983) e Enegrecer o Feminismo: A Situação da Mulher Negra na América Latina a partir de uma 

Perspectiva de Gênero, de Sueli Carneiro (2003). Nesse sentido, propõem-se o questionamento sobre 

de que maneira a relação entre os valores culturais da mãe e da filha contribui para a formação do 

caráter do eu lírico e sua inquietação frente à realidade em que vive, assim como de que forma desta 

mulher se vê e identifica sua realidade.  

Objetiva-se analisar como a educação dada pela mãe contribui para a formação da 

personalidade do eu lírico, no referido poema; como este sujeito vê a realidade em que vive e a 

compara com o que lhe foi ensinado; de que forma esse confronto entre presente e passado, (ou 

entre mãe e filha) permite-nos identificar como o racismo opera através da educação passada de uma 

para a outra. 

mailto:rslucy@hotmail.com
mailto:alcione@ufpi.edu.br
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A metodologia empregada neste artigo é a Pesquisa Bibliográfica do referencial teórico. Foram 

selecionados alguns livros, dicionários, enciclopédias e artigos acerca da temática. Conforme Gil (1991, 

p. 44): “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum 

tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas.” A Pesquisa Bibliográfica possibilita que o material selecionado seja fichado, organizado 

e posteriormente relacionado à obra literária e à temática escolhida. Essa pesquisa se subdividiu em 

nove etapas: 1) escolha do tema; 2) levantamento bibliográfico prévio; 3) formulação do problema e 

hipótese 4) Formulação dos objetivos 5) seleção dos textos; 6) leitura do material; 7) fichamento; 9) 

organização dos assuntos; e 9) escrita do texto. 

 

2. Saber-se negra em um mundo branco: inquietações do eu-lírico 

2.1 O poema Ode Materna 

Analisa-se, o conceito da palavra “ode”, que segundo Bueno (2000, p. 550), significa: 

“Composição poética dividida em estrofes simétricas; primitivamente, composição em verso para ser 

cantada.” No poema, vê-se uma quebra desse paradigma através da poesia de Lourdes Teodoro, uma 

vez que os versos são assimétricos, no entanto, verifica-se que há um lirismo, ou seja, o texto possui 

um ritmo musical implícito. O poema está dividido em seis estrofes, que compõem um total de cento 

e seis versos. Neste estudo opta-se pelo recorte dos versos: 1 ao 8 da primeira estrofe; 9 ao 17; 56 ao 

68 e 83 ao 88, da segunda estrofe; 89 ao 91, da terceira estrofe; 92 ao 96, da quarta estrofe; 102 ao 

111, da quinta estrofe e 112 ao 119 e 120 ao 126 da sexta estrofe, para análise. 

 

2.2 Educação transmitida de mãe para filha 

Verifica-se que a protagonista destaca o papel da sua mãe como portadora de força,  

entretanto a relação entre as duas parece conflitante, levando-se em conta a afirmação do eu lírico de 

que o racismo fora transmitido pela mãe a(o)s filhas(os) através de estórias narradas na infância e ao 

longo da educação. 

 

desde a mais tenra idade, 

as mães têm, para ninar os filhos, 

estorinhas lindas 

para fazê-los racistas 

em sã consciência. 

isso simplifica-lhes o mundo 

de um tal modo... 

se você visse... 

como a vida lhes é amena e igual 
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como um riacho de infância 

com palmeiras e sabiás, 

não, mãe, não tão bonito! 

mas igual, seguro.  

(TEODORO, 1996, p. 52). 

 

Na passagem acima, pode se notar que a forma como as mães ninam seus filhos (ou os 

educam), é parte integrante e formadora da personalidade destes. Nesse momento são contadas 

histórias, nas quais, na maioria das vezes, os personagens de destaque são heróis e heroínas 

brancos(as). Assim, o referencial de beleza almejado por este sujeito, em formação de caráter e 

personalidade, idealiza um ser que não corresponde às características dele. Essas crianças, acabam 

adquirindo um racismo e introjetando em si valores que não conseguem atingir, uma vez que a 

realidade que elas almejam torna-se impossível de atingir, na medida em que vêem que seus corpos 

não possuem a brancura propagada por essas histórias ou pela mídia e podem ver que as crianças e 

adultos que são admiradas por sua beleza (e obtém sucesso) não são negras(os). 

 

sua pregação de humildade me revoltava 

quando eu era criança, mãe 

agora, me vejo mãe,como você, 

mas sem a sua força. 

eu não podia aprender de você: 

nunca acreditei numa força que não vem de mim. 

a lição que eu queria ter aprendido 

quando era virgem nos meus olhos, nas minhas mãos, 

nos meus pés, livre, 

era o ódio, não contra mim, mãe, 

mas contra eles. 

o ódio ensinado com cuidado, 

com boas razões, sólido. 

com o ódio que criei 

eles me fazem bola de bilhar 

correndo num espaço limitado por barras, 

para o gozo deles, mãe! 

(TEODORO, 1996, p. 51). 

 
O eu lírico se pergunta pelas lições que deveria ter aprendido. Que lições seriam essas? 

Poderiam ser ensinamentos que mostrassem o mundo que essa criança encontraria fora de sua casa. 

Um mundo no qual este sujeito não está preparado para lidar, no sentido de que a visão que lhe foi 

ensinada foi a de um mundo ideologicamente branco. No poema, chama-se a atenção para a 

preparação por parte da mãe, para este mundo que a criança encontrará. Não um mundo cor-de-rosa, 

mas um mundo no qual esses sujeitos estejam preparados para se inserir nele, permitindo-os 

compreendê-lo a fim de não se tornar um joguete na mão dos opressores. 
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2.3 Saber-se Negra 

“Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida 

em suas expectativas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, e 

sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história em sua potencialidades.” Souza 

(1990, p. 18-19). No trecho ora citado percebe-se esse dilema, quando a filha reivindica o ódio, o qual 

não foi ensinado pela mãe. Este ódio pode ser visto como um alerta para um mundo em que as 

pessoas negras tenham mais força para lutar contra o apagamento de suas raízes. Esses 

ensinamentos, quando transmitidos de forma consciente, podem mudar as expectativas que esses 

sujeitos têm ao sair da proteção materna de suas casas para a escola ou para o trabalho, preparando-

os para o que irão encontrar fora de seus lares. 

 

 eu - 

eu - 

nos dicionários 

buscamos conhecer 

a verdade 

sobre o que não somos, mas que disseram sermos um dia. 

(TEODORO, 1996, p. 54). 

 

Saber-se negra traz como conseqüência a negação e/ou ressignificação das implicações 

negativas dessa palavra, conforme percebida pelas pessoas e constante no dicionário. Isso provoca 

uma autoavaliação e um reconhecimento da imagem propagada pela mídia e pela ideologia 

dominante. Esse autoreconhecimento provoca uma mudança na forma desse sujeito ver a realidade 

opressora em que convive, com vistas a ajudar outros(as) com esse processo e a resgatar sua história 

pessoal, que foi apagada pela alienação, mesmo que inconsciente de seus pais ou antepassados. Essa 

história foi negada aos povos africanos e seus descendentes, os quais vieram ao continente americano 

em condições inferiores. A escravização negou a condição de humanidade e dignidade destes povos, 

portanto faz parte do processo de se reconhecer negra(o) assumir um compromisso de lutar pela 

reparação de mais de 500 anos de negação de pertença desses sujeitos ao Brasil, em condições 

igualitárias. 

 

3. A agênia no poema “Ode materna” 

3.1 A Agência da mulher negra 
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The ability to define one’s goals and act upon them. Agency is about more than 

observable  action; it also encompasses the meaning, motivation and purpose wich 

individuals bring to their activity, their sense of agency, or the ‘power within’. While 

agency tends to be operationalised as ‘decision-making’ in the social science 

literature, it can take a number of other forms. It can take the form of bargaining 

and negotiation, deception and manipulation, subversion and resistance as well as 

more intangible, cognitive processes of reflection and analysis. It can be exercised 

by individuals as well as by collectivities. (KABEER, 1999, p.438). 186 

 
A tomada de consciência demanda uma ação. A Agência da mulher negra no poema pode ser 

percebida através da conscientização de uma necessidade de ação. Para tanto, quando esta mulher 

evocar este poder pressupõe-se que ela deva transformar os sentimentos negativos em ações 

modificadoras da realidade em que vive.  Entretanto, pode haver um aspecto negativo, quando 

empregada com intenções de manipulação e barganha. Como por exemplo, quando uma pessoa mal 

intencionada assume o poder de um coletivo e não possui boas intenções, ela pode tomar decisões 

apenas com vistas a atender seus próprios interesses pessoais e não ao do coletivo. 

 

3.2 A Agência na obra: a comparação do papel da mãe e da filha (passado x futuro)     

 
não me nego ao amor. 

mas como custa amar acertadamente.                   

                       amor é um sentimento recíproco 

e tudo volta a infância quando o encontro.                    

               e não sei defendê-lo, 

pois nunca aprendi a defender o que é meu, 

todas as lições foram de tolerância, 

humildade                 

paciência, 

e esse tempo não exige esses sentimentos; 

exige sangue, raça, força! 

e lá estamos ilhados,                     

 naquela rua de brancos bonzinhos, 

por um outro futuro! 

(TEODORO, 1996, p. 51). 

 

Para analisar o conceito de Agência, segundo Naila Kabeer (1999, p.438), é necessário 

recorrer-se ao de empoderamento. Este se constitui primeiramente por meio do desempoderamento, 

ou seja, quando este sujeito não possui compreensão de sua situação subalterna. O empoderamento 

                                                             
186  A habilidade de definir metas de alguém e agir de acordo com elas. Agência é mais do que ação observável, 

também engloba significação, motivação e propósito que os indivíduos trazem à sua atividade, suas percepções de agência 

ou o “poder interior”.  Ao mesmo tempo a agencia tende a ser operacionalizada como “tomada de decisão” na literatura 

das ciências sócias, ela pode assumir a forma de barganha e negociação, fraude e manipulação, subversão e resistência, 

bem como processos mais intangíveis, cognitivos de reflexão e analise. Ela pode ser exercida por indivíduos assim como por 

coletividades. (tradução nossa). 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

669 

é classificado em três fases, que seriam: as Pré-condições, os recursos; a Agência, o processo e, por 

último, as Realizações, que compreendem os resultados.  

No trecho acima, identifica-se as Pré-condições quando o eu lírico fala do amor na infância, ou 

quando ela afirma que nunca aprendeu a defender o que é seu; a Agência se configura como a 

identificação dessa situação pelo sujeito do poema, a comparação entre o que lhe foi ensinado e o 

que de fato acontecia; as Realizações podem ser identificadas  quando se tem a  percepção dos 

sentimentos do presente, o que estes exigem e a mudança da insatisfação e tristeza do passado, pelos 

sentimentos propostos no poema, os quais provocam a tomada de decisão. 

Doravante, o eu lírico não exclui o sentimento de amor, apenas identifica que na atualidade os 

sentimentos almejados são outros. A “rua de brancos bonzinhos” compreende a realidade exterior a 

sua casa, os brancos são aqueles a quem ela deve combater ou confrontar. Este sujeito critica a 

imagem dos “brancos bonzinhos” propagada pelo poder dominante através da mídia brasileira, a qual 

é contrária a imagem do negro disseminada pelas propagandas e novelas, ou seja, a do sujeito 

inferior, subalterno, criminoso, etc. 

 

4. Enegrecendo o feminismo: por que? 

Quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos 

poetas, de que mulheres estamos falando? As mulheres negras fazem parte de um 

contingente de mulheres que não são rainhas de nada, que são retratadas como 

antimusas da sociedade brasileira, porque o modelo estético de mulher é a mulher 

branca. Quando falamos em garantir as mesmas oportunidades para homens e 

mulheres no mercado de trabalho, estamos garantindo emprego para que tipo de 

mulher? Fazemos parte de um contingente de mulheres para as quais os anúncios 

de emprego destacam a frase: “Exige-se boa aparência”. (CARNEIRO, 2001, p. 2).  

 

O feminismo negro representa às mulheres negras, que sempre trabalharam. Desde o 

continente africano e sua chegada em terras brasileiras, quando foram vendidas como produtos ou 

máquinas de trabalho. Essas mulheres vem trabalhando e sendo economicamente ativas, gerando 

renda em suas famílias e na maioria das vezes vivendo sem parceiro e sustentando sozinhas seus 

lares. 

 

Diferente da realidade da população feminina branca, para a mulher negra africana 

a rua tornou-se lugar de trocas materiais e simbólicas, como acontecia nas grandes 

feiras do continente africano; por conseguinte o termo feira deve ser entendido de 

forma ampliada, não significando apenas complemento econômico ou acúmulo de 

recursos, mas, sobretudo, como possibilidade de encontros, permutas e estratégias 

para reorganização de núcleo familiar. (CONCEIÇÃO, 2015, p. 93). 
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 Essas mulheres precisam de um feminismo que as contemple, pois elas possuem 

necessidades e especificidades diversas das mulheres brancas. Quando as mulheres brancas saíram 

para lutar pelo direito ao trabalho, a mulher negra já estava nas casas e nas cozinhas delas, cuidando 

de seus filhos, muitas vezes deixando os próprios filhos sozinhos em casa, para garantir o sustento da 

família ou trabalhando, majoritariamente, em postos menos valorizados pela sociedade, como: nas 

feiras, nos mercados, na limpeza de instituições e nas casas de pessoas que detinham um poder 

econômico superior ao seu e podiam pagar por seus serviços. 

 

as neuroses não contam 

a alienação, a disritmia, a solidão, 

são coisas da vida... 

sabe? você foi uma grande mulher: 

é essa nossa opinião democrática, 

ninguém é perfeito e 

havia um pai 

que por duas vezes me deu razão 

uma vez me deu carinho, 

e um dia me magoou. 

os espinhos crescem depressa... 

(TEODORO, 1996, p. 54). 

 

Nesse fragmento, indaga-se, a princípio, sobre os sentimentos assinalados: as neuroses, a 

alienação, a disritmia, a solidão e o que eles representam na vida dessa mulher. Nota-se que a vida das 

mulheres negras é uma vida conturbada, onde não há tempo para se pensar em problemas. As 

neuroses podem ser resquícios do fato das mulheres negras não se autoreconhecerem desde cedo 

como tal e não se identificarem com as mulheres brancas, sabendo-se serem alienantes os 

ensinamentos propagados pelas mães com intuito de protegê-las. Esse fato provoca a alienação, a 

qual consiste em: “Estado do indivíduo em que, por fatores externos (econômicos, sociais, históricos, 

políticos ou religiosos), não mais dispõe de si, passando a ser tratado como objeto. 

Consequentemente, o indivíduo assim considerado torna-se escravo das coisas.” MUNANGA (2012, 

p.83). A maioria desses sujeitos está no estado de escravização, em que devido a não conscientização, 

opera de forma silenciosa, sem que o sujeito se dê conta.  

 

O negro de quem estamos falando é aquele cujo Ideal de Ego187 é branco. O negro 

que ora tematizamos é aquele que nasce e sobrevive imerso numa ideologia que lhe 

é imposta pelo branco como ideal a ser atingido e que endossa a luta para realizar 

este modelo. Como se constrói o ideal de Ego desse negro? (SOUZA, 1990, p. 18-19). 

                                                             
187  Expressão utilizada por Freud no quadro da sua segunda teoria do aparelho psíquico. Instância da personalidade 
resultante da convergência do narcisismo (idealização do ego) e das identificações com os pais, com os seus substitutos e 
com os ideais coletivos. Enquanto instância diferenciada, o ideal do ego constitui um modelo a que o sujeito procura 
conformar-se. (LAPLANCHE; PONTALIS, 1996, p. 15). 
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Quando não se vê representada, a mulher negra passa a se comportar buscando parecer com 

o ideal almejado, o da mulher branca. As propagandas de produtos alisantes, por exemplo, mostram 

as vantagens em se ter cabelos lisos e atuam de forma silenciosa na mentalidade dessas mulheres 

influenciando a negação de seu cabelo, de sua cor, de seu corpo, etc. A disritmia é gerada pelo 

estresse presente na vida delas, que além de seus empregos, tem de cuidar de sua casa e de seus 

filhos, que passam grande parte do tempo sozinhos, sendo criados por familiares ou vizinhos. Essas 

mulheres acabam por assumir também o papel de pai, uma vez que a maior parte delas sustenta a 

família sozinha. O pai figura somente uma vez no poema, como um sujeito ausente, o que pode 

justificar a escolha do título, pela autora, como “Ode Materna”. 

 

5. Lourdes Teodoro: uma breve biografia 

Lourdes Teodoro é o nome poético da autora Maria de Loudes Teodoro. É uma autora de 

Brasília que nasceu em Formosa, Goiás. Graduada em Letras pela UNB. Doutora em Literatura 

Comparada pela Universidade de Paris, Sorbonne, fez seu pós-doutorado em Arte e Psicanálise, 

na Universidade de Harvard. Escreve e publica desde a adolescência, em jornais estudantis e no 

Correio Brasiliense. Idealizou e participou da Antologia de alunos escritores do Elefante Branco em 

1966. Editou seu primeiro livro Água Marinha ou tempo sem palavra em 1978. Tem poemas 

publicados em antologias poéticas na Europa, Índia, Estados Unidos. Publicou livros de poemas, 

artigos em revistas e jornais. Dentre suas obras destacam-se: La Tragedie du Roi Chritophe, une utopie 

mal éclose, publicada Paris pela L´Harmattan , em 1999; Modernisme Brésilien et Negritude Antillaise: 

Mario de Andrade et Aimé Césaire , publicada também pela editora supracitada, em 1984; “Elementos 

básicos das políticas de combate ao racismo brasileiro”, constante em  Estratégias e políticas de 

combate à discriminação racial de Kabengele Munanga, publicada pela EDUSP, em 1996; o ensaio 

antropológico Fricote Swing, de 1986. Ativista contra o racismo, esteve pessoalmente com Nelson 

Mandela em sua primeira visita ao Brasil e entregou-lhe uma placa de homenagem em nome de várias 

organizações do Movimento Negro de Brasília, de órgãos da imprensa local e da associação de 

docentes da Universidade de Brasília – UNB. 

 

6. Sobre “Ode materna” e o eu-lírico: alguns resultados obtidos 

Verifica-se, nesse breve estudo, sobre o poema “ode materna” de Lourdes Teodoro, que o 

monólogo vociferado pelo eu lírico demonstra através da comparação do passado de sua mãe e o seu 

como uma tentativa de compreensão do presente, vivenciado por esta mulher.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard
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A educação passada de mãe para filha pode ser compreendida como uma educação racista, 

no entanto, também é possível se justificar, através dos versos, que esta prática opressiva é 

proveniente de uma sociedade, onde o papel da genitora é o de proteger suas “crias” da realidade 

cruel existente no universo exterior ao do seu lar.  

A agência de sua mãe pôde ser vista quando a Voz que fala a escolhe como receptora da 

mensagem, elogiando seu esforço em criar 13 filhos e discutindo sobre a realidade e o esforço desta 

mãe em repassar os valores de humildade, tolerância e paciência com os sujeitos que a oprimem. 

 

7. Considerações finais 

A Agência do eu lírico está presente em todo o poema, quando este questiona o sistema onde 

está inserido, os valores que lhe foram repassados por sua mãe, e se questiona sobre os sistemas de 

valores imbricados na sociedade em que vive, além da força evocada como uma saída através da 

travessia na conclusão do poema. 

O sujeito que representa o padrão a ser seguido é o Outro. Seu pai é mencionado somente 

uma vez, com certa indiferença e mágoa. A abordagem do Feminismo Negro permite que se observe 

esta realidade específica, a qual nos mostra que a mulher negra nunca foi rainha do lar, logo seus 

problemas eram e são diversos deste mito que foi rompido pelo feminismo tradicional. 

 

lá, vamos arrastando mentiras, 

repetindo, ensinando, 

perpetuando 

a morte em vida dos indefinidos 

mas não quero ser um suicida a mais 

a estragar seu trabalho tão zeloso, 

minha força virá, na travessia. 

(TEODORO, 1996, p. 54). 
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Resumo:  
Hilda Hilst é uma escritora brasileira e se apresenta como uma autora cujo interesse reside em ir em direção 

contrária ao moralismo de uma sociedade que abriga ainda fortes resquícios de um patriarcalismo arraigado. 

Assim, a escritora resolve dar uma guinada em suas produções, revelando um lado extremamente crítico acerca 

dos tabus relacionados à postura feminina. Com base nisso, esse trabalho pretende analisar a maneira de como 

o corpo feminino é retratado no livro “O caderno rosa de Lori Lamby”, lançado em 1990. Para tanto, utilizou-se 

os estudos de Xavier (2007) acerca das múltiplas identidades do corpo feminino, bem como os de Souza (2007), 

Zolin (2009), Araújo (2013), dentre outros autores que trabalham esse tema. A partir disso verificou-se que, ao 

romper com os paradigmas sociais acerca da representatividade do corpo feminino na literatura, a escritora se 

apresenta como porta-voz dos anseios coletivos, de modo que a corporeidade feminina é trabalhada no sentido 

de se quebrarem padrões literários até então verificados nas obras escritas por mulheres.  

 

Palavras-chave: Hilda Hilst. O caderno rosa de Lori Lamby. Corporeidade feminina. 

 

 

1. Introdução 

Esse trabalho tem por objetivo empreender uma análise da corporeidade feminina na obra O 

caderno rosa de Lori Lamby, sob uma ótica feminista. Essa obra foi escrita por Hilda Hilst, uma literata 

paulista nascida em 1930 e que possui uma vasta produção literária, perpassando a prosa, a poesia, a 

ficção e o teatro.  

Marcado, de um lado, pela profundidade e pelo hermetismo e, de outro, pela polêmica e 

ousadia, o conjunto de obras da escritora é composto por mais de 40 livros, fruto de sua intensa 

dedicação à literatura por mais de meio século. Entretanto, seja pelo já mencionado hermetismo, seja 

pela forma com que era apresentada pelos críticos, a produção hilstiniana permaneceu por largo 

tempo ao alcance apenas de um público seleto de leitores, estes quase exclusivamente pertencentes 

ao meio acadêmico. 

Desejosa de obter maior êxito na leitura de suas obras por um público que não estivesse 

restrito ao círculo de especialistas em literatura, a escritora resolve dar uma guinada em sua produção 

e publica a trilogia “pornográfica” composta por O caderno rosa de Lori Lamby (1990), Contos 

d’escárnio/Textos grotescos (1990) e Cartas de um sedutor (1991). Desse modo, a escritora põe em 

mailto:mararaysarock@hotmail.com
mailto:lm.soares@hotmail.com
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relevo um embate entre o que se chamou de alta cultura, presente na poesia e prosa iniciais, e de 

baixa cultura, a partir de 1990, quando a mesma diz adeus a sua literatura séria para então enveredar-

se na pornografia (Fernandes, 2011).  

Sobre isso, Hilda Hilst afirma em conversa com Millôr Fernandes, responsável pelas ilustrações 

do Caderno Rosa de Lory Lamby, livro que inaugurou sua trilogia “pornográfica”: 

  

O que posso te dizer? Eu quis me alegrar um pouco. Eu tinha uma certa alegria 

sabendo que escrevia muito bem, mesmo não sendo lida. Mas de repente eu quis 

me alegrar, comecei a sentir um afastamento completo de todo o mundo. Eles 

nunca me liam, nunca. Então decidi fazer o livro. (SALLES, 1999, p .29) 

 

A decisão de Hilda Hilst em optar pela pornografia em sua produção literária revela os 

objetivos de ser reconhecida e obter algum lucro, inserindo a polêmica autora em um contexto de 

crítica ao mercado, bem como em relação ao papel desempenhado pelo escritor na 

contemporaneidade. Desse modo, a postura de Hilda diante das editoras revela uma escritora 

consciente dos mecanismos que movem esse setor da indústria cultural (Fernandes, 2011). 

 Ao lado da questão referente ao papel do escritor na contemporaneidade, a escrita 

pornográfica de Hilda Hilst acena para a ruptura dos padrões repressores da mulher, em especial do 

corpo feminino como via de autoconhecimento, construção identitária e redimensionamento das 

relações entre homem e mulher, muito embora a autora nunca tenha se declarado feminista (Souza, 

2012). Desse modo, é necessário deter-se em aspectos relativos à produção hilstiniana, ao contexto 

de sua produção e à representação social conferida à figura feminina. Para tanto, esse artigo trabalha, 

em primeiro lugar, com a ideia de feminismo, realizando um percurso histórico sobre a Crítica 

Feminista e, depois, trata sobre a corporeidade feminina, a partir dos estudos empreendidos pela 

renomada pesquisadora Elódia Xavier, em seu livro Que corpo é esse? O corpo no imaginário feminino, 

lançado em 2007. Em seguida, procedem-se às análises empreendidas acerca do livro O Caderno rosa 

de Lori Lamby, discutindo sobre os efeitos dessa virada literária de Hilda rumo à pornografia, bem 

como sobre a representação conferida ao corpo da personagem principal, apresentando, ainda, Hilda 

Hilst como porta-voz dos anseios coletivos femininos. Por último, são realizadas as últimas 

considerações, sublinhando os resultados evidenciados pela pesquisa. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. A mulher na Literatura: Percurso da Crítica Feminista 

 Guimarães (2007) aponta que, ao longo da história, as diferenças entre homens e mulheres na 

vida social tiveram sua base em conceitos apoiados na biologia, onde os sujeitos femininos eram 

considerados inferiores devido a valores fixos baseados na diferença sexual. Esses conceitos sempre 
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estiveram ligados ao pensamento reprodutor do modelo estabelecido pela sociedade patriarcal, no 

qual a mulher era representada como submissa e dependente do homem dentro de um sistema de 

opostos hierarquizados que favorecia o masculino. Cabia á mulher ficar confinada à esfera do privado, 

às tarefas do cotidiano, da casa e família, cabendo-lhe o papel de esposa e mãe. Por outro lado, ao 

homem era reservado o convívio público e social. Essa é, aliás, uma das justificativas para o fato de 

termos tão escassa presença das mulheres na história cultural ocidental, pelo menos até o século XX. 

Durante a história da literatura, pode ser observado que o cânone sempre priorizou e 

favoreceu as obras cuja autoria é masculina, principalmente se advindas de brancos e ocidentais 

pertencentes às classes média e alta. As mulheres, por outro lado, como pertencentes às minorias 

sociais, junto ao grupo das diferentes etnias, sempre foram deixadas de lado em seu reduto pelo 

cânone. Assim, para que o grupo das mulheres pudesse ganhar seu devido espaço e voz dentro desse 

meio, foi necessário que se efetivassem inúmeras mudanças, como a ruptura dos padrões 

logocêntricos e falocêntricos (Araújo, 2013). 

 

Ser o outro, o excluso, o estranho é próprio da mulher que quer penetrar no “sério” 

mundo acadêmico ou literário. Não se pode ignorar que, quer por motivos 

mitológicos, antropológicos, sociológicos e históricos, a mulher foi excluída do 

mundo da escrita - só podendo introduzir seu nome na história europeia por assim 

dizer através de arestas e frestas que conseguiu abrir através de seu aprendizado de 

ler e escrever em conventos (LOBO, 1999, p.5). 

 

A partir dos anos 60, entretanto, críticas e escritoras passam a questionar os modelos 

patriarcais e a forma como as mulheres eram representadas nas obras de autoria masculina, a fim 

desmascarar o caráter misógino de várias leituras e interpretações de textos literários, as quais 

reforçavam a imagem das mulheres de forma estereotipada. Entretanto, é somente na década de 

1970 que a crítica feminista se volta para uma investigação da literatura escrita por mulheres de 

forma mais significativa. É necessário mencionar que Virginia Woolf (1990), Simone de Beauvoir 

(1990) e algumas outras já apontavam a necessidade de se averiguar o motivo do silêncio ou da 

ausência feminina na cultura e sociedade ocidental. Assim, o modo como as mulheres se 

representavam e representavam o mundo a sua volta passou a fazer parte do interesse acadêmico 

(Souza, 2007). 

Ao ser destacada a questão da diferença feminina em relação aos homens, o sexo deixa de ser 

o único traço distintivo entre homens e mulheres. Nesse momento, grande ênfase é dada à 

constituição social do caráter humano. A sociedade, com todos os seus códigos de valores, é vista pela 

crítica feminista como influenciadora na formação da personalidade e do comportamento. A partir 
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disso, passa-se a refletir sobre o modo como a identidade feminina é construída. É neste momento em 

que o conceito de gênero adquire grande relevância. No entanto, falar em gênero não implica apenas 

em classificar algo em feminino ou masculino, primando um dos dois grupos, mas entender que 

“gênero representa não um indivíduo e sim uma relação social; em outras palavras, representa um 

indivíduo por meio de uma classe.” (LAURETIS, 1994, p. 210-211). É, pois, a partir da formação desse 

conceito que as mulheres passam a se enxergar não como um grupo estanque, assumindo uma 

posição secundária na sociedade, mas como um grupo que vivencia experiências semelhantes, uma 

vez que se encontravam submetidas às mesmas marcas de gênero dentro dos padrões sociais 

patriarcais (Guimarães, 2007). 

Fundado na tensão de uma identidade sexual compartilhada, o feminismo põe em cheque o 

nascimento da mulher evidenciado pela anatomia, mas recortado pela diversidade de mundos sociais 

e culturais. Assim, com o desenvolvimento do pensamento feminista na década de 1960, os estudos 

sobre a mulher passam a compor diversas áreas de conhecimento, como a Sociologia, a Psicanálise, a 

História e a Antropologia. Nos domínios da Literatura e da Crítica Literária isso também ocorre, o que 

equivale a dizer que o feminismo é o principal responsável por esse revisionismo acerca da posição da 

mulher na sociedade e no universo literário (Souza, 2009). 

À medida que o feminismo foi conferindo à mulher uma voz antes silenciada pelos moldes 

desenvolvidos numa sociedade patriarcal, foi publicado um número considerável de produções 

literárias de autoria feminina, com vistas à missão de derrubar os esquemas representacionais 

ocidentais, construídos a partir da centralidade de um único sujeito- homem, branco, ocidental-, com 

outros olhares, posicionados a partir de outras perspectivas. O resultado, sinalizado pela Crítica 

Feminista desde os anos 1980 no Brasil, aponta para a reescrita de trajetórias, imagens e desejos 

femininos. Nesse ínterim, a noção de representação se coloca para além de sua concepção 

hegemônica e passa a significar o ato de conferir representatividade à diversidade de percepções 

sociais, mais especificamente, de identidades femininas não mais pertencentes ao domínio patriarcal 

(Zolin, 2009). 

A crítica literária feminista, portanto, assume também uma função de promover maior 

abertura para o discurso feminino nesse universo literário. Assim, pode-se afirmar que o feminismo 

alterou o lugar da mulher nos diversos meios sociais, garantindo a ela o direito de escrever como 

literata sem que tenha o antigo medo e a necessidade de se esconder devido à rejeição e ao 

escândalo (Guimarães, 2013). 

Desse modo, a abordagem feminista na literatura produzida por mulheres propõe o 

desnudamento da alteridade do discurso feminino com um discurso “outro” em relação ao “mesmo”, 

a partir do princípio da diferença (Souza, 2009). 
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Junto ao desenvolvimento da Crítica Feminista, a representação da corporeidade feminina 

recebe destaque, uma vez que o corpo deixa de ser mero reconhecimento de sexo por parte da 

anatomia, restringindo a mulher a suas funções meramente biológicas para receber, então, uma 

multiplicidade de leituras, culminando com novas questões e representações sociais, incluindo-se aí 

uma grande redescoberta feminina na Literatura, onde o corpo passa a ser lido sob uma ótica 

diferente, abrindo novos espaços à escrita feminina. Desse modo, é necessário que se faça um breve 

percurso acerca da corporeidade feminina, bem como das representações e questões sociais 

conferidas ao corpo na Literatura.  

 

2.2. A Corporeidade Feminina na Literatura 

A relação corpo/mulher é um tema amplamente discutido pela crítica feminista, segundo a 

qual o corpo funciona como um espaço de aprisionamento e de inscrições socioculturais excludentes. 

Para o feminismo, o corpo também é uma construção cultural e por essa razão opõe-se à premissa de 

que o convívio social e ideológico é espaço característico do homem, atribuindo à mulher a 

maternidade, como sua função biológica. Os estudos de gênero provaram que esse ponto de vista 

serviu durante muito tempo para justificar o papel secundário desempenhado pela mulher na nossa 

sociedade (Souza, 2007). 

 A teoria feminista, em outras palavras, tem trabalhado no sentido de desassociar o corpo da 

mulher de sua visão restrita apenas à capacidade biológica de reprodução da espécie, garantindo, 

portanto, a visibilidade do corpo feminino em sua plenitude. O corpo é, pois, considerado como lugar 

de múltiplas significações. 

 Durante a evolução do pensamento feminista, adotaram-se quatro enfoques principais nos 

textos de autoria feminina: o biológico, o linguístico, o psicanalítico e o político-social. Para os efeitos 

deste trabalho, será trabalhado o primeiro enfoque dado aos textos escritos por mulheres, a saber, o 

biológico, com o objetivo de desmistificar os fundamentos culturais sob os quais se estruturavam as 

construções de gênero, promovendo a demolição das bases que regiam a dominação de um gênero 

sobre o outro. 

 No enfoque biológico encontra-se, de um lado, a sociedade patriarcal e a ideia de que o corpo 

da mulher representa os papéis sociais a ela atribuídos, tomados como aqueles de ordens naturais e, 

de outro lado, as feministas e a ideia do corpo como textualidade e fonte de imaginação (Souza, 

2009).  

 Acerca disso, Simone de Beauvoir (1960), assevera que:  

 

A sujeição da mulher à espécie, os limites de suas capacidades individuais são fatos 

de uma extrema importância; o corpo da mulher é um dos elementos essenciais da 
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situação que ela ocupa neste mundo. Mas não é ele tampouco que basta para a 

definir. Ele só tem realidade vivida enquanto assumido pela consciência através das 

ações e no seio de uma sociedade; a biologia não basta para fornecer uma resposta 

à pergunta que nos preocupa: porque a mulher é o Outro? Trata-se de saber como a 

natureza foi nela revista através da história; trata-se de saber o que a humanidade 

fez da fêmea humana (p. 57). 

  

Elódia Xavier, no livro “Que corpo é esse? O corpo no imaginário feminino”, lançado em 2007, 

propõe uma “tipologia do corpo”, trazendo ao público uma obra que desvela o percurso acerca do 

corpo e suas representações; propõe, assim, uma compreensão, numa perspectiva de longa duração, 

da invisibilidade histórica do corpo, de suas representações, como também de sua restrição ao 

aspecto onipotente da biologia, de caráter naturalista. Propõe ainda a dinâmica dos corpos segundo a 

engrenagem do sistema produtivo e de acordo com as peripécias verificadas no domínio 

socioeconômico e psicoafetivo. O corpo é, então, configurando conforme os seguintes tipos 

corpóreos: invisível, subalterno, disciplinado, imobilizado, envelhecido, refletido, violento, degradado, 

liberado e erotizado (Incluindo-se nesse último tipo o corpo da personagem Lori, estudada nesse 

trabalho). 

Com o fim de apresentar e caracterizar os tipos corpóreos já mencionados, a pesquisadora 

lança mão de textos literários os mais variados, os quais refletem nuances e contextos sociais 

diversificados, capazes de mostrar os mecanismos capazes de manter o corpo feminino em seu lugar 

de submissão, ou mostrar uma perspectiva de liberação do corpo das amarras sociais empreendidas 

por uma sociedade ainda patriarcalista, falocêntrica e misógina. Desse modo, a obra estabelece um 

percurso pelas narrativas de autoria feminina: este percorre os caminhos que se apresentam desde a 

mulher em posição secundária, que inexiste como sujeito do próprio destino até a mulher que almeja 

e, por fim, conquista a liberdade em sentido amplo.  

O livro provoca, portanto, a ruptura com qualquer visão estática sobre o corpo, que seja de 

caráter naturalista e misógino, e propõe um convite ao movimento das significações, uma vez que a 

autora enxerga os corpos: 

                             

Mais em sua concretude histórica do que na concretude simplesmente biológica, 

evitando, a todo custo, o essencialismo ou categorias universais. Existem apenas 

tipos específicos de corpos, marcados pelo sexo, pela raça, pela classe social e, 

portanto, com fisionomias particulares. Essa multiplicidade deve solapar a 

dominação de modelos, levando em conta outros tipos de corpos e subjetividades 

(p. 22). 
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A visão feminista do corpo entende que este é um tecido histórico e cultural e não uma 

simples associação de oposição entre macho/fêmea. Acerca disso, os estudos de gênero ressaltam o 

corpo como uma experiência, na qual o sujeito é controlado e vigiado pela sociedade (Souza, 2007). 

Observa-se, pois, uma perspectiva de quebra de paradigmas sociais quanto à corporalidade 

feminina, inserindo-se uma nova perspectiva, a qual promove a ruptura de silêncio sobre e nos 

corpos. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Para os efeitos desse trabalho, em primeiro lugar foi realizada uma análise acerca da maneira 

de como o corpo feminino é retratado no livro “O caderno rosa de Lori Lamby”, lançado em 1990. Em 

seguida, foi realizada uma busca nos estudos de Xavier (2007) acerca das múltiplas identidades do 

corpo feminino, bem como os de Souza (2007), Zolin (2009), Araújo (2013) e outros que serviram de 

suporte teórico para a efetivação dessa pesquisa. 

 

4. Análise dos Dados 

 

4.1. Lori Lamby e uma guinada rumo á pornografia na Literatura de autoria Feminina 

 

Já no início da história narrada no Caderno Rosa de Lori Lamby o leitor é surpreendido não 

apenas pelo teor pornográfico presente em toda a narrativa, mas também pelo tema da pedofilia em 

torno do qual gira a história. Além disso, Lori, personagem principal que conta apenas oito anos de 

idade, não demonstra nenhuma repulsa pelos abusos sexuais sofridos, ao contrário, revela todo o 

prazer que sente em sua vida sexual, bem como a emoção por conquistar, com a prática sexual, “as 

coisas que vê na televisão e na escola. Aquelas bolsinhas, blusinhas, aqueles tênis e a boneca da Xoxa” 

(Hilst, 1990, p.18). 

De fato, os leitores desta polêmica escritora devem ter sofrido um choque tremendo ao se 

depararem com esta obra, fruto da guinada literária por ela empreendida e, por essa razão, tão 

diversa das outras já escritas. Vale ressaltar mais uma vez que O caderno rosa de Lori Lamby foi tão 

somente a porta de entrada para outras obras que traziam a pornografia como marca principal e que 

ainda hoje são, de igual modo, amplamente discutidas pelos estudiosos que se dedicam a essa área. 

Esse livro representou, para Hilda Hilst, a possibilidade de ruptura com as amarras que ainda 

estivessem presente em seu conjunto de obras, uma vez que, dentre outras coisas, a escritora revelou 

toda sua insatisfação com o mercado literário e também com a visão que se tem da postura feminina, 
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referente a seus escritos e a sua vivência. Assim, ela produziu uma história que foi capaz de apontar 

para o público o fato de que uma mulher possui a mesma capacidade de escrever pornografias quanto 

um homem, quebrando o paradigma romantizado que se tem acerca da mulher na sociedade. Sob 

outro aspecto, Hilda não abandonou a sua erudição e seu potencial literário, haja vista que, ainda que 

o leitor seja levado a pensar que a história leve-o tão somente à excitação, o fluxo de linguagem e as 

cenas criadas durante a narrativa chamam a atenção do leitor mais atento para as várias críticas 

presentes no decorrer da história. 

Hilda Hilst, ao trazer à tona uma história cujo personagem principal é uma menina que narra 

sua vida sexual, revelando os prazeres e as alegrias passadas ao lado dos parceiros, o que em nada 

revela um trauma psicológico sofrido por uma criança que é vítima de tais abusos, transporta os 

leitores para um cenário de transgressão no que concerne à escrita feminina, o que muito 

representou e representa ainda nos caminhos trilhados por mulheres na literatura. 

 

4.2. O corpo feminino e suas representações no Caderno Rosa de Lori Lamby 

 

Nessa obra, observa-se que o corpo de Lori possui uma representação diversa daquela antes 

conferida pelo patriarcalismo de uma sociedade conservadora. Aqui, o que se vê é um corpo 

erotizado, que deseja viver plenamente a sua sexualidade. Nesse sentido, o corpo feminino não é mais 

retratado em seu fator puramente biológico, atribuindo à mulher tão somente o papel de mãe, mas é 

descrito em toda a sua plenitude, revelando os desejos sexuais também abrigados no instinto 

feminino. 

Lori vivencia de modo natural a sua sexualidade e toda a obra é permeada por expressões que 

em nada demonstram sua vitimização, mas sim o prazer e a satisfação sentida durante os atos sexuais 

descritos: 

 

Eu deitei com a minha boneca e o homem que não é tão moço pediu para eu tirar a 

calcinha. Eu tirei. Aí ele pediu para eu abrir as perninhas e ficar deitada e eu fiquei. 

Então ele começou a passar a mão na minha coxa que é muito fofinha e gorda, e 

pediu que eu abrisse as minhas perninhas. Eu gosto muito quando passam a mão na 

minha coxinha. Daí o homem disse para eu ficar bem quietinha, que ele ia dar um 

beijo na minha coisinha. Ele começou a me lamber como o meu gato se lambe, bem 

devagarinho, e apertava gostoso o meu bumbum. Eu fiquei bem quietinha porque é 

uma delícia e eu queria que ele ficasse lambendo o tempo inteiro, mas ele tirou 

aquela coisona dele, o piupiu, e o piupiu era um piupiu bem grande, do tamanho de 

uma espiga de milho, mais ou menos (HILST, 1990, p. 8-9). 
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É interessante notar também a maneira pela qual o corpo é explorado durante toda a história. 

No decorrer da narrativa tanto os órgãos sexuais de Lori, quanto os de seus parceiros recebem 

denominações diversas, o que conferem à personagem principal o aspecto de inocência, realçando a 

sua pouca idade e enfatizado a questão da violência sexual relacionada à pedofilia. Assim, é comum 

aparecerem nomes como “coisinha”, “cacetinha”, “Abelzinho”, “bicho-pau”, “piupiu”, “conhinha”, 

“xixoquinha”, etc., quando da descrição dos órgãos sexuais de Lori e de seus parceiros. 

O corpo mantém a todo tempo uma conotação erotizada, favorecendo não apenas a vivência 

da sexualidade em sua plenitude, mas também funcionando como um instrumento capaz de produzir 

lucro. 

 

Por que será que ninguém descobriu pra todo mundo ser lambido e todo o mundo 

ia ficar com dinheiro pra comprar tudo o que eu vejo, e todos também iam comprar 

tudo, porque todo o mundo só pensa em comprar tudo. Os meus amiguinhos lá da 

escola falam sempre dos papi e das mami deles que foram fazer compras, e eu 

então acho que eles são lambidos todo dia (Hilst, 1990. p. 16). 

 

 Hilda Hilst, através de Lori, fugiu da ênfase biológica que outrora fora dada ao corpo feminino, 

segundo a qual o corpo da mulher era determinante do seu destino, ficando esta apenas reservada à 

maternidade e ao lar, e passou a trabalhar com a corporeidade feminina sob um viés pornográfico, 

revelando tão somente que, assim como o homem, a mulher também possui desejos e fantasias 

sexuais e o seu corpo também pode ser trabalhado sob estaa perspectiva que, ao despir o corpo 

feminino de sua posição puramente naturalista, reveste-o com erotismo e sensualidade. Assim é que a 

protagonista da história descobre que o seu corpo é capaz de lhe dar prazer e se regozija ante essa 

descoberta: 

 

Tio Abel olhava sempre, e punha o dedo lá dentro bem devagarinho (pra não 

assustar o peixinho que não tinha, mas que podia ter, ele dizia) e punha e tirava o 

dedo e depois lambia o dedo, e foi fazendo assim tantas vezes e foi ficando tão 

gostoso que eu tinha vontade de rir e de chorar de tão maravilhoso. Que bom que 

as pessoas têm língua e têm dedo. E que bom que eu tenho bocetinha (Hilst, 1990. 

p. 31). 

 

Assim, o que se tem é uma menina que descobre em seu corpo a fonte capaz de lhe fornecer 

prazeres e, por essa razão, vive intensamente sua vida sexual, redescobrindo o seu próprio corpo a 

cada nova experiência. 
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4.3. Hilda Hilst como porta-voz de anseios coletivos 

 

O caderno rosa de Lori Lamby representa, para a produção literária de Hilda Hilst e os 

caminhos traçados pela Crítica Feminista, um grande e revolucionário salto impulsionado pelo fazer 

literário feminino. Isso pode ser comprovado pelos seguintes fatores: a) o desenvolvimento da escrita 

pornográfica junto ao fato de ser apresentado um corpo que, apesar de violentado, não carrega 

nenhum sentimento negativo; b) o fato de ser trazido à tona um fato polêmico (pedofilia\violência 

sexual) c) a descrição de cenas pornográficas por um vocabulário por vezes chulo e d) todos esses 

fatores serem postos em relevo por uma mulher. 

 Hilda Hilst se fazia conhecida e polêmica ao passo que contribuía, através de sua nova 

literatura, para a emancipação feminina, já que provocava a ruptura dos padrões estabelecidos pelos 

moldes da sociedade patriarcal. A escritora propiciou, através da pornografia, uma reflexão ainda 

maior no que concerne ao papel da mulher diante da sociedade, já que com ousadia resolveu mudar 

completamente o foco de suas produções, inovando na literatura e desmistificando a visão romântica 

e maternal da mulher, revolucionando a sociedade de sua época, ainda imersa num contexto 

patriarcalista e conservador. 

 

5. Resultados 

 

Pode-se dizer que Hilda Hilst revolucionou a escrita feminina ao passo em que trouxe dois 

aspectos importantes em sua obra, a saber: o envolvimento de sua produção literária com a 

pornografia e uma abordagem diferenciada da violência sexual ligada à pedofilia, verificada com o fato 

de apresentar ao leitor uma garota de oito anos de idade que, apesar de sofrer constantes abusos, 

não se mostra, em nenhum momento, como vítima da história. Ao contrário, sempre narra suas 

aventuras com satisfação e deleite. Nessa obra, o corpo feminino é lido sob um viés erótico, onde a 

mulher vive a sua sexualidade plenamente, satisfazendo seus instintos sexuais, diferente, pois, da 

conotação biológica que outrora fora conferida ao corpo feminino. 

 

6. Considerações Finais 

 É certo que o desenvolvimento da Crítica Feminista, a partir dos anos 60, produziu um grande 

impacto na literatura. Esta, por conter, como fruto de uma sociedade misógina e falocêntrica, apenas 

a voz do homem e por ser esta a voz grandemente valorizada pelo cânone, passa a abrigar também o 

pensamento feminino, abrindo novos espaços à mulher e as discussões por ela propostas. 
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 Com uma maior participação feminina, a Literatura atravessa um período de grandes 

mudanças, acompanhada por uma nova manifestação de pensamentos acerca da posição da mulher 

na sociedade. Essa explosão de ideias e difusão de obras cuja autoria é feminina irá culminar em uma 

nova forma de se enxergar o caráter como fator relevante, a mulher como um todo a ser levado em 

conta e, consequentemente, a corporeidade feminina. 

 Hilda Hilst deu um salto significativo nesse contexto histórico, ao efetivar uma grande 

mudança no foco de suas produções, as quais, saindo de sua conotação mais séria, passaram a 

carregar narrativas pornográficas, abrigando diversas críticas sociais. O Caderno rosa de Lori Lamby, 

livro inaugural dessa nova fase da autora, traduz tudo o que é capaz de ressignificar a identidade 

feminina na sociedade, ao romper com os paradigmas normalmente associados à mulher numa 

cultura que ainda guarda resquícios dos ditames patriarcais. 

 O corpo erotizado da personagem principal demonstra, de um lado, o desejo da mulher de 

viver de modo pleno a sua sexualidade e, de outro, funciona como porta-voz dos anseios coletivos que 

insiste em gritar que a mulher tem sim um papel bem diverso a ser cumprido na sociedade, enfatizado 

seus talentos, necessidades e vontades, em todos os aspectos iguais aos do homem.  

 O Feminismo é, pois, o grande responsável desse novo pensar e fazer literário, à medida que 

Hilda Hilst e O caderno rosa de Lori Lamby representam, de modo bastante significativo, esse 

momento importante da história literária de autoria feminina, haja vista que dá corpo a uma nova voz 

da mulher, advinda da grande necessidade de se viver a vida, de modo intenso e bastante diverso do 

que outrora fora vivida. 
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Resumo:  
A escrita da História configura-se de acordo com o seu tempo e lugar social de produção, ou seja, o contexto 

histórico terá uma influência preponderante na construção historiográfica de uma determinada sociedade. 

Nesse sentido, a História, assim como diversas outras áreas do conhecimento humano, é uma ciência que se 

repaginou e transformou-se ao longo do tempo e do espaço. Essas modificações que surgem dentro do 

conhecimento histórico no século XX possibilitam uma nova perspectiva historiográfica, a chamada História 

Cultural. Em seu olhar, tudo passa a ser História, tudo se torna passível de ser estudado pela ciência histórica, 

aspectos das sociedades antes ignorados pelos historiadores tornam-se objetos de estudo. Dessa forma, há o 

destaque para o encontro entre a História e a Literatura, ou seja, os textos literários transformam-se em fontes 

para o historiador, o qual passa a percebê-los enquanto uma representação da sociedade de seu tempo acerca 

de um determinado tema. Dessa forma, o objetivo deste artigo consiste na análise da perspectiva europeia 

sobre o mundo no século XIX a partir da narrativa de Júlio Verne através da obra “A Volta ao Mundo em 80 Dias” 

e “Vinte Mil Léguas Submarinas”. Os referenciais teórico-metodológicos utilizados na elaboração deste trabalho 

foram, principalmente, Hobsbawm (1981), Reis (2006) e Said (2011). Percebeu-se a partir do estudo feito como 

o contexto histórico o qual o literato estava inserido teve uma influência significante em sua escrita, não apenas 

na perspectiva de mundo adotada pelo autor ao longo de sua narrativa, mas também na construção da mesma. 

 

Palavras-chave: História e Literatura; Mundo no século XIX; Júlio Verne. 

 

 

1. Considerações Iniciais 

O que é a História? Quais seus métodos? Quais seus objetivos? Será que é possível inferir 

como a mesma deve ser trabalhada? A partir destes questionamentos pode-se pensar como a escrita 

da História sofreu transformações ao longo dos séculos, configurando-se de acordo com o seu tempo 

e lugar social de produção, ou seja, o contexto histórico terá uma influência preponderante na 

construção historiográfica de uma determinada sociedade. Sobre isso Certeau (2011, p.57) nos diz:  

O livro ou o artigo de história é, ao mesmo tempo, um resultado e um sintoma do 
grupo que funciona como um laboratório. Como o veículo saído de uma fábrica, o 
estudo histórico está muito mais ligado ao complexo de uma fabricação específica e 
coletiva do que ao estatuto de efeito de uma filosofia pessoal ou à ressurgência de 
uma “realidade” passada. É o produto de um lugar. 

mailto:marcus_pierre@hotmail.com
mailto:salina@hotmail.com
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Em sua perspectiva, então, a História ou a escrita da mesma é o produto de seu tempo e de 

seu lugar social. Ela estará, portanto, vinculada ao seu local de produção, refletindo os anseios e as 

dúvidas produzidas em sua determinada época e sociedade. 

Nesse sentido, a História, assim como diversas outras áreas do conhecimento humano, é uma 

ciência que se repaginou e transformou-se ao longo do tempo e do espaço. Seus métodos e objetivos 

dependerão do contexto o qual a mesma encontra-se inserida. 

Se, de acordo com Burke (2011), no momento de sua insurgência enquanto ciência no século 

XIX havia uma preocupação com a História dos grandes homens, com uma necessidade se tentar 

apresentar o que “realmente aconteceu”, com uma busca pela imparcialidade do historiador, ao longo 

do século XX, percebe-se uma transformação nesta escrita, novos métodos e perspectivas surgem, 

permitindo ao historiador diferentes possibilidades de estudo. 

Essas modificações que surgem dentro do conhecimento histórico no século XX possibilitam 

uma nova perspectiva historiográfica, a chamada História Cultural. Em seu olhar, tudo passa a ser 

História, tudo se torna passível de ser estudado pela ciência histórica, aspectos das sociedades antes 

ignorados pelos historiadores tornam-se objetos de estudo. A História Cultural, na perspectiva 

trabalhada aqui se refere, então, a toda “historiografia que se tem voltado para o estudo da dimensão 

cultural de uma determinada sociedade historicamente localizada” (BARROS, 2009, p.56). O texto 

literário sendo um, entre tantos elementos produzidos culturalmente e historicamente, passível, 

então, de tornar-se objeto de estudo da História. 

De acordo com Pesavento (2005), há o destaque para o encontro entre a História e a 

Literatura, ou seja, os textos literários transformam-se em fontes para o historiador, que passa a 

percebê-los enquanto uma representação da sociedade de seu tempo acerca de um determinado 

tema.  

Nesta perspectiva, “o que conta para o historiador não é o tempo da narrativa, mas sim o da 

escrita” (PESAVENTO, 2005, p.83), ou seja, a análise produzida pelo historiador deve ser feita a partir 

do tempo no qual o literato e a obra encontram-se inseridos e do lugar social o qual o mesmo escreve. 

Assim, “a literatura permite o acesso à sintonia fina ou ao clima de uma época, ao modo pelo qual as 

pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais os valores que guiavam seus passos, quais os 

preconceitos, medos e sonhos” (PESAVENTO, 2005, p.82) e é papel do historiador analisar estes 

elementos para uma possível compreensão, dentre muitas, de um fragmento de uma referida 

sociedade em um determinado tempo e espaço. 

É a partir deste olhar que o objetivo deste artigo consiste na análise da perspectiva europeia 

sobre o mundo no século XIX a partir da narrativa de Júlio Verne através das obras “A Volta ao Mundo 

em 80 Dias” e “Vinte Mil Léguas Submarinas”. Pretende-se focar as relações de alteridade 

estabelecidas entre europeus e outros povos, além de como o projeto de modernidade estabelecido 
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no século XIX apresenta-se em sua escrita. Os referenciais teórico-metodológicos utilizados na 

elaboração deste trabalho foram, principalmente, Hobsbawm (1981), Reis (2006) e Said (2011).  

 

2. O Mundo no século XIX: Um diálogo entre a História e a Literatura. 

Como era o mundo no século XIX? Diversas são as formas de perceber um determinado 

elemento, no caso em questão uma perspectiva de mundo de certa época. É possível analisar 

diferentes contextos a partir de documentos, relatos, registros, bem como da literatura produzida 

durante o período. Como já trabalhado, os textos literários dizem muito sobre a conjuntura na qual 

foram escritos. Como pensar, então, este mundo na visão de Júlio Verne? 

A partir da análise da escrita de Verne (2006), bem como pelo diálogo com outros autores 

pode-se inferir acerca de certos aspectos do contexto no qual o mesmo vivia.  

Primeiramente, tomando como referência Hobsbawm (1981) o mundo do final do século XVIII 

e começo do século XIX era “ao mesmo tempo menor e muito maior que o nosso” (HOBSBAWM, 

1981, p.23). Ou seja, era um mundo não totalmente conhecido ainda no qual as pessoas não 

costumavam empregar viagens. Dessa forma, o mundo não era tão conhecido neste período pelas 

sociedades, tornando-o maior do que o que ele realmente era. 

Além disso, as formas de comunicação, apesar de serem mais desenvolvidas que a dos séculos 

passados, não se comparavam com as que foram praticadas durante o século XIX e XX. Pode-se 

perceber esse avanço nas comunicações ao observamos o seguinte trecho da obra “Volta ao mundo 

em 80 dias”: 

Phileas Fogg, deixando Londres, nem fazia idéia, sem dúvida, da grande repercussão 
que sua partida iria provocar. A notícia da aposta espalhou-se a princípio no Reform 
Club, e produziu uma verdadeira comoção entre os membros do respeitável círculo. 
Depois, do club, esta comoção passou para os jornais, por intermédio dos reporters, 
e dos jornais ao público de Londres e de todo o Reino Unido (VERNE, 2006, p.83). 

 

Nota-se, então, a rapidez com a qual a notícia da empreitada de Phileas Fogg espalhou-se pelo 

Reino Unido, fruto do contexto da época, da evolução nos meios de comunicação em razão da 

conjuntura do mundo oitocentista. 

É importante ressaltar isto porque a partir da narrativa presente em Júlio Verne percebe-se a 

transformação do mundo no século XIX apontada por Hobsbawm (1981) como fruto da dupla 

revolução, responsáveis por moldar a sociedade ocidental. Em “Volta ao Mundo em 80 dias” nota-se 

claramente o papel que a Revolução Industrial teve nesta época moderna, no auge do imperialismo 

europeu. Tomemos como exemplo o seguinte trecho:  

[...] - Eu sustento, disse Andrew Stuart, que as probabilidades são a favor do ladrão, 
que não pode deixar de ser um homem muito astuto!  
– Ora, vamos! respondeu Ralph, não há mais um só país que ele possa se refugiar.  
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– Por exemplo!  
– Para onde quer que ele vá?  
– Não sei, respondeu Andrew Stuart, mas, afinal, a terra é bastante vasta.  
– Era outrora... disse à meia voz Phileas Fogg. [...]  
– Como, outrora! A terra diminuiu, por acaso? 
– Sem dúvida, respondeu Gauthier Ralph. Sou da opinião de Mr. Fogg. A terra 
diminuiu, pois a percorremos agora dez vezes mais depressa do que há cem anos. E 
é isto o que, no caso de que nos ocupamos, tornará as buscas mais rápidas. [...] 
(VERNE, 2006, p.58 – 59) 

 

No fragmento destacado Phileas Fogg e seus colegas do Reform Club discutiam sobre um 

assalto recente que havia ocorrido no Banco da Inglaterra e sobre as possibilidades de fuga do ladrão. 

Neste momento é possível observar a transformação que havia ocorrido no mundo do século XIX. Se 

no século anterior o mundo era considerado “maior” por ser menos conhecido e pela dificuldade em 

viajar, no século XIX esta situação muda radicalmente por conta da Revolução Industrial e do avanço 

das ferrovias. Observando o trecho a seguir de “Volta ao Mundo em 80 dias” pode-se inferir a 

influência que a Revolução Industrial teve na ampliação da globalização da Terra: 

[...] – É preciso confessar, senhor Ralph, retomou, que achou um modo engraçado 
de dizer que a terra diminuiu. Porque atualmente se faz sua volta em três meses... 
– Em oitenta dias apenas, disse Phileas Fogg.  
– Com efeito, senhores, acrescentou John Sullivan, oitenta dias, desde que a seção 
entre Rothal e Alaabad foi aberta sobre o “Great-Indian peninsular railway”[...] 
(VERNE, 2006, p.60) 

 

No segmento observa-se como a Revolução Industrial transformou o mundo no século XIX. 

Não apenas encurtou as distâncias, mas possibilitou o surgimento de um novo imaginário para a 

época, principalmente com o desenvolvimento das ferrovias. Sobre isto Hobsbawm (1981, p.61) nos 

diz:  

Nenhuma outra inovação da revolução industrial incendiou tanto a imaginação 
quanto a ferrovia, como testemunha o fato de ter sido o único produto da 
industrialização do século XIX totalmente absorvido pela imagística da poesia 
erudita e popular. 

 

Nesse sentido, as estradas de ferro foram um dos aspectos mais marcantes desta nova 

conjuntura. Elas simbolizavam a inovação tecnológica, o projeto de modernidade tomando forma, 

“[...] o próprio símbolo do triunfo do homem pela tecnologia.” (HOBSBAWM, 1981, p.61).  

Dessa forma as estradas de ferro tiveram uma importância significativa no referido século e a 

escrita de Verne (2006) torna isso perceptível. É, principalmente, através das estradas de ferro que o 

mundo havia “reduzido” de tamanho.  É através dela e dos barcos a vapor, outra inovação que 

aparece neste contexto, que se torna possível fazer a “volta ao mundo” tão rapidamente.  
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No entanto, não foi apenas em “Volta ao mundo em 80 dias” que o contexto vivido por Verne 

(2006) influenciou sua escrita. Quando pensamos também em “20 mil léguas submarinas” percebe-se 

como a conjuntura da época de certa forma se faz presente em sua escrita.  

No caso de “20 mil léguas submarinas” não serão as ferrovias ou mesmo os barcos a vapor os 

representantes do projeto de modernidade que atinge seu auge durante o século XIX, mas sim o 

Nautilus. Pode-se inferir isso a partir da descrição da embarcação do Capitão Nemo e do seguinte 

trecho da obra: “Este navio é uma obra-prima da indústria moderna e eu lamentaria perder a 

oportunidade de observá-lo à vontade” (VERNE, 2013, p.43). 

A partir da fala do Professor Aronnax percebe-se como a emblemática embarcação do Capitão 

Nemo será a grande representante nessa obra acerca da importância que a Revolução Industrial teve 

ao longo do século XIX. No caso em questão, como os avanços tecnológicos permearam o imaginário 

do europeu da época. 

Outro aspecto a ser destacado em “20 mil léguas submarinas” é a dúvida que o oceano ainda 

produz no homem do século XIX. Considerando que “os conhecimentos humanos sobre o fundo do 

mar tenham permanecido insignificantes até a metade do século XX” (HOBSBAWM, 1981, p.23) a 

embarcação do Capitão Nemo e suas aventuras pelas profundidades oceânicas representam 

perfeitamente a vontade e a necessidade do homem moderno, este homem presente na figura do 

Professor Aronnax, de conhecer o mundo e, muitas vezes, de conquistá-lo. 

Percebe-se, então, na escrita de Verne (2006) a influência que a Revolução Industrial e a 

ciência tiveram em sua obra e no contexto do século XIX. “O olhar científico do século XIX significou a 

radicalização da confiança no projeto moderno” (REIS, 2006, p.39) e a partir deste projeto o 

historiador, o homem do século XIX “pode diferenciar povos inferiores e povos superiores, povos mais 

e menos livres, povos mais avançados e mais atrasados” (REIS, 2006, p.39).  

A modernidade, nesse sentido, para Reis (2006), levou o homem às Grandes Guerras e 

culminou na conquista quase que absoluta do mundo pelos europeus, principalmente Inglaterra e 

França. Dessa maneira, “o completo domínio político e militar do mundo pela Europa viria a ser o 

produto da era da dupla revolução” (HOBSBAWM, 1981, p.41). Said (2011, p.40) também corrobora 

com essa perspectiva ao afirmar que “esse século foi o apogeu da ‘ascensão do Ocidente’, e o poderio 

ocidental possibilitou aos centros metropolitanos imperiais a aquisição e acumulação de territórios e 

súditos a uma escala verdadeiramente assombrosa.”. 

Este processo resultou na submissão e absorção do mundo aos grandes impérios ocidentais 

(SAID, 2011) e isto, por sua vez, trouxe à tona novamente a questão sobre alteridade, acerca da visão 

do conquistador sobre o Outro. É esse aspecto que será trabalhado em seguida a partir da narrativa 

de Júlio Verne. 
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3. Alteridade e Modernidade: perspectivas de uma relação. 

De que maneira, então, essa Alteridade toma forma no século XIX, principalmente 

considerando a narrativa de Júlio Verne? Primeiramente é preciso apontar que as relações de 

Alteridade materializam-se sempre que culturas diferentes encontram-se, destacando-se que segundo 

Todorov (2010) talvez o maior exemplo desse tipo de relação, ou seja, o encontro que possivelmente 

provocou maior estranheza foi o ocorrido entre o europeu e o americano no século XVI.  

Contudo, estas relações de Alteridade continuaram a existir nos séculos seguintes e durante 

o século XIX, no auge do imperialismo europeu, quando boa parte do mundo da época esteve em seu 

domínio percebe-se novamente essas questões inseridas dentro dos grandes impérios ocidentais. 

Sobre isso Said (2011, p.43) diz que: 

Nem o imperialismo, nem o colonialismo é um simples ato de acumulação e 
aquisição. Ambos são sustentados e talvez impelidos por potentes formações 
ideológicas que incluem a noção de que certos territórios e povos precisam e 
imploram pela dominação, bem como formas de conhecimento filiadas à 
dominação: o vocabulário da cultura oitocentista clássica está repleto de palavras e 
conceitos como “raças servis” ou “inferiores, “povos subordinados”, “dependência”, 
“expansão” e “autoridade”. E as ideias sobre a cultura eram explicitadas, reforçadas, 
criticadas ou rejeitadas a partir das experiências imperiais. 

 

A partir do trecho pode-se inferir a relação existente entre o europeu e o habitante do 

mundo conquistado pelo primeiro. O projeto de modernidade, como dito anteriormente, criou as 

condições necessárias para a conquista do mundo pela Europa, bem como a imposição cultural da 

mesma sobre aqueles que foram subordinados ao seu poder. É esta a Alteridade que ocorreu durante 

o período oitocentista, no auge do imperialismo europeu, entre os habitantes dos Grandes Impérios 

Ocidentais e as populações que foram submetidas ao seu poder e a sua cultura. 

Sendo assim, nota-se esse contexto, essas relações de Alteridade entre o europeu e o 

habitante do mundo conquistado na escrita de Júlio Verne, principalmente na obra “Volta ao mundo 

em 80 dias”. A perspectiva do europeu sobre a cultura destes povos é abordada na narrativa do autor, 

apontando o pensamento de que a cultura europeia é superior, ideia reforçada pela modernidade. 

Ao considerar a obra “Volta ao mundo em 80 dias” podemos perceber esta perspectiva de 

superioridade frente a cultura do conquistado em um momento o qual Phileas Fogg e Passepartout 

encontram-se atravessando a Índia e presenciam um ritual na região a qual se encontravam. O ritual 

em questão praticaria o sacrifício de uma mulher, de uma vida humana, voluntariamente, em nome 

da deusa Shiva, deusa do amor e da morte na cultura indiana. Ao compreender o que estava 

acontecendo o seguinte diálogo ocorre: 

– Como! retomou Mr. Fogg, sem que sua voz traísse a menor emoção, estes 
costumes bárbaros subsistem na Índia e os ingleses não puderam destruí-los?  
– Na maior parte da Índia, respondeu Sir Francis Cromarty, esses sacrifícios já não 
acontecem mais, mas não temos nenhuma influência nas regiões selvagens, e 
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principalmente aqui no território do Bundelkund. Toda a vertente setentrional dos 
Víndias é teatro de assassinatos e pilhagens incessantes (VERNE, 2006, p.225 – 226). 

 

A partir deste diálogo torna-se claro a perspectiva do europeu sobre o Outro, sendo 

perceptível o pensamento da superioridade do europeu sobre a cultura do Outro. Vale destacar que 

não se encontra em discussão aqui a moralidade do ato de tirar uma vida, mas sim o olhar do europeu 

sobre uma cultura diferente da sua. Nesse sentido, a partir do momento que Phileas Fogg e Sir Francis 

Cromarty tomam a cultura nativa como “bárbara” e “selvagem” estão contrapondo-a a sua própria 

cultura, ou seja, à medida que o Outro é visto desta maneira significa dizer que o europeu é o 

civilizado.  

Não é apenas em “Volta ao mundo em 80 dias” que percebemos essa relação estabelecida 

entre o europeu oitocentista com o Outro. Em certo momento durante a obra “20 mil léguas 

submarinas” o Professor Aronnax pede permissão ao Capitão Nemo para ir à terra firme e caçar com 

seus companheiros. Nemo concede a vontade de Aronnax e atraca o Nautilus em uma ilha próximo à 

Papua-Nova Guiné conforme se verifica no trecho: 

Levantamo-nos os três, de espingardas em punho, prontos para responder a 
qualquer ataque.  
– Serão macacos? – perguntou Ned Land.  
– Mais ou menos – respondeu Conselho. – São selvagens.  
– Corramos para o bote! – apressei-os, dirigindo-me para o mar.  
De fato, era forçoso que fugíssemos, porque uns vinte indígenas, armados de arcos 
e fundas, surgiam na orla de uma mata à direita de onde estávamos, a cerca de cem 
passos. Aproximavam-se sem correr, mas demonstrando hostilidade, atirando suas 
pedras e flechas contra nós. Chegamos em dois minutos à beira do mar. Carregar o 
bote com as nossas provisões da caçada, empurrá-lo para a água e montar os 
remos, foi uma questão de segundos. Ainda não tínhamos avançado dez metros e já 
uma centena de selvagens, gritando e gesticulando, entrava na água (VERNE, 2013, 
p.72 – 73).  

 

A partir do segmento pode-se perceber como de maneira análoga a “Volta ao Mundo em 80 

Dias” o nativo de outras regiões é encarado novamente como selvagem, contrapondo-se mais uma 

vez ao “europeu civilizado” representado por Aronnax e seus companheiros. 

Desta maneira nota-se o olhar do europeu sobre o Outro a partir da narrativa de Júlio Verne e 

como este corrobora com o projeto de modernidade e imperialismo vigente na época, que colocava o 

europeu enquanto superior e civilizado, em detrimento dos povos que acabam por serem submetidos 

a eles.  

Contudo, ao se pensar a Alteridade neste contexto e na narrativa de Júlio Verne, ao 

considerarmos sua obra “20 mil léguas submarinas” existe a presença de uma figura emblemática e 

curiosa: o Capitão Nemo. O motivo para esta ponderação será explicado na sequência. 
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4. Relações de dicotomia na escrita de Júlio Verne. 

Por que, então, uma dicotomia presente na narrativa de Júlio Verne? A realidade é que esta 

toma forma a partir da figura de Capitão Nemo. Dicotomia normalmente significa a divisão de algo em 

duas partes e é exatamente isto que o Capitão Nemo é. Ao mesmo tempo em que ele é fruto do 

imperialismo europeu, visto que sua origem está ligada a algum povo que foi subordinado aos 

impérios europeus, ele também constrói o Nautilus, uma embarcação que reflete o projeto de 

modernidade europeu, muito provavelmente a partir dos conhecimentos adquiridos por ele ao 

estudar na Europa. 

Essa questão presente na figura de Nemo abre possibilidades para diversos debates ou 

questionamentos ao longo da obra. Temos como exemplo o trecho a seguir que retrata a reação de 

Nemo quando o Professor Aronnax o informa dos “selvagens” que estariam atacando-os após a sua 

caçada e de seu grupo. Nemo diz o seguinte: 

– Ah! É o professor – falou, voltando-se para mim. – Então fez boa caçada? – Sim, 
capitão, mas infelizmente trouxemos um bando de bípedes cuja presença me 
parece muito inquietante.  
– Selvagens – adivinhou ele e comentou num tom irônico. – O senhor admira-se de 
ter encontrado selvagens nesta região? Onde é que não há selvagens, professor? 
Aliás, os daqui serão piores do que aqueles que o senhor não considera como tais? 
(VERNE, 2013, p.73) 

 

A partir da análise do trecho percebe-se o questionamento de Nemo acerca destes 

“selvagens”. Ele compara-os aos europeus, àqueles que o Professor Aronnax considera como 

civilizados. Nemo, de uma forma sutil, critica os Grandes Impérios Ocidentais, a civilização ocidental, 

da qual o Professor Aronnax e seus companheiros fazem parte. 

Nemo representa, então, o resultado do imperialismo europeu sobre o mundo e isto reflete 

em seus pontos de vista. É perceptível isto ao considerarmos os seguintes trechos, primeiramente 

quando Nemo conhece Aronnax e seus companheiros e em outro momento quando Nemo revela 

onde teria se formado enquanto engenheiro:  

– Sr. Aronnax – replicou ele com vivacidade. – Não sou aquilo a que chama um 
homem civilizado! Rompi com toda a sociedade por motivos que só eu posso 
apreciar. Portanto, não obedeço as suas regras e convido-o a que nunca as evoque 
em minha presença! Estas palavras foram ditas pausadamente. Um raio de cólera e 
de desprezo iluminou os seus olhos e eu adivinhei em sua vida um passado 
extraordinário. Não só se tinha colocado à margem das leis humanas, como se 
tornara independente, livre na mais rigorosa acepção da palavra, fora de qualquer 
ataque (VERNE, 2013, p.32 – 33). 

 

E, em outra situação, Nemo revela onde teria estudado: “– Sim, professor. Estudei em 

Londres, Paris e Nova Iorque no tempo em que era habitante dos continentes da terra” (VERNE, 2013, 

p.41). A partir destes dois segmentos pode-se inferir que, muito provavelmente, Nemo pertencia a 
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algum povo que foi subordinado pelos europeus e isso influenciou significativamente seu processo de 

identificação. O momento que isso fica realmente claro se dá num trecho o qual o Nautilus é atacado 

por uma embarcação moderna dos Impérios Ocidentais. Neste momento temos a seguinte fala de 

Nemo: “– Eu sou o direito, eu sou a justiça! Sou o oprimido e ali está o opressor! Foi por causa dele 

que vi morrer tudo que eu amava e venerava: pátria, mulher, filhos, pai e mãe! Tudo o que odeio está 

ali. Cale-se e desça!” (VERNE, 2013, p.209). Nemo confirma, mesmo sem dizer a nação a qual 

pertencia, sua origem, é a consequência, de fato, da opressão das Nações Ocidentais sobre o resto do 

mundo.  

A dicotomia, então, está representada em sua figura a partir do momento em que ao mesmo 

tempo em que Nemo é um reflexo deste imperialismo europeu é também aquele que dá seguimento 

ao projeto de modernidade que levou a legitimação destes impérios ocidentais. Nautilus, afinal de 

contas, muito provavelmente foi construído a partir do conhecimento adquirido por Nemo em sua 

nação de origem e naquelas que a conquistaram e simboliza a modernidade deste período. 

Representa, então, o imaginário do europeu acerca dos avanços tecnológicos, fruto da influência da 

Revolução Industrial no mundo ao longo do século XIX.  

 

5. Considerações Finais 

Desta forma, a Literatura constitui-se em um espelho da sociedade da época, apresentando 

questões, discussões e mesmo ideologias produzidas durante o contexto da tessitura da obra. 

A partir disso torna-se possível compreender e analisar uma determinada época através de 

um diálogo entre o texto literário e o conhecimento histórico produzido sobre determinada 

conjuntura. 

Por fim, por meio de novos olhares de acordo com a época na qual se escreve, novas 

possibilidades podem e devem surgir ao se trabalhar com documentos históricos. A História, afinal de 

contas, parte de questionamentos feitos no presente para problematizar o passado. Talvez por isso a 

análise da perspectiva do europeu oitocentista sobre o mundo a partir da narrativa de Júlio Verne 

possa ser uma questão tão relevante em nossa época, por representar uma ideologia e um projeto de 

modernidade que foi imposto às nações conquistadas pelos Grandes Impérios Ocidentais e o 

resultado disso chega até o século XXI, até os dias atuais. 
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Resumo:  
A poética de Da Costa e Silva, escritor nascido em Amarante-PI, é marcada, visivelmente, pelo registro das 

reminiscências dos momentos vividos na infância, entre outras lembranças. Essa escrita dacostiana possibilita 

uma análise pelo viés da memória, tendo em vista que é possível averiguar a relação entre o discurso ficcional da 

literatura e a realidade vivida pelo autor piauiense. Em específico, no poema “Rio das Garças”, soneto que 

representa através das lembranças do sujeito lírico as paisagens de sua infância, entre elas, o Rio. O sujeito lírico 

busca reter o tempo passado por intermédio dos registros escritos, evocando o comportamento infantil com 

saudosismo e, não obstante, com traços de melancolia e suave tristeza. Esses aspectos são perceptíveis não 

somente pelo encadeamento – relação semântica – das palavras, mas pela própria estrutura do poema, a 

exemplo da construção do ritmo poético, fato que nos auxilia na compreensão do intercambio entre memória e 

poesia. Partindo dessas ideias, o presente trabalho objetiva analisar a relação entre os registros memorialistas e 

a escrita poética. Almeja-se também compreender a representação do rio na construção do discurso poético e, 

por fim, verificar os elementos estruturais que compõe a tessitura do poema. Diante desse contexto, seguiremos 

o percurso metodológico de análise baseado nos pressupostos teóricos de estudiosos como Maria Luiza Ramos 

(2011), Roman Ingarden (1995), Alfredo Bosi (2000), Antonio Candido (2006), Octávio Paz (2012). 

 

Palavras-chave: Memória; estruturação poética; Da Costa e Silva; “Rio das Garças”. 

 

 

1. Introdução 

Dentre os temas que permeiam a poética de Da Costa e Silva, o rio é uma figura recorrente. 

Ao lado da saudade e da imagem simbólica da mãe, a representação do curso natural das águas 

também ganhou notoriedade na coletânea de poemas do referido autor. Muitos de seus registros 

líricos, principalmente os de caráter memorialísticos, expõe o rio como um dos objetos que incita a 

recordação. Poderíamos citar os poemas “Saudade” e “Mater”. Neles o rio surge imbricado a uma 

linguagem metafórica, seja como sinônimo de saudade, seja como âncora para as lágrimas de uma 

mãe. No entanto, é em “Rio das Garças” que o fenômeno estético literário concentra sua atenção no 

próprio fenômeno natural, e a partir deste estabelece suas relações outras. 

Desse modo, as imagens sugeridas no poema em análise são multifacetadas, ora 

representam a natureza ora fazem referência ao sagrado.  Em virtude disso, quando articuladas, as 

palavras constituem as imagens em poema. (BOSI, 2000). Para Bosi (2000, p. 29) “A linguagem se 

mailto:daiseoliveira@hotmail.com
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vale de uma tática toda sua para recortar, transpor e socializar as percepções e os sentimentos que o 

homem é capaz de experimentar”.  

O eu lírico retoma os ritos da liturgia cristã ao tempo em que descreve os fenômenos 

naturais e se iguala ao rio. Por meio de uma linguagem repleta de simbolismos, o sujeito lírico se 

volta para o passado e em absorto olhar contemplativo, se deleita e nos convida, enquanto leitores, 

a admirar, de igual modo, a transcendência do natural ao místico, da correnteza das aguas à 

inventividade poética. Em outros termos, nos leva a conhecer o “Rio das Garças”: 

 

Rio das Garças: a natureza e o sagrado 

  

Na verde catedral da floresta, num coro 

Triste de cantochão, pelas naves da mata, 

Desce o rio a chorar o seu perpétuo choro 

E o amplo e fluido lençol das lágrimas desata... 

 

Caudaloso a rolar, desde o seu nascedouro, 

Num rumor de oração no silêncio da oblata, 

Ao sol – lembra um rocal todo irisado de ouro, 

Ao luar – rendas de luz com vidrilhos de prata. 

 

Alvas garças a piar, arrepiadas de frio, 

Seguem de absorto olhar a vítrea correnteza 

Pendem ramos em flor sobre o espelho do rio... 

 

É o Parnaíba, assim carpindo as suas mágoas,  

- Rio da minha terra, ungido de tristeza, 

Refletindo o meu ser à flor móvel das águas. 

(SILVA, 2000, p. 72) 

 

O poema, desde os primeiros versos, já nos apresenta uma linguagem que flutua entre o 

universo natural e o universo do cristianismo. Uma das marcas evidentes em Da Costa em Silva, 

poderíamos assim dizer, é a representação do mundo simbólico do Cristianismo. Sua poética é 

entremeada de ritos cristãos. Além dos aspectos doutrinários, há constantemente marcas de 

intertextualidade com a Bíblia. As “virtudes teologais188” se fazem presente em meio aos versos do 

                                                             
188 Nome dado a uma sequência de três poemas: Fé, Esperança e Caridade. Uma referência direta ao texto bíblico 
encontrado em I Coríntios 13:13, quando Paulo escreve aos irmãos de Corintios mencionando as três virtudes que o 
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poeta amarantino, seja de maneira direta ou analógica, como surge em “Símbolos”, “Rosa Mística”, e 

outros que mesclam os versos poéticos com fragmentos bíblicos, como o poema “O eterno ciclo”, 

texto em que o eu lírico faz um jogo de linguagem com o livro de Eclesiastes. Por outro lado, o 

mundo natural também é louvado com frequência nos poemas dacostianos. Simples eventos 

naturais ganham poeticidade e passam a fazer parte do universo lírico de sua poética, como os 

versos de “Madrigal de loucos”, “Canção da noite”, “A chuva”, “O redemoinho”, “A névoa”, dentre 

outros. 

Neste sentido, em “Rio das Garças” o curso natural da água se iguala às experiências do 

sujeito que traz arraigado as marcas das práticas religiosas. O passado e o presente encontram-se 

ligados pela força da natureza. Ao mesmo tempo em que continua seu curso, o rio traz recordações 

do que passou, mas que permanece na memória. Esse é o sujeito lírico de “Rio das Garças”, um ser 

que contempla o fenômeno natural e o sacraliza através dos ritos e costumes típicos do Cristianismo. 

Por intermédio dos versos, o objeto representado transcende a sua originalidade, e em uma mescla 

habilidosa dos vocábulos, aos poucos lhe são atribuídas outras significações.  

Do ponto de vista simbólico, a imagem do curso do rio assume a função dinâmica do espaço 

de reverberação do sujeito, comparando seu rumor caudaloso ao rumo das orações da voz lírica. Da 

perspectiva do eu lírico, o material retrabalhado poeticamente, além da palavra, passa a ser o 

universo simbólico. O mundo interior do sujeito do poema que encontra na correnteza o espaço para 

refletir o seu ser pejado de tristeza e mágoas. Sentimentos que se fundem em uma única matéria e 

aos poucos auxiliam o efeito estético do texto, tornando-o repleto de implicações representativas. 

Logo, nos versos de “Rio das Garças” o jogo entre memória e poeticidade são aspectos do produto de 

uma relação interdependente de associação e complemento entre os estratos de significação do 

texto poético baseados nos pressupostos teóricos de Roman Ingarden (1995) e Maria Luiza Ramos 

(2011).  

 

2. Um coro triste de cantochão  

 

Principiamos nossa análise pelo estrato fônico, tendo em vista que, entre as demais 

camadas, esta é a que particulariza o vocábulo e sugere as imagens no poema desde as menores 

partículas. Diante disso, antes de adentrarmos nas demais esferas de significação do poema, torna-se 

necessário compreender as implicações rítmicas e melódicas do soneto, bem como associar esses 

fenômenos literários aos fenômenos naturais e sagrados que são traspostos nos versos. Uma relação 

                                                                                                                                                                                              
homem deve cultivar. “Há três coisas que perduram – a fé, a esperança e a caridade, e a maior destas é a caridade.” 
(ALMEIDA, 2010, p. 1033) 
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entre a memória literária e a memória cultural também é um fator marcante na poética de “Rio das 

Garças”, pois, ao tempo em que o eu lírico retoma as tradições do fazer literário, os ritos religiosos 

também são evocados e transpostos aos versos. Costumes esses, de igual modo, relacionados à 

sonoridade, pois envolve em suas ações a vocalização, seja por intermédio de um coro ou em 

sussurros de orações silenciosas. 

 “Rio das Garças” é um texto estruturado em versos dodecassílabos e as rimas entrelaçadas 

ratificam a ideia de uma ligação orgânica entre o homem e o meio ambiente. A primeira estrofe 

revela essas mudanças melódicas:  

Na verde catedral da floresta, num coro - A 

Triste de cantochão, pelas naves da mata,- B 

Desce o rio a chorar o seu perpétuo choro - A 

E o amplo e fluido lençol das lágrimas desata..- B 

 

Diante do rigor dos versos, a estrofe compõe um cenário que permuta entre o espaço 

natural e espaço místico. As imagens-lembranças são evocadas e sugeridas pela própria enunciação 

das palavras catedral e floresta. Dois espaços distintos, mas que nos versos isométricos se tornam 

interligados. Dessa forma, no mesmo ritmo que um ambiente se constitui o outro, simultaneamente, 

é elaborado diante do repertório imagético do leitor. O passado e o presente se encontram no 

prantear do choro. (Com a catedral - as lágrimas / Com a floresta com o rio – o curso do rio) 

Podemos considerar que a escrita poética é também um recurso de evocar a memória, 

portanto o quadro de imagens sugeridas nos versos anteriores configura-se como um esforço do 

sujeito lírico em manter os signos e os seus respectivos significantes do mundo cristão atualizados no 

presente. Ideia que tem como reforço a permanência dos verbos no presente do indicativo (desce/ 

desata). Essa característica está também presente nos demais versos do poema. Isso se deve a 

evidente marca do presente, que independente do tempo encontra-se visível, assim como nos diz 

André Comte-Sponville (2006, p. 30): 

[...] talvez fosse mais correto dizer: ‘Existe três tempos: o presente do passado, o 
presente do presente, o futuro do presente.’ Porque esses três tipos de tempo 
existem em nosso espírito, e não os vejo fora dele. O presente do passado é a 
memória; o presente do presente é a intuição direta; o presente do futuro é a 
espera. 

 

Ainda na primeira estrofe, no terceiro verso, chamamos atenção para a alteração que 

ocorre com o radical chor, em que no primeiro instante surge com a desinência ar em seguida (ainda 

no mesmo verso) recebe o. A troca das vogais sugere também a troca de sentidos associado ao ato 

de derramar de pranto e angústias. Na primeira expressão (Desce o rio a chorar) a ação sugerida é a 

personificação, onde o rio – elemento que representa o natural – incorpora as angústias do eu lírico 
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e por ele chora.  Já no segundo momento (o seu perpétuo choro) pode ser relacionado com a 

característica de perenidade do rio que em seu curso natural simula um choro perpétuo.  

Ainda no sentido fônico, o ritmo é algo que nos chama atenção tanto pelo visual quanto 

pelo auditivo. Assim, salientamos os versos da segunda estrofe, no qual as duas pausas longas nos 

remetem à reflexão do sujeito lírico, que “num rumor de oração” dá continuidade a seu jogo 

emparelhado entre o rio e a igreja:  

Caudaloso a rolar, desde o seu nascedouro, 

Num rumor de oração no silêncio da oblata, 

Ao sol – lembra um rocal todo irisado de ouro, 

Ao luar – rendas de luz com vidrilhos de prata. 

 

Os vocábulos sol e lua, imbricados às pausas, remetem-nos a elementos da temporalidade, 

que por meio, também de aspectos naturais, marca seu cronos. No poema, o tempo é marcado pelo 

curso do rio, uma metáfora que reafirma a ideia do presente como mediador do passado e do futuro. 

Tempo este refletido nas águas do próprio rio em que se deleita o sujeito lírico.  

Outro exemplo do uso de pausas associadas à temporalidade encontra-se no poema “Sob o 

ritmo do tempo”, versos em que a voz lírica, ancorada em elementos naturais, sugere uma reflexão 

em torno dos fatos mnemônicos. Vejamos: 

Sob o ritmo do tempo  

 

A areia, grão a grão, escoa na ampulheta... 

Sob o ritmo do tempo, em silêncio medito: 

Ai de quem, a sofrer, passou pelo planeta 

Sem realizar o seu instante de infinito! 

 

A água cai, gota a gota, a oscilar na clepsidra... 

Atento ao seu rumor, penso inquieto e tristonho: 

Ai de quem não arou com pranto a terra anidra, 

Para atirar ao mundo a semente de um sonho! 

 

A sombra leve azula a pedra do quadrante... 

Cismo, absorto, a seguir-lhe o tardo movimento: 

Ai de quem, a viver como uma sombra errante, 

Não roçou pelo céu a asa de um pensamento! 

(SILVA, 2000, p. 271) 
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 O lirismo dos versos de “Sob o ritmo do tempo” dá-se pela reflexão que instiga em seus 

leitores. A utilização dos recursos naturais atua como um mecanismo de poeticidade para 

estabelecer uma simbologia da efetiva passagem do tempo (a areia/ a água). Em “Rio das Graças”, a 

vítrea correnteza assume com destreza essa função. A passagem do rio e a passagem do tempo 

refletem sua vitalidade diante das garças, arrepiadas de frio. Essa sensação é sugerida pela própria 

fonética da consoante r que evoca tremolência pelo som fricativo, assim como em vítrea (referindo-

se a agitação das águas – uma correnteza). Diferente da sonoridade do r que aparece em 

garças/rio/ramos/olhar/ que sugerem longevidade, alongando o fonema (porque estão associadas às 

vogais), uma espécie de sílaba pesada, fortalecendo a relação “passagem” da água e do tempo.  

Outros efeitos fônicos que nos chama atenção encontram-se nos vocábulos da última 

estrofe: 

É o Parnaíba, assim carpindo as suas mágoas,  

- Rio da minha terra, ungido de tristeza, 

Refletindo o meu ser à flor móvel das águas 

 

 Logo no primeiro verso, após definir o rio das garças, o eu lírico faz uso da consoante s 

fricativa alveolar desvozeada, que produz seu som sem a vibração das cordas vocais. Porém, a 

sonoridade alcançada se assemelha ao próprio sussurro do rio, que carpindo (ou seja, chorando) suas 

mágoas dá continuidade ao seu curso. Outro destaque recai sobre o termo ungindo, em que a 

própria sequência de sons nasalizados, ou seja, um som abafado foneticamente (por conta do 

abaixamento do palato mole) reflete o estado de alma do eu lírico. 

Dessa maneira, “Rio das Garças” encontra-se permeado de símbolos que estão atrelados às 

múltiplas camadas que formam a tessitura do poema. O fônico atua como o estrato primário que 

auxilia na elaboração das imagens acústicas, no entanto, é necessária a complementação das 

camadas, algo que segue nos tópicos seguintes. 

 

3. Rio das garças: um local irisado de ouro e vidrilhos de prata 

 

Assim como em “Mater” e em “Saudade”, “Rio das Garças” apresenta desde o título um 

forte jogo semântico. Neste sentido, é importante salientar que a camada dos estratos semânticos é 

uma sequência do estrato fônico, tendo em vista que ambos evocam imagens que contextualizam o 

leitor dos versos. Um incita pelos sons dos vocábulos e outro pela própria significação das palavras. 

No entanto, em ambos os casos a imagem formulada é acústica, pois o universo representado é 

ficcional. A memória cultural torna-se, então, elemento essencial na construção do significado dos 
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termos, visto que, tudo parte do repertório imagético, em muitos momentos, instigado pela 

memória do lido ou pela memória do vivido, seja do leitor ou do eu lírico.  

Os símbolos que preenchem os versos do poema em análise como mencionamos 

anteriormente, possui uma forte relação com a religiosidade cristã. Desde o título, a presença do 

sagrado se encontra atrelado à semântica do Termo. Segundo o “Dicionário de Símbolo”, a garça era 

tida, eventualmente, como um pássaro sagrado, no Egito. Em razão do seu bico comprido ela é, na 

maioria das vezes, entendida como o símbolo do conhecimento, além de estar associada à 

curiosidade. Já o termo “rio” encontra na fertilidade a sua importância e costumava ser venerado 

como divindade (principalmente para os gregos e romanos). Estreitamente ligado à água, a fluidez o 

configura como o símbolo do tempo e da transitoriedade, mas também da constante renovação.  

É a partir desses dois vocábulos arraigados de simbologia que o eu lírico de “Rio das 

Garças” estabelece seus versos. Em um jogo harmonioso entre a natureza e o Cristianismo, a voz 

lírica ecoa seu choro de mágoas que escorrem pelo tempo como escorrem pelas águas/lágrimas do 

Parnaíba. Esse rio é revelado apenas na ultima estrofe, mas ao longo do soneto pode ser atribuído a 

qualquer outro rio que entre matas espelha as angústias de um ser inquieto e envolvido pela tristeza 

e pelas mágoas. Sentimentos que mantém uma forte ligação com o passado, posto que, conservam 

na memória os fatos vividos. Desta maneira, quando evocados retoma as mesmas sensações. 

Melancolia, que além dos vocábulos, as pausas e melodias ajudam a sugerir.  

Desde a primeira estrofe as imagens evocam o passado. A tradição das celebrações da 

religiosidade católica é retomada por intermédio do vocábulo cantochão. Trata-se de uma prática da 

Antiguidade referente ao canto gregoriano, utilizada na liturgia cristã. É um gênero monofônico, ou 

seja, apresenta uma só melodia e o ritmo é livre, assim como o curso do rio.  Neste sentido, o coro 

ecoa na catedral os rumores de “oração no silêncio da oblata” (consagração do pão e do vinho) e a 

floresta ecoa o choro das mágoas do eu lírico. 

A relação entre a catedral e a floresta se intensifica nos dois últimos versos da segunda 

estrofe, em que o próprio eu lírico nos convida a evocar nossa memória cultural (Ao sol – lembra um 

rocal todo irisado de ouro,\ Ao luar – rendas de luz com vidrilhos de prata). Essas características 

atribuídas ao rio são oriundas das catedrais que em seu projeto arquitetônico possuíam vidros 

irisados, que ao sol refletiam as múltiplas cores do arco-íris. De igual modo, os vidrilhos (pequenos 

tubos de vidro) prata também compunham a arquitetura das igrejas.  

Na estrofe seguinte o eu lírico constrói, por meio dos versos, uma imagem representativa 

do meio natural, mas que alternadas ao jogo de palavras, ganha uma significação mais elaborada. 

Vejamos: 

Alvas garças a piar, arrepiadas de frio, 

Seguem de absorto olhar a vítrea correnteza 
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Pendem ramos em flor sobre o espelho do rio... 

 

Comparada ao vidro, a correnteza das águas se assemelha a um espelho. As garças (com 

seus pescoços compridos), como estão sempre próximas ao leito - principal característica dessas aves 

ciconiformes - refletem a imagem de ramos em flor que pendem sobre as águas. Em olhar absorto, 

contemplam a passagem do tempo pelas águas da correnteza reconhecendo sua soberania, assim 

como expõe na primeira estrofe do terceiro soneto do poema “O eterno ciclo”: 

O tempo é a sábia lei que rege e guia 

Tudo o que o amor fecunda e a vida gera, 

Dando forma, emoção, cor, harmonia 

Ao ser que vive ou que viver espera. 

(SILVA, 2000, p. 233) 

 

Ainda no campo semântico, a presença dos adjetivos além de singularizarem os 

substantivos intensifica a mescla entre o sagrado e o meio natural. Os pares dos caracteres 

noemáticos estabelecem uma relação de complemento da direção intencional do poema, tendo em 

vista que a significação dos vocábulos de maneira particularizada conduz a campos semânticos 

distintos, mas que no poema, se complementam (verde catedral – natureza/ sagrado; perpétuo 

choro – eternidade/ pranto; fluido lençol – característica da água/ manto; alvas garças – pureza/ 

natureza; absorto olhar - voltado para os próprios pensamentos/ contemplação; vítrea correnteza – 

feito de vidro/ curso natural da água).  

 

4. Rio da minha terra  

 

Como já é sabido, o rio assume a função de objeto-foco do poema, mesmo integrado à 

natureza e ao homem, ainda é no rio que as simbologias encontram o seu ponto de partida. Neste 

sentido, na camada do estrato objetual, será averiguado a representação desse objeto no “mundo” 

da obra poética. Em uma primeira leitura, o Rio Paranaíba ganha mais notoriedade em “Rio das 

Garças”, porém, ao se investir na compreensão do jogo das analogias e simbologias propostas pelo 

eu lírico, o rio se iguala ao sagrado, e consequentemente ao ser natural do homem.  

O poema em análise revela angústia e melancolia, sentimentos inerentes à natureza 

humana. Dessa forma, o eu lírico se sente também parte da natureza, assim como o rio é caudaloso, 

o pranto do ser lírico é perpétuo diante de suas tristezas. Para o sujeito do poema, toda a mata é 

sagrada, bem como a própria natureza. Dessa forma, o caráter divino é atribuído ao meio ambiente. 

De igual modo, conservar essas atribuições e imagens-lembranças, é uma maneira de conservar o 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

704 

passado, mesmo que em tristes recordações, pelo mero efeito de uma necessidade natural do 

homem de lembrar.  

O som da correnteza do rio se assemelha aos sussurros das orações.  As experiências do eu 

lírico com o mundo mítico do Cristianismo permanecem em sua memória. Essas recordações são 

instigadas pelos sons do ambiente natural, evocações suaves e leves (como sugere o próprio ritmo 

do poema). Sobre a relação entre memória e vivência, a pesquisadora Silvana Pantoja (2015, p. 47) 

atesta que: 

[...] a memória, entremeada de vivências, leva-nos a senti-la como labiríntica. Por 
entre corredores que se entrecruzam, as lembranças se imbricam umas nas outras 
e, por meio de movimentos centrífugos, são arremessadas cada vez mais para 
longe do centro. Mas como todo labirinto, a memória é imprevisível, realiza outro 
movimento: de avanços e recuos. 

 

O sujeito lírico reflete na correnteza do rio, suas lembranças e suas tristezas. Reforçando a 

ideia de que a memória encontra-se conectada com o discurso lírico, a voz dos versos ecoa suas 

recordações, sejam elas ligadas tanto à cultura católica como ao meio natural que pertence o eu 

lírico.  As idas e vindas da memória, ou seja, seus avanços e recuos, dentro do projeto poético de 

“Rio das Garças” resultam no equilibro da natureza sacralizada, onde ambos assumem a mesma 

força locucionaria.  

Representado pelas águas do rio, as lágrimas, na maioria das vezes, são associadas à 

angústia e à inquietação da alma. Esses aspectos também são representados em outros poemas, em 

que o eu poético indaga seus leitores pela relação existente entre o choro, o nascimento e a água/ 

lágrima. Vejamos: 

Lacrime semper 

 
Ai! Por que todo ser nasce chorando? 
Homem – Jesus num horto de gemidos –  
Nasces, as cinco chagas dos Sentidos, 
No Óleo Santo das Lágrimas untando! 
 
Como nascer entre sorrisos, quando 
Te canta a Dor nos nervos, nos tecidos, 
Te queima o sangue a cerra os teus ouvidos, 
Os teus olhos em lágrimas banhando?... 
 
Nascer chorando é o vaticínio, o agouro 
Dos Dias 13, do Perpétuo Choro 
Da Vida, ao vivo que se desenterra: 
 
Sair de um ventre para um outro ventre 
E achar ventura muitas vezes entre 
Sete palmos do ventre da Mãe Terra! 
(SILVA, 2000,p. 80) 
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Um dos primeiros aspectos que chama atenção no texto anterior é o pessimismo que o eu 

lírico expõe no discurso. O choro desde o nascimento, segundo o sujeito poético, atua como uma 

predição do sofrimento que este terá ao longo da vida. Assim, como em “Rio das Garças”, um choro 

perpétuo.  Entremeado a natureza (Mãe Terra), o discurso simbólico traz fixadas as marcas do meio 

externo e interno, expõe as reminiscências do eu lírico.  

Diante disso, as considerações do estrato objetual complementam-se na camada das 

aparências, visto que a temática, ou estrato dos objetos representados, encontra na (intra) 

intertextualidade umas das formas de representação do objeto, porém seguindo os “rastros” que o 

eu lírico permeia sua poética. Uma maneira de atualizar seus registros, isto é, uma experiência 

poética de memória.   

 

5. O espelho do rio  

 

Para finalizarmos a presente análise, a camada das aparências segue em ritmo equivalente 

ao do estrato dos objetos representados. Compreendendo como o objeto-foco (o rio) é representado 

pelo eu lírico, em um percurso memorialístico, a temática de “Rio de Garças” é um aspecto 

recorrente na poética dacostiana. Neste sentido, os efeitos estéticos dos aspectos são oriundos de 

uma mescla entre os demais estratos. As inferências realizadas pelo leitor, dentro do universo 

poético, passam a ser direcionadas pelo conteúdo do poema. A presença das “coisas” ausentes, ou 

seja, a memória surge em associação à elaboração do texto lírico. Desse modo, analisar as aparentes 

representações é retomar as lembranças do eu lírico, reconstituir o seu passado que foi atualizado.  

Como já foi observado, o eu lírico se iguala ao próprio elemento da natureza – o rio. 

Poemas como “Sou como um rio misterioso”, do livro Verônica, traz, desde o título, a mesma 

configuração de “Rio das Garças”. Há também uma linguagem carregada de símbolos que conduzem 

a angústia e tristeza. Vejamos:  

Sou como um rio misterioso  

 

Sou como um rio que, de tanto 

Refletir sombras, se tornou sombrio... 

Rio de dor, rio de pranto, 

Ninguém sabe o mistério desse rio. 

  

Rio de dor, rio de mágoas, 

Ocultando as imagens que refletes, 

Rolam em meu ser as tuas águas, 
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Sob a treva do silêncio, como o Letes189 

(SILVA, 2000, p. 260) 

 

Nos versos anteriores, o eu lírico novamente se entende como o próprio rio, mas não com 

entusiasmo e satisfação, porque com nostalgia e nítida tristeza. Diante de um passado não revelado, 

a dor, o pranto e o mistério encontram no rio o espaço para refletir seu ser. Da mesma forma, o eu 

lírico encontra no texto poético o mecanismo de compartilhar seu sentimentalismo em demasia. 

Outro poema que evidencia uma releitura do passado por meio de comparação entre o rio e o eu 

lírico, podemos encontrar no IV soneto de “Sob outros céus”: 

 
Sob outros céus 
IV  
Eu sou tal qual o Parnaíba: existe 
Dentro em meu ser uma tristeza inata,  
Igual, talvez, à que no rio assiste 
Ao refletir as árvores, na mata... 
 
O seu destino em retratar consiste, 
Porém o rio tudo o que retrata, 
De alegre que era, vai tornando triste, 
No fluido espelho móvel de ouro e prata... 
 
Parece até que o rio tem saudade 
Como eu, que também sou desta maneira, 
Saudoso e triste plena mocidade. 
 
Dá-se em mim o fenômeno sombrio 
De refração das árvores da beira 
Na superfície trêmula do rio... 
(SILVA, 2000, p. 228) 

 

Podemos verificar que há um aspecto comum aos três poemas anteriores que está para 

além da temática: a reafirmação do sujeito lírico comparado ao meio natural. A imagem do sujeito 

internalizado junto à natureza torna-se uma figura recorrente, como nos versos (Sou como um rio/ 

Eu sou tal como o Parnaíba). Estamos diante de um ser que, por intermédio das analogias de efeito 

temporal, sugere uma reflexão ao leitor em busca de sua representação na terra. Um eu lírico que 

busca na natureza alívio, especialmente no rio, sendo este, um “rio ideal do sentimento” 190 (SILVA, 

2000, p. 85). Uma âncora para suas inquietações. 

 

 

                                                             
189 Segundo a mitologia clássica, o rio Letes é localizado no inferno (Hades). Espaço escolhido pelos mortos para, por 
intermédio de um banho, se esquecerem da sua existência interior. Na obra, A Divina Comédia, o rio Letes pertence ao 
purgatório, onde as pessoas se banham para se purificarem e ganharem aceso ao Paraiso.  
190 Verso do poema “Flumen Amoris” presente no livro Sangue.  
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Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo investigar as diferenças existentes entre o enredo do romance Um 

estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle, Esq., e da adaptação desta obra para o primeiro episódio da série 

de TV Sherlock (BBC), intitulado “Um estudo em rosa”. Indicam-se as mais relevantes modificações feitas pelo 

roteirista da série, que, no nosso entender, foi o responsável por guiar o crime para um caminho divergente da 

narrativa original, modificando fatores sociais, temporais e principalmente religiosos. Utilizando como base 

teórica os autores Massi (2011), Benjamin (1975) e Lins (1947), este artigo analisa e elucida os motivos das 

alterações que existem na adaptação da obra original para a série de TV, ou seja, porque razão tais fatos que 

estão no script da série de TV não são os mesmos no romance, e vice-versa. 

 

Palavras-chave: Adaptação; Sherlock Holmes; Análise comparativa. 

 

 

1. Considerações Iniciais 

Dizem que gênio é quem tem uma capacidade infinita 
para o trabalho – Holmes comentou comum sorriso. – 

Essa é uma definição muito ruim, mas se aplica no caso 
do trabalho de detetive. (CONAN DOYLE, 2009, p. 19).191 

 

Em 1887, a revista Inglesa Beeton’s Christmas Annual apresentou Sherlock Holmes e seu fiel 

amigo, Dr. John Watson, ao público Inglês. Um Estudo em Vermelho foi a primeira história do detetive 

criado por Arthur Conan Doyle, que, ao todo, escreveu 60 romances policiais utilizando Holmes e 

Watson como seus protagonistas. Hoje, os nomes dos personagens estão vinculados não só apenas a 

literatura Britânica, mas as adaptações feitas para o cinema, TV, cartoons e peças de teatro. Uma 

destas versões é a da série de TV Sherlock. 

                                                             
191 “They say that genius is an infinite capacity for taking pains,” he remarked with a smile. “It’s a very bad definition, but it 
does apply to detective work”. (Tradução nossa). 

mailto:luandbezerra@hotmail.com
mailto:vannycarvalho11@hotmail.com
mailto:wander@ufpi.edu.br


 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

709 

A série foi criada pelos roteiristas e produtores Steven Moffat e Mark Gatiss, este primeiro, 

segundo o site da BBC, foi o escritor do episódio de estreia que foi ao ar em 2010. Retratando os 

mesmos personagens do livro publicado, os criadores trouxeram o mundo ficcional de Arthur Conan 

Doyle para os hábitos e costumes do século XXI, entretanto ocorreram mudanças nesta adaptação, 

não só temporais, mas também sociais e, principalmente, religiosas. Com isto, este artigo propõe 

investigar as alterações feitas para o desenvolvimento do primeiro episódio da série de TV em 

questão, indicando as mais relevantes modificações feitas pelo roteirista da série, que, no nosso 

entender, foi o responsável por guiar o crime para um caminho divergente da narrativa original. 

 

2 Sinopse das Obras 

“Vamos lá, pense! Em quem nós confiamos sem nem mesmo 

conhecer? Quem passa despercebido onde quer que vá? 

Quem caça no meio da multidão?” (BBC, 2010, s.p).192 

2.1 Um estudo em vermelho 

 O romance é composto por duas partes: Uma introdutória, e a segunda intitulada “A Terra dos 

Santos”. No primeiro momento o leitor é apresentado ao personagem Dr. John H. Watson, que narra a 

sua própria história no livro em questão. Tem-se a apresentação de facto, que ele é um médico 

reformado e que serviu na guerra do Afeganistão. De volta para Londres, Dr. Watson busca uma 

pessoa para dividir um apartamento e por intermédio de um amigo acaba conhecendo o famoso 

Sherlock Holmes. Logo, Dr. Watson percebe que seu companheiro não é uma pessoa comum. Cheio 

de mistérios e hábitos irregulares, Sherlock Holmes é um detetive, mas não um detetive qualquer, ele 

trabalha com a ciência da dedução. A trama se desenvolve em torno do mistério de Lauriston 

Gardens. Um homem é assassinado de forma peculiar, pois não houve roubo ou qualquer evidência de 

como o mesmo morreu. A pedido dos detetives Gregson e Lestrade, Holmes se encaminha para a cena 

do crime, com o intuito de desvendá-lo. Dr. Watson o acompanha, narrando assim os acontecimentos.  

Com cautela e observação, Holmes percorre lentamente o jardim da casa e analisa cada 

detalhe para juntar seu quebra-cabeça. As pistas mais relevantes neste caso são uma aliança 

encontrada ao lado do corpo, uma caixa de pílulas e o nome R-A-C-H-E escrito com sangue na parede 

da sala. Ao que tudo indica, uma mulher está envolvida no assassinato, entretanto, Holmes derruba a 

tese dos investigadores, afirmando que RACHE é vingança em Alemão. Sherlock Holmes coloca um 

anúncio no jornal avisando que encontrou uma aliança na rua, tudo isso com o intuito de pegar o 

assassino em uma armadilha. Dias depois, uma senhora aparece no apartamento afirmando que a 

aliança pertence a sua filha e que necessita dela urgentemente. Sherlock a devolve e após despedir-se 

                                                             
192 “Come on, think! Who do we trust even though we don’t know them? Who passes unnoticed wherever they go? Who 
hunts in the middle of a crowd?” (Tradução nossa). 
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da senhora a segue para ver aonde ela iria ou até quem ela iria. Entretanto, Holmes perde sua 

suspeita e o caso fica em suspenso.   

Após várias investigações, um novo fato deixa a narrativa preocupante: o secretário da vítima, 

Joseph Stangerson, foi assassinado nas mesmas circunstâncias do primeiro caso. O que se encontra de 

diferente é que a causa da morte foi uma profunda punhalada do lado esquerdo do peito, penetrando 

o coração. Foram encontrados também uma pílula e a palavra RACHE, escrita em letras de sangue. 

Nesse ponto Holmes acredita já ter desvendado o crime. Usando uma das pílulas encontradas na casa 

onde ocorreu o primeiro assassinato, Holmes a dissolve e a oferece para um velho e doente cachorro 

que vivia no apartamento. Dentro de poucos minutos, o animal morre e triunfante, o detetive 

desvenda o caso. Nesse instante, um cocheiro entra no apartamento, e em seguida Holmes o 

apresenta a todos como o verdadeiro culpado das mortes. Ele tenta fugir, mas é capturado. 

A segunda parte do livro é um paralelo que liga os fatos dando sentido à história. “A Terra dos 

Santos” conta a narrativa de dois sobreviventes a um acidente no deserto de Utah, onde foram 

resgatados por uma caravana de Mórmons que atravessavam a planície. O homem se chamava John 

Ferrier e a menina, Lucy Ferrier. Para continuar no meio deles, os dois são apresentados a uma 

condição: abraçar a religião fielmente e ser bons discípulos de Deus. John aceita e vive junto com os 

Mórmons durante anos, ajudando e construindo uma cidade com aqueles que o salvaram da morte. 

Lá, John Ferrier cria sua filha e segue os mandamentos da fé dos Mórmons, mas não aceita se casar e 

construir um harém para si. Viver com sua filha já era o suficiente. Anos se passam, a menina chega a 

idade adulta e desperta o desejo dos jovens da cidade, mas ela se apaixona por um jovem que não faz 

parte da comunidade Mórmon: Jefferson Hope. O pai de Lucy aprova o namoro e logo percebe que 

dividirá o amor de sua filha com outro homem. Jefferson Hope viaja por 3 semanas e promete que 

quando retornar se casará com Lucy. John aceita o pedido e sabe que isso vai contra os mandamentos 

Mórmons.  

Um fato peculiar na trama é a presença dos Anjos Vingadores, que eram compostos por 

membros da religião Mórmon e puniam todos aqueles que transgrediam as regras sagradas. No outro 

dia, John recebe a visita do líder da comunidade. O mesmo acusa John de não cumprir os princípios da 

fé. Acusa-o de não ter esposas e de oferecer a mão de sua filha para alguém que não era da mesma 

religião. Nesse momento o líder afirma que os filhos dos discípulos Stangerson e Drebber estão 

interessados na filha de John e que ela tem um mês para escolher um deles como seu marido. 

Durante esse tempo a casa de deles é constantemente vigiada e ele sofre assédio e ameaças dos 

poderosos da comunidade. Com medo, ele arruma uma forma de avisar Jefferson Hope dos 

acontecimentos, para que este venha buscar sua filha e distante da cidade, eles possam se casar. O 

rapaz retorna e, de maneira arriscada, os três fogem. Entretanto, os Anjos Vingadores os perseguem e 
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em um momento de distração, em que Jefferson sai para caçar, os Anjos encontram John, o executam 

e levam Lucy de volta para a comunidade.  

A mesma se casa a força com um dos rapazes e, sabendo disso, Jefferson Hope retorna para 

se vingar e resgatar sua amada, mas logo descobre que ela morreu de tristeza. Amargurado e sabendo 

de suas fraquezas, ele vai embora, mas promete matar aqueles responsáveis pela morte de duas 

pessoas inocentes. Aqui temos o fim da segunda parte e retomamos para o fim da narrativa, onde os 

fatos são interligados. Os dois homens assassinados são os dois jovens que queriam se casar com Lucy. 

Jefferson Hope, com poucos recursos, viaja por todos os Estados Unidos à procura dos dois e por anos 

tenta se vingar. Quando sabe que ambos haviam partido para a Europa, ele viaja para o mesmo 

destino e os persegue até atingir seu objetivo. Já na prisão, o cocheiro, que é Jefferson Hope, diz que 

sofre de um aneurisma na aorta e que a qualquer momento poderia morrer. Ele não está arrependido, 

pois havia sido julgado por um crime absurdo que tinha cometido com suas próprias mãos. O método 

que ele utilizou para os assassinatos foi uma pílula contendo um veneno mortal. Foi a forma mais justa 

que ele encontrou para realizar sua vingança. Duas pílulas, uma com veneno e outra sem. A vítima 

escolhia primeiro e ele ficava com a que restava. No final vivia o merecedor.  

 

2.2 Um estudo em rosa 

O episódio da série de TV inicia mostrando uma série de suicídios acontecendo na capital da 

Inglaterra. As vítimas não possuem nenhuma ligação, a não ser pela maneira como foram mortas: 

envenenadas. A investigação desse caso está sendo acompanhada pelo inspetor Lestrade, mas este 

não consegue chegar a uma conclusão. Com isto, ele procura Sherlock Holmes para ajudá-lo a resolver 

este mistério. Em outro ponto conhecemos o médico recentemente aposentado John Watson, que 

acaba de voltar do Afeganistão e está à procura de alguém para dividir um apartamento em Londres. 

Através de um amigo em comum, os dois personagens se conhecem e John acompanha Sherlock na 

investigação do crime que está apavorando a cidade. Os dois, juntamente com toda a equipe policial, 

vão ao encontro da última vítima: uma mulher vestida completamente de rosa deitada no meio de um 

quarto. Ao que tudo indica, antes de morrer, ela escreveu com as unhas no chão de madeira a palavra: 

r-a-c-h-e. Sherlock deduz que está faltando uma mala rosa na cena do crime e começa a procurá-la em 

lixões até encontrá-la. 

Entretanto, Holmes afirma que algo ainda está faltando e, após um instante, deduz que é o 

celular da vítima. Sherlock envia uma mensagem de texto para o número que está na identificação da 

mala, pois acredita que o celular está com o assassino e também crê que o serial killer é alguém que 

pode abordar e perseguir as vítimas sem levantar qualquer suspeita: um taxista. Sherlock e John se 

deparam com a polícia em seu apartamento, na qual todos estão fingindo estar procurando drogas, 

mas na verdade Lestrade estava buscando a mala que o detetive encontrou. Em seguida eles 
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descobrem que Rachel é o nome da filha da vítima que morreu há catorze anos. Após um momento 

de reflexão, Sherlock percebe que a mulher assassinada não esqueceu ou perdeu o telefone, mas o 

deixou de propósito com o seu assassino e como ela não possuía nenhum laptop, o que escreveu no 

chão era a senha para a conta de seu smartphone, assim a polícia poderia ativar o GPS e descobrir a 

localização do serial killer. Enquanto isso o taxista chega ao apartamento de Sherlock e envia uma 

mensagem para ele de um celular rosa. 

Ao ver o taxista, Holmes sai do apartamento e o segue sem falar nada a ninguém. Do lado de 

fora, o taxista confessa os assassinatos, mas adverte que se Sherlock chamar a polícia naquele 

momento ele se renderá, mas nunca revelará como suas vítimas morreram. Os dois entram no taxi e o 

assassino diz que conhece Sherlock Holmes. Enquanto vão para um prédio de uma escola vazia, John 

descobre a localização do telefone da vítima e corre em direção a eles. Ao chegar à escola o taxista 

desafia Holmes, colocando dois frascos em cima da mesa, na qual cada frasco contém uma pílula e 

explica que uma é inofensiva e a outra é um veneno mortal. Quando Sherlock seleciona a pílula que 

ele deduz ser a correta, o taxista promete que vai engolir a outra ao mesmo tempo, e então eles 

descobrirão qual dos dois é o “gênio”. O assassino se gaba de que ele já ganhou este jogo quatro vezes 

e garante que não é questão de sorte ou azar, mas sim de confiança e inteligência. Enquanto 

conversam, o taxista diz que um homem está patrocinando as mortes e cada vez que ele sai vivo, uma 

quantia em dinheiro é enviada aos seus filhos. O assassino afirma que possui um aneurisma no 

coração e que quando morrer, não terá nada para deixar aos seus filhos. Sendo assim, ele não tem 

nada a perder. 

O taxista zomba de Sherlock e diz para ele escolher uma pílula novamente, provando assim 

que ele possui uma inteligência realmente superior. Holmes, querendo desvendar o impasse, 

seleciona a pílula mais uma vez e os dois ficam prontos para tomar seus comprimidos. Enquanto isso, 

John está procurando Sherlock no prédio ao lado e vê pela janela o que está acontecendo. Watson 

atira no assassino e o acerta no peito. Sherlock pergunta o nome do patrocinador das mortes para o 

corpo caído no chão. Antes de morrer o assassino grita “Moriarty”. 

 

3. O contraste das cores 

A fragilidade dos gênios, John, é que eles precisam de 
uma audiência (BBC, 2010, s.p).193 

 
 

No século XIX, o hábito da leitura era, em geral, considerado primordial para o 

enriquecimento intelectual e também para o lazer das pessoas– assim como ainda hoje o é. Como 

                                                             
193 “That’s the frailty of genius, John. It needs an audience”. (Tradução nossa). 
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explica Massi (2011, p.7), atualmente, com o advento tecnológico, a leitura passou a ser mais rápida e 

mais curta, e o uso de imagens tornou-se a forma mais acessível de comunicação. Antigamente, o 

romance policial era mais caracterizado como fantástico e surreal. O mistério absurdo ganha graça ao 

ser desvendado racionalmente, liberando o espírito de quem o lê e trazendo à tona o reflexo de uma 

sociedade corrompida e antiética. Cada elemento fazia parte de uma dedução lógica, e esse poder 

científico era guiado pela investigação. A leitura de clássicos, que um dia foi tão valorizada, tornou-se 

algo forçado e obrigatório, porém a sua importância é atemporal e essencial para a formação da 

criticidade dos sujeitos, pois quanto mais você ler, maior será sua visão de mundo.Assim sendo, com o 

incremento da tecnologia a seu favor, a literatura precisou se adaptar e muito ainda precisafazer na 

contemporaneidade para se adaptar e se reinventar se quiser alcançar as novas gerações, que, dessa 

maneira, deixaram de buscar prazer nas leituras tradicionais. 

Partindo deste pressuposto, como já apresentado, foi feita uma análise comparativa entre o 

clássico da literatura policial (Um estudo em vermelho) e uma de suas adaptações para a TV. A série se 

manteve fiel ao conteúdo temático, ao estilo e a estrutura característicos de um romance policial, 

como define Todorov (1970, p.100); ou seja, é composto pelo criminoso, a vítima e o detetive, que só 

existem um em função do outro. A vítima deste gênero deve ser assassinada, e isto é o que ocorre 

tanto na obra quanto no episódio, pois como afirma Lins (1947, p.19), “o verdadeiro núcleo do 

romance policial está no assassinato, que tem além de tudo o privilégio de colocar o leitor diante do 

mistério da morte, aquele que mais excita inquieta e apavora a natureza humana”. 

Socialmente, as mudanças encontradas se referem ao motivo dos crimes. No livro, a causa 

está ligada à paixão, porque o assassino mantinha uma relação sentimental com a vítima. Já na 

adaptação, o serial killer é motivado pela sedução decorrente do dinheiro. Segundo Lins (1947, p.14) 

nem o criminoso e nem o policial (ou detetive) devem ser criaturas banais ou mesquinhas, assim, no 

seriado, o assassino perde sua performance por agir de forma gananciosa.     

Como fundamenta Massi: 

 

Nos romances policiais em que o sujeito criminoso foi manipulado pela paixão da 
vingança, por exemplo, um crime anterior a narrativa principal foi a causadora da 
manipulação. O criminoso, portanto, foi manipulado por tentação, uma vez que o 
destinador-manipulador provocou-o com o assassinato de alguém importante para 
ele, fazendo com que o criminoso queira cometer o crime para provar sua 
competência, em reação à provocação recebida. Quando, por sua vez, o criminoso 
busca uma recompensa positiva a partir do crime, por exemplo, uma herança a ser 
recebida, ele é manipulado por sedução, já que quer realizar o assassinato (MASSI, 
2011, p. 28). 

 
 
E esse assassinato acontece na série porque a história precisava de uma continuidade, na qual o 

patrocinador dos assassinatos é o enigma a ser desvendado nos próximos episódios.  
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Outro fator social nítido no episódio em questão é o papel da mulher na sociedade. Na obra, a 

mulher não possui um destaque importante; na verdade, ela é apenas o motivo de toda a trama. 

Entretanto, percebe-se uma participação feminina mais ativa no seriado. Em Sherlock, um dos dois 

detetives (que no livro são representados por homens) é vivido por uma mulher negra. Mostrando 

assim a ascensão do sexo feminino no espaço que antigamente era dominado pelo homem, que era a 

profissão de detetive.  

 Por fim, um aspecto bastante relevante é a importância do telespectador/leitor na construção 

da narrativa. O leitor atual, na concepção de Massi (2011, p. 61), não possui curiosidade literária, mas 

procura conhecer a história através de imagens e sons, o que é encontrado em abundancia na série de 

TV. Com esta conexão entre ficção e realidade, o indivíduo se imagina como um personagem real 

dentro da narrativa que está sendo apresentada. 

O segundo foco da nossa pesquisa gira em torno dos fatores temporais. A primeira grande 

diferença entre Um estudo em vermelho e “Um estudo em rosa” é a época em que ambas ocorrem. 

Como já explicado, o romance situa-se no ano de 1886 e a série de TV se passa em 2010. O romance 

policial é, como afirma Albuquerque (1973, p. 76), um romance da atualidade que retrata a época em 

que é escrito. Foi assim com Edgar Allan Poe, com Émile Gaboriau, com Arthur Conan Doyle e com 

todos os outros. Assim, a série ajustou-se ao contexto do século XXI. Como explica Fiorin: 

 
 
A constelação tipológica que constitui o gênero é social. Varia, por tanto, de época 
para época. O que numa época era considerado discurso cientifico pode não ser 
mais classificado assim. Os critérios de classificação pertencem a natureza da 
linguagem. Os gêneros são arranjos que dependem de fatores sociais, ou seja, dos 
efeitos de sentido valorizados num certo domínio por uma dada formação social 
(FIORIN, 1990, p. 97). 
 

Com essa mudança de cenário, anexou-se, é claro, o advento da tecnologia. Holmes utiliza 

esta ferramenta para trabalhar e desvendar seus casos. Adaptando-se ao ambiente urbano e vivendo 

de acordo com os valores regidos pela contemporaneidade. Na série de TV, o detetive possui um blog 

no qual publica suas teorias e pesquisas, usufrui do celular constantemente, desvenda o caso em 

questão utilizando computadores, tablets e GPS. Vivendo em pleno século XXI e em uma grande 

capital seria quase impossível não representar a importância dos artefatos tecnológicos, como explica 

Benjamin (1989, p. 41) o conteúdo social inicial da narrativa policial é a supressão dos traços dos 

indivíduos na grande cidade. 

Outro ponto controverso entre os dois é a naturalidade com que assuntos ainda considerados 

tabus são livremente abordados na série, como a homossexualidade, na qual Holmes e Watson são 

interpretados como se fossem um casal por alguns personagens. Hoje em dia, questões de gênero são 
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amplamente discutidos uma vez que, como afirma Massi (2011, p. 60), o leitor deve se identificar com 

os personagens e reconhecer os valores, costumes e hábitos da sociedade em que vivem. 

O último aspecto analisado foi a religião. A doutrina de Joseph Smith foi criada em 1930, nos 

Estados Unidos. Em 1986, os Santos dos Últimos Dias poderiam ser considerados ainda uma religião 

nova com apenas 56 anos. Com a massa cristã que existia em todo o mundo, a doutrina mórmon 

sofreu com difamações e preconceitos vindos de várias partes do planeta. Conan Doyle como médico 

e cristão, pode muito bem ter usado seu olhar cético sobre essa nova religião, além dos boatos que 

provavelmente haviam sobre a religião mórmon na época e, com isso, construiu o pano de fundo da 

primeira aventura do seu detetive. 

Comparando a obra juntamente com o episódio, nota-se um desvio abrupto no enredo do 

roteiro, uma vez que, em Um estudo em vermelho, o assassinato tem como ponto de partida questões 

religiosas, como já foi mencionado anteriormente. Na adaptação feita pela BBC não existe nenhuma 

relação com a fé que justifique os assassinatos, ao contrário, tem-se a construção de uma narrativa 

que traz um estímulo para que haja outro desenlace no mistério a ser descoberto pelo detetive, no 

caso, o Moriarty surge como complemento para a trama e a sua continuidade. 

Acreditamos que esta mudança ocorreu devido à polêmica proporcionada pela obra ao ser 

publicada, pois falar de religião e literatura traz à tona uma gama de questões envolvendo a relação 

entre ética e liberdade, entre realidade e ficção, e/ou entre essência e aparência. Os mórmons se 

sentiram (e, ao que parece, ainda se sentem) injuriados pela forma como Conan Doyle os representou 

em sua trama. A relação humana só é possível entre aqueles que se constituem mutuamente, ou seja, 

de forma dialógica, quando o valor de um é definido e reconhecido pelo valor do outro. 

Discutir religião pode agredir valores essenciais que, de certa forma, constroem uma 

comunidade, não importando o tempo, os preceitos ou a cultura da religião. Religião é algo subjetivo, 

assim como cultura, algo não definido, que vem de cada um e que deve ser respeitado. Como afirma 

Durkheim: 

A religião é uma coisa eminentemente social. As representações religiosas são 
representações coletivas que exprimem realidades coletivas; os ritos são maneiras 
de agir que nascem no seio dos grupos reunidos e que são destinados a suscitar, a 
manter ou refazer certos estados mentais desses grupos. Mas então, se as 
categorias são de origem religiosa, elas devem participar da natureza comum a 
todos os fatos religiosos: elas também devem ser coisas sociais, produtos do 
pensamento coletivo. (DURKHEIM, 1983, p. 212). 

 
Entretanto, o escritor sente que detém um poder condicionante que lhe proporciona a 

liberdade de abordar fatos culturais e religiosos, não levando em consideração o senso comum e se 

agarrando em uma justificativa de liberdade crítica. Ou seja, ele se sente isento da obrigação de seguir 

valores morais, como é o caso de Arthur Conan Doyle ao escrever sobre os mórmons. 
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4. Considerações Finais 

“O que você faz neste mundo é uma questão irrelevante”, 
respondeu meu companheiro, com amargura. “A questão 
é, o que você pode fazer para as pessoas acreditarem no 

que você fez?” (CONAN DOYLE, 2009, p. 68).194 

 
Com isto, concluímos que as adaptações foram necessárias para acompanhar o mundo atual 

seguindo os reflexos da sociedade em que é retratado, mas também é fundamental destacar a 

importância da mudança do fator religioso nos dois enredos. A religião é comumente encontrada em 

várias obras literárias por conta dos simbolismos e interpretações que vão divergindo a partir do 

ponto de vista do leitor. Mas o romance policial clássico nada contra essa corrente, pois este gênero 

trabalha com a realidade, as provas reais, a ciência. As únicas interpretações são as que procuram 

entender como o crime ocorreu e o seu motivo, ou seja, as deduções, e aí pode-se encaixar o que é 

plausível ou não, assim como o próprio Sherlock Holmes afirma ao dizer “quando você elimina o 

impossível, o que sobra, mesmo que improvável, deve ser a verdade” (CONAN DOYLE, 2009, p. 96). 
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Resumo:  
O trabalho propõe uma reflexão crítica sobre a representação do negro na literatura infantojuvenil brasileira, 

sugerindo novas tendências às obras do gênero, as quais têm procurado desconstruir os estereótipos e 

combater o preconceito racial, evidenciado na literatura tradicional. Resultado do projeto de extensão: 

Combatendo o preconceito racial na escola, promovido pelo Programa Institucional de Bolsa de Extensão 

(PIBEX), da Universidade Estadual do Maranhão, o trabalho analisa obras contemporâneas (Lendas Negras, Griot 

– Histórias que ouvimos na África, Pretinha, eu? e Breve crônica da liberdade) do autor Júlio Emílio Braz, que 

desconstroem tais estereótipos, voltados aos negros ou afrodescendentes, enraizados e perpetuados pela 

cultura eurocêntrica que enaltece os valores europeus em detrimento dos valores da cultura negra, cultivando a 

ideia de embranquecimento na população brasileira. A literatura foi, por um longo período, um instrumento de 

propagação de tais estereótipos, porém com a publicação e revitalização das leis, como a Lei 10.639/03, esta 

tem se tornado uma ferramenta de desconstrução dos mesmos estereótipos, seja, valorizando em seu conteúdo 

o negro africano ou afro-brasileiro e suas respectivas histórias e culturas, seja denunciando práticas racistas. 

 

Palavras-chave: Literatura; Cultura; Valorização. 

 

 

1. Introdução 

A produção literária tem se tornado, cada vez mais, um instrumento que influencia na 

formação do conhecimento, principalmente na aquisição de valores, razão porque foram escolhidas 

obras literárias para justificar estes argumentos: a literatura pode veicular preconceitos que ela 

mesma pode dissolvê-los. 

Durante muito tempo, a literatura foi disseminadora de atos preconceituosos, principalmente 

no que se refere ao preconceito contra negros, com a presença de estereótipos associados à 

escravidão e à animalização, bem como a sustentação da hipótese, segundo a qual a raça negra 

influenciou o atraso socioeconômico do Brasil. Hoje, após a luta dos movimentos, grupos antirracistas 

e frentes que apoiam o Movimento Negro, leis foram promulgadas com o intuito de defender essa 

minoria discriminada e valorizar a cultura africana. 

mailto:marycristina010@yahoo.com.br
mailto:lucimarrsoares@hotmail.com
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A pesquisa constrói um breve percurso histórico que explica a razão e origem do preconceito 

racial, bem como a explanação precisa de alguns conceitos que giram em torno do preconceito, 

principalmente o preconceito entre negros e brancos. 

Observa-se, num panorama histórico da literatura nacional, que o indivíduo, despercebido ou 

humilde, é retratado, representando a história, como personagem central, no período realista e 

naturalista da tradição artística brasileira, evitando uma abordagem de esse ser coisificado. Contudo, 

no que tange a negritude e o personagem negro em produções literárias, os estereótipos e as 

consequências destes aumentaram, assim como o número de práticas racistas, muito embora alguns 

autores já utilizassem suas produções para denunciar tais práticas. 

Partindo do conceito de educação, vista como intercultural - que, além de valorizar os diversos 

grupos socioculturais, os inclui com igual valor na sociedade - é que se analisa a desconstrução dos 

estereótipos na literatura infanto-juvenil (instrumento de propagação de valores), mediante as obras: 

Lendas Negras; GRIOT- histórias que ouvimos da África; Pretinha, eu? e Breve crônica da liberdade, 

livros juvenis, escritos por Júlio Emílo Braz.  

 

2. Referencial teórico 

Para muitos, o preconceito está associado ao racismo, que é considerado crime inafiançável, 

manifestado na sociedade e causador de danos irreversíveis. Hoje, o preconceito racial ao negro, no 

contexto brasileiro, vem sendo trabalhado na perspectiva das relações de poder, expressas, por um 

lado, pela exclusão e, por outro, com métodos que reparam os danos causados a essa massa 

populacional invisível, durante muito tempo, na sociedade, e sufocada, por estereótipos perpetuados 

durante séculos. 

O preconceito é um fenômeno psicossocial que, desde séculos, esteve associado à 

escravidão, ao negro e às raças consideradas impuras. Antônio Cândido, todavia, em Preconceito e 

democracia: remate de males (1999) relaciona o preconceito a algo “natural”, fundamentado nos 

“impulsos irracionais e falsas noções” e completa: 

De fato a consciência da identidade implica necessariamente a verificação das 
diferenças, e o perigo está nesse caráter necessário, pois à medida que manifesto o 
auto-respeito e o apreço pelo grupo, tendo em valorizá-los em comparação a outros 
grupos. [...] Um fato a registrar é que os preconceitos costumam ser recíprocos: os 
grupos se pagam na mesma moeda, mas conseqüências são diferentes, porque os 
mais fortes podem esmagar os mais fracos, ou os mais afastados culturalmente. 
(CÂNDIDO, 1999, p. 97-104) 
 

O estereótipo é um fator associado ao preconceito e à imagem e produz no ser humano um 

escudo protetor na sociedade como defesa e como uma forma, também, de tirar proveito de 

situações no convívio social. 
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No estudo do estereótipo e do preconceito, observa-se o embate entre culturas e o 

indivíduo como assimilador dos conflitos destes provenientes. Nesse confronto, o indivíduo faz a 

separação do que lhe convém, no caso de ascender socialmente, segregando o que incomoda, 

atrapalha. “O estereótipo parte de uma generalização apressada e toma-se como verdade universal 

algo que foi observado em um só indivíduo”, afirma Bernd  (1988, p.11). 

Percebe-se que os preconceitos permanecem, pela dificuldade humana de pensar e agir sem 

os estereótipos que evidenciam uma visão fixa e permanente das pessoas. Dificilmente, esses 

conceitos adquiridos são manipuláveis, sem o auxílio de um educador, por exemplo.  

Em uma análise psicológica, o engessamento de ideias e concepções se dá pela: 

[...] atuação do Superego, instância psíquica responsável pela adequação do 
indivíduo a regras e valores sociais. O superego é associado ao pai, que reprime e 
exige determinado comportamento do filho. Essa incorporação de valores sociais de 
forma inconsciente ocorre, desde a mais tenra infância, e o indivíduo na maioria das 
vezes ignora que deixa de fazer certas coisas (ou de pensar certas coisas), por medo 
de ser colocado à margem, por medo de ser excluído, não ser amado pela família, 
depois pelo grupo social. Dessa forma, o individuo incorpora preconceito sem 
refletir sobre eles. (DÓRIA, 2008, p. 34) 
 

Os preconceitos são transformados em posições para um indivíduo e se espalham nas 

relações interpessoais deste, carregados de estereótipos que serão expostos através da discriminação. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sancionada em 20 de dezembro de 

1996, pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, “foi direcionada numa 

perspectiva de possibilitar às crianças, adolescentes, jovens e adultos não somente na aquisição da 

cultura letrada e científica, mas no preparo qualificado para a cidadania e trabalho”, explica Cleide 

(2010, p. 5). Esta aborda, em seu estudo, algumas leis que destacam a relevância do conhecimento 

sobre a história e a formação da identidade brasileira. Veja-se: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 
e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena (Redação dada pela Lei n° 11.645, de 2008). 
§1° O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 
da história que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 
grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 
negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil 
(Redação dada pela Lei n° 11.645, de 2008). 
§2° Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artísticas e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei n° 
11.645, de 2008.) (CLEIDE, 2010, p.05). 
 

Nos artigos citados acima, observa-se a preocupação em levar ao conhecimento do 

educando a cultura e história dos povos – indígenas e africanos – formadores da cultura e história 

brasileiras, adequando o conteúdo programático dos educadores, proporcionando, assim, a 
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valorização e o reconhecimento dos povos que contribuíram e ainda contribuem para a identidade 

nacional.   

Nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), tem-se, nos Temas Transversais, um espaço 

reservado à Pluralidade Cultural, que visa ao reconhecimento da cultura brasileira referindo-se, 

segundo a própria temática, à “valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos 

sociais que convivem no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações 

sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira” (BRASIL, 1997d, p.121). 

Muito embora o tema Pluralidade Cultural, previsto nos PCNs, vise ao respeito e à 

valorização da diversidade cultural, este não busca questionar, explicitamente, os padrões 

etnocêntricos e estruturais de poder, que giram em torno das relações entre grupos étnico-raciais, 

pois, ainda hoje, se observa mecanismos autoritários, que inflamam a sociedade.  

Dentre as várias leis promulgadas em defesa do negro brasileiro, tem-se a Lei 10.639/03 

que, segundo a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, torna 

[...] obrigatório, nos estabelecimentos de ensinos fundamental e médio, oficiais e 
particulares, o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileiras, contemplando o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros na formação da 
sociedade nacional, valorizando a participação do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil (SECAD, 2005, p. 07). 
 

A lei destacada acima representa uma conquista de muitos que lutavam por respeito em 

uma sociedade que se referia aos afro-brasileiros por meio de estereótipos. A partir dessa lei, houve 

um cuidado maior de autores e editoras com relação à publicação de obras literárias e livros didáticos. 

Tais produções precisavam valorizar a história e cultura afro-brasileiras, desconstruindo, assim, 

estereótipos existentes. 

A literatura surge, também, como uma arma combativa nos dramas sociais, um instrumento 

capaz de difundir conceitos e modelar atitudes, assim definindo-se “como objeto artístico que não 

apenas reflete ideologias correntes, mas atua no sentido de inquietar as mentes dos seus leitores, 

constituindo-se em crítica e possibilidade de transformação da realidade”, conforme exprime Dória 

(2008, p. 17). 

Vista como um atuante compressor, na moldagem de conceitos, a literatura infanto-juvenil, 

como afirma Fúlvia Rosemberg (1985), aciona reflexos da sociedade na personalidade do jovem: 

Por ser uma ação se servindo de símbolos, ela carrega as vantagens da criação de 
ideias que podem gerar utopias ou inovações precoces, adiantar-se às práticas do 
tempo. A literatura infanto-juvenil, além desta, teria uma vantagem particular: 
diferentemente dos pedagogos e filósofos que falam sobre uma relação adulto-
criança, ela atua. Ela é uma relação adulto criança. Ela se situa tanto no campo do 
simbólico quanto do concreto. Ela é fala e ação (ROSEMBERG, 1985, p. 75). 
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Tal citação anula uma visão única de diversão e prazer que antes os pais e educadores 

tinham sobre a produção literária para os jovens (crianças e adolescentes), pois ela proporciona várias 

maneiras de visualizar o mundo e consegue balancear as duas funções. 

Sabendo de todo o poder de criatividade que gira em torno da literatura infanto-juvenil, 

áreas afins a utilizam, visando a uma melhor divulgação e recepção de seus trabalhos junto ao público 

jovem, pois,  

[...] trata-se de um tipo de literatura cujas fronteiras são muito nebulosas; não pode 
ser definido por características textuais, seja de estilo, seja de conteúdo, e seu 
público principal, ‘a criança-leitora’, é igualmente escorregadio. Como um outsider 
do universo acadêmico, não se encaixa nitidamente em nenhuma das disciplinas 
estabelecidas e tem sido certamente esnobado por algumas delas (CECCANTINI, 
2004, p. 20). 
 

O que fez a literatura infanto-juvenil ser considerada educadora de sentimentos foi sua 

proposta em tratar temas que à época, 1970, eram pouco ou quase nunca abordados pelo gênero em 

questão. Temáticas como desigualdade racial, de gênero, social e outros conflitos que salientavam 

vários questionamentos na mente dos jovens, como enfatiza Cunha (2004): 

Ora, na medida em que tivermos diante de nós uma obra de arte, realizada através 
de palavras, ela se caracterizará certamente pela abertura, pela possibilidade de 
vários níveis de leitura, pelo grau de atenção e consciência a que nos obriga, pelo 
fato de ser única, imprevisível – original, enfim, seja no conteúdo, seja na forma. 
Essa obra marcada pela conotação e pela plurissignificação, não poderá ser 
pedagógica, no sentido de encaminhar o leitor para um único ponto, uma única 
interpretação da vida (CUNHA, 2004, p. 27). 
 

A literatura envolve, faz levar o leitor a outros mundos, outras épocas. Fazendo-o sentir as 

mazelas sociais, quando estas são majestosamente transpostas ao papel. Alimenta a vontade de 

mudar, daí a necessidade de sua manutenção, como ponte de transmissão e enriquecimento de 

saberes, gostos, valores. A literatura, assim como outras manifestações artísticas, torna-se a base para 

o nascimento ou descobrimento de identidades individuais ou não, ou mesmo como explica Nelly 

Novaes Coelho (2002, p. 15), “tem uma tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em 

transformação: a de servir como agente de formação [...]”. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

O trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, onde foram observados 

dados referentes ao preconceito e a ligação deste com os estereótipos. Nessa pesquisa, foram 

estudadas obras teóricas que serviram de embasamento para todo o trabalho e também a leitura e 

análise de obras infantojuvenis contemporâneas do autor Júlio Emílio Braz que se constituíram o 

corpus do trabalho. A ideia do trabalho iniciou-se com estudos realizados no projeto de extensão: 
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Combatendo o preconceito racial na escola, promovido pelo Programa Institucional de Bolsa de 

Extensão (PIBEX), da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

4 Análise dos dados 

Lendas negras é uma coletânea de oito estórias, contadas pelo povo africano, referentes a 

regiões e países de tal continente, que contribuem para a preservação da herança de ricas tradições 

esquecidas ou até mesmo ignoradas por jovens afrodescendentes ou não.  

A literatura infanto-juvenil necessita de obras que exponham a cultura dos povos 

formadores da identidade brasileira para que se inicie o processo de desconstrução dos estereótipos 

enraizados pela concepção eurocêntrica. Esse resgate, realizado pelo autor, a partir de poucas lendas 

foi uma forma de contribuir para tal processo, apresentando aos leitores infantojuvenis esse rico 

folclore. Eis um exemplo: 

Kigbo e os espíritos do mato 
Entre os iorubas, ainda hoje se conta a história de Kigbo e de sua mulher, Dolapo. Os 
dois eram muito jovens e, até se casarem, haviam vivido com os pais, o que 
significava que não possuíam terras. Por isso, quando se aproximava a época de 
preparar os campos para o plantio, seu pai, preocupado, procurou-o. 
– Agora você é um homem casado, meu filho – disse ele. – Vai precisar de terras 
para alimentar sua família. É para isso que estou aqui. Vamos procurar um lugar fora 
da aldeia e eu ajudarei você a limpá-lo. Se tudo der certo, teremos uma colheita 
farta... 
– Não quero! – afirmou Kigbo arrogantemente. 
– Como não quer? – espantou-se seu pai. – Você precisa cultivar alimentos... acaso 
quer ver sua família morrendo de fome? Ou pensa que iremos alimentar vocês? 
Agora você é casado... 
– Nem uma coisa nem outra. [...] 
Mas Kigbo, cujo nome queria dizer exatamente “homem teimoso”, não deu ouvidos 
ao que o pai dizia e ainda acrescentou: 
– Não perca seu tempo! É pra lá que eu vou e está acabado! 
[...] (BRAZ, 2001, p. 64-66). 
 

Na lenda acima, nota-se uma característica bem comum nas histórias africanas, pois mesmo 

trabalhando o imaginário, a história é calcada no real e, no caso de Kigbo e os espíritos do mato, 

observa-se a desobediência de um filho, diante dos mandamentos de seu pai; daí depreende-se outra 

característica: o teor moralizante na lenda com a obediência aos mandamentos dos pais. E 

continuando: 

Teimoso como era, Kigbo não deu ouvidos a ninguém. Para o mato disse que ia e 
para lá foi, abrindo o campo com a foice e a enxada, trabalhando duro e cheio de 
confiança. Pelo menos até que um grupo de espíritos que morava na floresta escura 
veio procurá-lo. 
– Somos os espíritos do mato – apresentou-se aquele que dava impressão de ser o 
mais velho deles. – Saiba que somos os donos dessa terra. [...] os espíritos 
surpreendentemente não só não o expulsaram da floresta como o ajudaram a lavrar 
uma grande extensão de terra que Kigbo bateu no peito dizendo que era sua. Mal 
educado como era, nem se quer agradeceu aos espíritos pela ajuda e rumou para a 
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aldeia, onde passou o resto do dia gabando-se do que havia feito e conseguido 
(BRAZ, 2001, p. 68-70). 

 
Em boa parte das lendas africanas são evidenciados os espíritos do mato ou da floresta que, 

apesar de elementos místicos, assumem a imagem humana e repassam ensinamentos. Esses espíritos 

são apresentados como seres supremos, que merecem o respeito de todos.   

Na obra GRIOT – Histórias que ouvimos na África observa-se o poder da palavra, pois os 

griots nada mais são que contadores de histórias que usam, de maneira criativa, a linguagem falada; e 

no caso da produção; o personagem Ubuntu conta estórias africanas para acalmar três jovens (a 

narradora, Martins e Berenice) que, assim como ele; foram vítimas de uma invasão terrorista; 

fundamentada nos desentendimentos entre cristãos e muçulmanos. 

GRIOT 
Teria sido a própria solidão, tão igual à daquelas crianças? 
Pensei no medo, no medo dele. Afinal de contas estava entre cristãos e muitos ali 
haviam perdido pais, filhos, tios, primos, vizinhos para aquela maré incontrolável de 
ódio que varria a cidade de Kaduna e, como soubemos dentro do trem, outras 
localidades ao longo da estrada de ferro. Bastaria que alguém o conhecesse ou 
suspeitasse dele, e Ubuntu teria muitos problemas. Corria sério risco. Os soldados 
entre os quais muitos cristãos, de nada adiantariam. [...] Lembro-me de Berenice 
que não parava de rezar, e Martins toda envergonhada por estar fedendo a xixi e, 
logo em seguida, agradecida por Ubuntu lhe ter arranjado, sabe-se lá onde ou como, 
uma calcinha limpa e um pouco de água para se limpar; as duas choravam de 
enervar todos nós, e foi a elas que ele se achegou para contar a primeira de suas 
histórias. 
De onde saíam? 
Eram muitas e nunca soubemos com exatidão. Amigos seus que encontramos ainda 
na estação ferroviária de Lagos nos disseram que, nos tempos em que fora um dos 
melhores professores da escola Islâmica de Timbuktu e se chamava Jamal – nem 
eles se lembravam de seu sobrenome – Ubuntu viajara muito para outros países, 
sobretudo pelos da África. [...] Ele era um griot, um contador de histórias o melhor 
que conheciam e, seguramente, que eu mesma conheci (BRAZ, 2012, p.43-44). 

 
No trecho extraído da obra, observa-se o conceito de Griot e como o personagem Ubuntu 

tornou-se o melhor contador de histórias conhecido, através da comunicação que este mantinha com 

os sábios e com a gente comum da África; gente que não possuía um saber escolarizado, mas detinha 

uma experiência de mundo e uma imaginação riquíssima que levavam ao conhecimento de todos, ou 

seja: a cultura africana por meio da tradição oral. 

E, como explica Cavalcanti (2009), acerca do construir mundos através do contar histórias na 

literatura infanto-juvenil: 

A literatura infanto-juvenil tem suas raízes históricas na tradição oral, portanto a 
oralidade é de grande importância no momento de ‘entrada’ da criança no mundo 
da leitura. Mas, também, é fundamental que a criança possa perceber que a 
narrativa oral tem sua representação na escrita e em outras formas de expressão. 
[...] A função do contador de histórias como já foi proposto é de fundamental 
importância para a preservação e transformação sociocultural de um povo. Embora 
durante muito tempo isso tenha sido visto de maneira marginal, até por conta das 
suas raízes históricas, hoje se tem verificado a redescoberta do contador de 
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histórias, como sendo alguém de fundamental importância, não somente dentro de 
ambientes artísticos e culturais, mas também em empresas (CAVALCANTI, 2009, p. 
72).    

 
No processo de desconstrução dos estereótipos associados à negritude, principalmente com 

relação ao povo africano, é de suma importância proporcionar conhecimentos sobre a cultura desse 

povo, disseminados em lendas, mitos, tradições milenares, ditos populares, etc.. E a contação de 

histórias é um método que, além de divulgar, preserva e transforma o pensamento engessado sobre o 

negro na sociedade. E segundo Amâncio (2008) no concerne ao jovem, 

[...] os estudos da História da África e das culturas africanas e/ou afrodescendentes 
permitirão que educandos e educadores interajam com a cosmovisão do africano, 
sua concepção do universo da vida e da sociedade. Ao mesmo tempo, os sujeitos da 
educação nacional brasileira conhecerão as diferentes manifestações do modo 
africano, de compreensão das coisas, dos acontecimentos, seus comportamentos 
atuais e gestos antigos, atividades manuais reflexas e refletidas, suas atividades 
puramente intelectuais, bem como as relações que certos povos africanos têm com 
a natureza, com os seus antepassados e suas práticas tradicionais no plano da 
oralidade. Esse outro/novo olhar sobre a África marca, na verdade, o momento 
iniciático engendrado pela Lei 10.639/2003: da visão estereotipada do proprium 
africano (variáveis geográficas, históricas e socioculturais; princípios de vida, força e 
unidade; entrelaçamento das relações entre filosofia, religião e vivência cultural; 
valores culturais dos universos da oralidade e da escrita africanas; as expressões das 
identidades e alteridades, em suas múltiplas vozes culturais (AMÂNCIO, 2008, p. 43). 
 

Pretinha, eu? relata a história das garotas Bel e Vânia, vítimas do preconceito racial. Bel, 

personagem narradora da história, é mestiça, pois é filha de mãe branca com um afrodescendente, 

Vânia é negra, aluna, recém-chegada no Colégio Harmonia, no qual Bel também estudava. Assim que 

Vânia entrou na escola, foi alvo de diversos olhares, assunto de conversas e piadas preconceituosas: 

Porque, em cem anos de tradição, jamais alguém como Vânia entrara lá. Pelo 
menos, não como aluna. 
Por quê?   
Porque ela era... era... era... era preta, pretinha, pretinha, pretinha de parecer azul. 
O impacto foi tão grande que a primeira reação das pessoas – alunos, pais e alguns 
professores – foi de espanto. E dos grandes. Era algo surpreendente. 
Em seguida, vieram os risos debochados. As brincadeiras sem graça. A implicância. 
[...] 
Era bem pretinha, mas tão pretinha que do lado dela eu me sentia mais branca do 
que a Carmita, com seu rosto cheio de sardas e seus longos cabelos vermelhos. 
Vânia tinha o cabelo crespo, preso num monte de trancinhas como aqueles cantores 
de reggae que a gente vê na televisão. Os lábios eram grossos e vermelhos. Nariz 
largo. Os olhos, grandes e brancos. Os dentes iluminavam um sorriso enorme e 
brilhante como o sol (BRAZ, 2008, p. 9-10). 
 

Bel era uma menina “morena clara”, como enfatizava a mãe, contudo era uma 

afrodescendente. Os antepassados do seu pai eram africanos e negros e, consequentemente, Bel 

herdara algumas características de tais antepassados. Porém, o que a deixava angustiada era que 

percebessem tais características e começassem a zombar dela como faziam com Vânia. Bel se auto 

rejeitava e negava sua cultura africana: 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

725 

Eu era morena. Não tão preta quanto a Vânia, ou com o cabelo ‘ruim’ e os lábios 
grossos, mas eu era morena. Tinha os olhos negros. Cabelos curtos, também pretos, 
também menos lisos do que gostaria que fossem, mas bem melhores do que os 
dela. 
Sei lá, Vânia me assustava. Eu nem sequer gostava de ficar muito perto dela. Era 
medo de que notassem a semelhança há tanto tempo ignorada ou simplesmente 
despercebida. Talvez fosse por causa desse medo que mexia com ela como as outras 
meninas gostavam de mexer. Era assustador admitir que nós duas possuíamos 
alguma coisa em comum. Apesar de Vânia ser mais pretinha do que eu. [...] 
– Eu também sou pretinha, mãe? 
– Hein? – acho que minha mãe se assustou quando perguntei. 
–  Pre... 
– Mas é claro que não! De onde você tirou essa ideia, menina? 
Naquele momento quis ter a pele tão clara quanto a dela. Não precisaria ficar 
enchendo a cabeça com dúvidas daquele tipo nem ficaria repetindo o que ela dizia 
para me convencer de que tinha razão (BRAZ, 2008, p. 22). 
 

Percebe-se que o autor denuncia, na obra, o ideal de branqueamento, tão característico, na 

análise sociológica das relações interraciais no Brasil e que inferioriza a identidade racial dos negros. 

Bel desejava ser branca e se assustava com qualquer semelhança sua com os afrodescendentes. Isso 

porque foi internalizada, em sua mente, uma cultura eurocêntrica, na educação de sua mãe. Observa-

se que ela rejeita a aproximação com Vânia, por medo de ser colacionada a ela e de ser excluída do 

grupo etnocêntrico de sua mãe e de suas amigas. Bel tinha como referência a mãe, conhecia os 

familiares desta, cujas fotografias observava em todos os álbuns, mas os do pai, não. No trecho 

abaixo, é desvendado esse mistério. A mãe tirara as fotografias dos familiares do pai de Bel para que 

ela desconhecesse o seu lado afrodescendente: 

– Ô pai, por que tem tão poucos retratos da sua família no nosso álbum? 
Papai parou de ler o jornal e, sem jeito, desviou o olhar por alguns instantes pra 
mamãe, que via televisão. Só depois de algum tempo, tornou a me encarar. 
– Sei lá, filha... tem mesmo? 
– Tem... 
– Sabe que eu nunca tinha reparado? – Virou-se para minha mãe e perguntou: - E 
você, Maria Helena, já havia notado? 
Vi preocupação no rosto dela. 
– Não, nunca notei isso. [...] (BRAZ, 2008, p. 46-47). 
 

Contudo, no decorrer da obra é apresentado um trecho no qual Bel conhece a família por 

inteiro e reconhece a sua identidade: 

– O que foi, pai? – perguntei. 
Ele sorriu e sentou-se ao meu lado. 
– Nada – respondeu. – eu só achei que você gostaria de me ajudar a colar algumas 
figurinhas no álbum. 
Olhei de novo e todos estavam lá. A família de meu pai. 
Pretinhos, pretinhos. Aquele primo, aquela tia, meus avós. Muita gente. Sorri pra 
meu pai e entendi tudo. [...] 
– A sua mãe não gosta de alguns dos meus parentes, como eu também não vou com 
a cara de muitos dos dela – papai beijou a minha testa com carinho e tornou a 
sorrir: - A gente se entende. 
Finalmente a minha família estava completa (BRAZ, 2008, p. 62-64). 
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Foram destacadas, na obra, diversas consequências oriundas dos estereótipos. Carmita, uma 

personagem que mobiliza as gozações contra Vânia, tem uma educação familiar eurocêntrica, 

propagadora de estereótipos: 

Carmita disse que a mãe dela falou, e que o pai concorda, que gente preta não é 
muito inteligente, não. Que gente preta é preguiçosa e só vive criando confusão. 
Falou também que a mãe garante que preto, quando não está na cozinha ou 
jogando futebol é ladrão. [...]. 
Fala também nos empregados da casa e garante que alguns até são uns pretos de 
muita confiança e bem legais. 
– Pretos de alma branca – repete a frase mais conhecida da mãe (BRAZ, 2008, p. 
38). 
 

No entanto, Vânia desconstrói muitos desses estereótipos no trecho: 

Claro, que tinha a Vânia da minha sala, que era esperta e inteligente, que só recebia 
elogios e irritava meio mundo com seu jeitão de CDF. Havia a Vânia santinha, que 
não cometia um só erro e que era paparicada por professores e colegas. Havia a 
Vânia que escondia seus sentimentos por trás de sorrisos e de gestos de indiferença. 
Havia também a Vânia calada, mas teimosa, que dançou na quadrilha. [...]. Tinha 
também outra Vânia, que estufou o peito, cheia de satisfação, quando contou que 
ainda ajudava a mãe, que era uma lavadeira. [...]. No quarto dela, não tem lugar pra 
mais nada, a não ser livros. Livros. Livros (BRAZ, 2008, p. 58-59). 
 

Na obra, foram consignados, sob a forma de denúncia, os estereótipos da negritude e as 

consequências destes na sociedade, porém estes e mais outros são desconstruídos, no decorrer da 

narrativa, pois o negro ou afrodescendente é um ser dotado de muita inteligência e de muitas 

habilidades, devendo ter um tratamento de respeito e igualdade. A produção literária mostrou-se um 

excelente instrumento de defesa dessas ideais. E como afirma Castilho (2004): 

Sabe-se que a literatura infanto-juvenil, em termos gerais, ajuda as crianças, além de 
outras coisas, a construírem sua identidade. Num processo de transferência, os 
pequenos se colocam no lugar dos heróis e vivenciam as sensações dos 
personagens. Sentimento de inferioridade e autorrejeição são as consequências 
mais comuns na autoestima da criança que não se reconhece nas histórias contadas 
pelos livros. Todos querem e precisam sentir-se aceitos pelo seu grupo e pela 
sociedade. (CASTILHO, 2004, p. 108-109) 
 

Em Breve crônica da liberdade, observa-se, em concisas palavras com uma simples 

linguagem, como aconteceu à escravidão no sudeste brasileiro, apresentando a imagem do quilombo 

para os escravos:  

A imagem do quilombo do Jabaquara ficaria para sempre gravada em sua mente. Ele 
era imenso, maior do que muitas vilas por que passara em sua fuga. [...] Casebres 
feitos de forma apressada e separados por velhas cercas de galhos. No entanto, as 
primeiras casas começavam a ser construída com a ajuda dos moradores de Santos. 
(BRAZ, 2008, p. 30)  
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5 Resultados obtidos  

Observou-se, nas obras literárias estudadas, uma sequência de desmistificações da 

negritude, pródigas em referências, no que concerne a uma revisão da tradição brasileira e a uma 

revitalização da memória nacional. Tais desmistificações, analisadas nas obras de literatura infanto-

juvenil contemporânea, que compartilham dos preceitos da Lei 10.639/03, que apresentem afro-

brasileiros como personagens centrais, anulam os estereótipos e contribuem com a valorização da 

identidade afro, pois, atualmente, tal gênero literário pretende diminuir as iniquidades entre raças, 

em abordagens que ressaltam o reconhecimento cultural. 

Os livros infanto-juvenis quebram o silêncio, ao levar o leitor a perceber as diferenças 

multiculturais e multirraciais, na quebra da depreciação, da religiosidade, dos hábitos, saberes e 

estéticas. Tais quebras culminam na satisfação de crianças e jovens afro-brasileiros, ou não, e no 

diálogo intercultural.   

 

6. Considerações Finais 

O presente trabalho enfatiza, dentro da temática do preconceito racial e a contribuição da 

literatura infanto-juvenil, a desconstrução dos estereótipos que foram associados à imagem do negro, 

africano ou afro-brasileiro, no decorrer do tempo e perpetuados pelos valores eurocêntricos, 

cultuados em solo nacional. 

Tendo presente a publicação da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar, as produções literárias têm facilitado um melhor diálogo 

entre tais culturas, promovendo debates que envolvem o reconhecimento da identidade e valorização 

da cultura afro-brasileira nos diferentes ambientes educativos. 

Mesmo parecendo um tema já batido, assunto de diversos projetos e pesquisas, percebe-se 

que se faz necessária a contribuição de trabalhos como este, que desvelam a contribuição que a 

literatura pode oferecer para valorizar o patrimônio cultural, legado da presença negra em solo 

brasileiro. 

Muitas obras exibem enredos abstraídos da realidade e focalizam experiências vivenciadas 

por afrodescendentes, retratando situações embaraçantes, humilhantes a que foram e são 

submetidos na convivência diuturna e em uma sociedade hipócrita que camufla sentimentos, 

projetando seres humanos em um mundo de exclusão. 

Como a leitura, notadamente da literatura, é, dever do educador para aprimorar a si próprio, 

e direito do educando para ampliar suas visões de mundo, enriquecer a linguagem, expandir 
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conhecimentos e interagir socialmente. Sendo assim, os livros que combatem o preconceito racial 

tornaram-se instrumentos de promoção social que educador e pais devem recorrer, trazendo-os para 

o convívio dos jovens. 
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Resumo:  
Subjetividade, individualidade e a extrema valorização das vontades do indivíduo, são as características 

primordiais do movimento literário conhecido como Romantismo. Embora esse extremo anseio pela satisfação 

das vontades íntimas do eu possa ser encontrada nas personagens românticas, através das suas características 

individuais, das suas ações e do seu comportamento na obra, Mellor (1993) sugere que devemos observar como 

essa ênfase na liberdade é retratada nas personagens femininas, utilizando a questão de ótica de gêneros. Esse 

estudo tem como propósito a análise da extensão da liberdade individual nas personagens femininas presentes 

na obra Frankenstein: ou o Prometeu Moderno, Mary Shelley (1818), onde, segundo Mellor (1993), podemos 

ver claramente a supressão da vontade feminina, bem como o seu silenciamento. Tal análise aborda também o 

distanciamento do objetivo principal pregado incansavelmente pelo movimento Romântico, uma vez que a 

liberdade subjetiva expressada nas personagens românticas é aplicada indiferentemente em relação à 

personagem masculina e feminina. 

 

 

1. Introdução 

Escrita por Mary Shelley no verão de 1816, na companhia de Percy Shelley e Lord Byron em 

Genebra, a obra Frankenstein: ou o Prometeu Moderno é caracterizada como primeiro romance de 

ficção científica, bem como de fundamental importância para a literatura inglesa. 

 Inserido no movimento literário conhecido como Romantismo, Frankenstein contém em seu 

bojo as características intrínsecas do movimento, tais como a exaltação da natureza, a idealização 

exagerada da mulher e a valorização da individualidade e da subjetividade. A extrema valorização das 

vontades do indivíduo está presente nas personagens românticas através da liberdade de suas ações, 

uma vez que estas, sendo subjetivas, agem como guia moral das personagens, que devem seguir suas 

emoções e viver de acordo com seus sentimentos. 

 Analisando a extensão da liberdade individual dessas personagens na obra, faz-se necessário a 

mensuração dessa extensão no que se diz respeito ao gênero. Segundo Mellor (1993) o Romantismo, 

que preza a liberdade subjetiva e a valorização das vontades individuais do eu, acaba por ser aplicado 

diferentemente com relação às personagens masculinas e femininas. 

Embora filha de Mary Woltsnecraft, uma importante feminista do século que escreveu A 

Vindication of the Rights of Woman,na obra de Mary Shelley não vemos a caracterização de suas 
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personagens femininas como fortes e independentes. Ao contrário do que o movimento Romântico 

implica, as mulheres de Frankenstein possuem a sua liberdade restrita, comportando-se na obra como 

passivas e sem vontade própria, agindo somente de acordo com os padrões impostos pelos homens. 

Tendo como objeto de análise as personagens femininas que possuem presença acentuada na 

obra, podemos ver no comportamento e nas ações de Justine e Elizabeth o quão deturpada é a 

liberdade subjetiva de ambas, que foram moldadas desde cedo aos padrões patriarcais. 

Elizabeth, esposa de Victor Frankenstein, sempre chamou atenção pelas suas características 

angelicais típicas da mulher romântica, tida como um ser celestial e intocável. Podemos notar a 

idealização exagerada da mulher, que é reconhecida como pura, um anjo, a mulher perfeita: 

As sobrancelhas eram claras e amplas, os olhos, azuis sem nuvens, e os lábios e a 

forma do rosto, tão expressivos de sensibilidade e doçura que ninguém podia vê-la 

sem a considerar de uma espécie diferente, um ser enviado pelo céu que trazia um 

selo celestial em todas as feições.” (Shelley, 2012, p. 36) 

 

Tais características destacaram a sua presença das demais crianças do lar onde vivia, 

transformando-a em um objeto que estava pronto para ser lapidado. Resgatada de uma casa pobre e 

levada para o seio de uma família rica, Elizabeth é levada como um presente ao jovem Frankenstein, 

que a considera então como seu pertence e de sua total responsabilidade:  

E quando no dia seguinte, me apresentou Elizabeth como o presente prometido, eu, 

com gravidade infantil, interpretei literalmente as suas palavras e considerei 

Elizabeth como sendo minha- minha para proteger, amar e tratar com carinho. 

Todos os elogios que lhe faziam eu os tomava como dirigidos a uma propriedade 

minha. (...) Nenhuma palavra, nenhuma expressão poderia representar com 

exatidão o tipo de relação que ela tinha comigo-  a minha mais do que irmã, pois até 

a morte ela deveria ser somente minha.” (Shelley, 2012, p.37) 

Elizabeth perde a figura humana que tem vontades, desejos e anseio, para se tornar a esposa 

perfeita, a parceira perfeita de Victor e a sucessora de Caroline Beaufort como dona de casa. E desta 

mesma forma a liberdade é roubada de Justine Moritz – outra figura feminina da obra que tem sua 

voz silenciada. 

Justine que, da mesma forma que a menina Lavenza, fora tirada do seio de seu lar para ir 

morar com os Frankstein, é objetificada e é pessoalmente treinada pela senhora Frankstein para se 

tornar a criada do lar. Ela, porém fora designada unicamente para as tarefas domésticas enquanto. 

Enquanto Elizabeth iria se tornar a senhora Frankstein e a mantenedora da casa, para Justine a função 

de empregada era o que lhe esperava. 

As personagens femininas não tem uma perspectiva de crescimento para além do âmbito 

doméstico. Elas são sempre resignadas às vontades alheias e se conformam com tal situação. Por isso, 

este trabalho analisa essas duas personagens e procura mostrar a disparidade de liberdade entre os 

gêneros na obra de Mary Shelley. 
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2. Referencial Teórico 

Neste livro especulativo, eu discutirei que nossa atual descrição cultural e 

acadêmica do fenômeno histórico que nós chamamos de Romantismo é 

involuntariamente propenso ao gênero” (MELLOR, 1993, pag. 1)1 

No livro “Romanticism and Gender”, Anne K. Mellor discute as questões de gênero no 

movimento literário chamado Romantismo, mais especificamente o Romantismo inglês. Ela usa alguns 

escritores ingleses desta escola literária – William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, William 

Blake, Lord Byron, Percy Shelley e John Keats – como material de sua pesquisa.  

Mellor, em sua obra, classifica o Romantismo de acordo com os gêneros: Romantismo 

masculino e Romantismo feminino. Baseado nesta divisão o livro vai descrevendo as características 

das obras românticas escritas por homens e por mulheres. De fato, Mellor analisa a forma como a 

mulher é tratada de acordo com o gênero do autor. 

Nesta obra, Anne K. Mellor faz um estudo muito rico de obras muito famosas. Porém, sob uma 

ótica diferente. Mellor usa a ótica dos gêneros para escrever o seu livro e é baseado nesta mesma 

ótica que o artigo em questão analisa o tratamento dado as mulheres do livro Frankenstein: ou o 

Prometeu Moderno, Mary Shelley (1818). E também mostra como é diferente a liberdade individual 

dos personagens, de acordo com seu gênero. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

O trabalho foi desenvolvido por meio da leitura da obra Frankenstein: ou o Prometeu 

Moderno, de Mary Shelley (1818). O foco era a análise das personagens femininas presentes na obra, 

comparando-as com os personagens masculinos. Essa comparação tinha o intuito de descobrir se a 

liberdade era aplicada igualmente a ambos os gêneros.  

Sabe-se que a liberdade individual dos personagens é uma característica marcante do 

movimento literário conhecido como Romantismo e, estando situada em tal movimento, a obra de 

Mary Shelley compartilha dessa mesma característica. 

Entretanto, uma questão foi levantada durante a análise: Essa liberdade presente nas obras 

produzidas durante o período romântico é aplicada igualmente a homens e mulheres? 

Para responder esta pergunta foi utilizado o livro “Romanticism and Gender”, de Anne K.  

Mellor. Ela usa a ótica dos gêneros para mostrar que no Romantismo a uma disparidade em relação ao 

tratamento do gênero feminino. Mulheres são sempre sentimentais; são objeto de desejo dos homens 

ou são descritas como deusas, musas, anjos. As mulheres das obras românticas não são mulheres 

fortes e independentes, elas são sempre submissas aos homens. E Mellor (1993) mostra que: 
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Quando uma personagem feminina afirma sua independência ou diferença na 
poesia canônica romântica, ela é frequentemente definida como um mal a ser 
erradicado ou superado” (MELLOR, 1993, pag. 25)1 

 

Não há espaço para mulheres que tem seus próprios pensamentos, que querem ser algo além 

de empregadas, dona de casa ou amantes. Enquanto os homens românticos desbravam o universo 

das letras ou da natureza, as mulheres sonham com o parceiro perfeito.   

 

4. Análise dos Dados 

Estando situada no movimento romântico, a obra Frankstein de Mary Shelley dispõe de 

muitas das características deste movimento. As personagens usufruem de uma liberdade para 

perseguir suas vontades e desejos; as emoções e estados de espírito das personagens são bem 

acentuados; há uma exaltação das personagens bem como de sua subjetividade. 

Contudo, a liberdade é uma característica da obra, e do movimento romântico em geral, que é 

aplicada de forma diferente aos personagens femininos. A eles é estabelecida a extensão desta 

liberdade, restringindo-a ao âmbito doméstico. Isto é bem exemplificado nas personagens Justine 

Moritz e Elizabeth Lavenza que são as amáveis mulheres que se resignam aos personagens masculinos 

a ponto de abdicarem de suas próprias vontades e desejos. 

 

5. Elizabeth Lavenza 

Elizabeth Lavenza é o primeiro exemplo da restrição da liberdade dos personagens femininos. 

Ela é moldada para ser a mulher ideal. Instruída para o lar, ela passa a ocupar o lugar da mãe de 

Frankenstein quando a mesma é acometida por uma doença e não resiste à morte, sendo sua 

substituta nos afazeres domésticos e no cuidado com a casa e os homens da família. Ela sacrifica suas 

próprias dores e sofrimentos para o bem maior da família, fazendo-se de forte e escondendo seus 

sentimentos para demonstrar segurança na tarefa de mantenedora da família Frankenstein. Como 

afirma Victor, “ela, de fato, disfarçava sua angústia e esforçava-se por desempenhar para nós todo o 

papel de consoladora. Encarava a vida e cumpria seus deveres com coragem e zelo”. 

Ao contrário do tema proposto pelo Romantismo, a liberdade individual de Elizabeth é 

limitada desde sua infância, onde ela é cedida a uma nova família, como um objeto, e forjada para 

cumprir apenas os papéis que a sociedade lhe impunha, como a de zeladora do lar e da família, de 

sentimentos amáveis e de total fidelidade aos homens da casa. Não se é cogitada a sua educação, uma 

vez que todos os homens da obra possuem estudo e cargos no governo ou em outras posições 

favorecidas. Elizabeth não tem poder de escolha e sua influência se estende apenas ao plano 

sentimental, onde é a responsável pelo ambiente amável do lar. 
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Elizabeth é transformada em propriedade aos olhos de Victor e aos olhos da sociedade. A 

renúncia de suas vontades mostra que quando se fala na liberdade individual dos gêneros no 

Romantismo, as personagens femininas são menos livres do que as personagens masculinas. Elas são 

levadas a se conformarem com a situação que estão, e não reclamar ou tentar busca mudança em 

suas vidas. 

Para Elizabeth não é dada a opção de fazer algo diferente. Apesar de ter sido criada no mesmo 

âmbito familiar de Victor Frankstein, ela foi coagida a almejar a vida doméstica, a esperar o casamento 

e a tomar o posto de mantenedora da família. Isto é simbolicamente e reforçado pela senhora 

Carolina Beaufort, que no leito de morte chama Victor e Elizabeth e diz: (CITAR) 

Essa foi a herança da senhorita Lavenza: ficar confinada às paredes do ambiente doméstico. 

Comparando os rumos que levaram Elizabeth e Victor, primeiramente vemos que eles tinham formas 

diferentes de encarar o mundo. Elizabeth apreciava a natureza enquanto Victor tentava desvendar 

seus mistérios. É isso que Mellor (1993) critica. As mulheres de Frankstein não tem uma visão do que 

elas são capazes. Falta nelas que sua liberdade se estenda à espera pública, dominada pelos homens. 

Quando Anne Mellor (1993) crítica o confinamento das mulheres no âmbito doméstico 

também levanta uma questão muito crítica do movimento romântico. Além de não poderem exercer 

funções na espera pública, as mulheres de Frankstein, em especial Elizabeth, não manifestam 

sentimentos de ambição, coragem, independência; elas não auto afirmam-se como agentes 

integrantes da sociedade. 

Historicamente, o reino das emoções, amor e sensibilidade foi atribuído ao gênero 

feminino; as mulheres podiam não ser capazes de pensar racionalmente, mas elas 

poderiam amar apaixonada, fiel e puramente” (MELLOR, 1993, pag. 20)1 

Podemos perceber que às mulheres do Romantismo não é dada a liberdade de buscarem algo 

além de paixões, amores. A essas mulheres é reservado o papel de esposa, de musa. Elas não pensam, 

não almejam ser uma cientista, juíza, médica. E assim, Elizabeth é o exemplo desta mulher romântica, 

submissa, que vive conformada em abdicar de suas vontades para a satisfação dos desejos e anseios 

alheios.  

6. Justine Moritz 

Justine Moritz é outra personagem que, apesar de ter uma breve participação na historia, é 

um exemplo de mulher que tem seu destino traçado nos padrões pré-determinados pela sociedade. 

Justine Moritz é uma jovem que também foi adotada pela família Frankstein e representa mais 

fortemente a restrição da liberdade das personagens femininas na obra. Comparando a senhorita 

Moritz e Elizabeth, as duas nasceram em famílias humildes, porém Justine vivia em um ambiente 

muito mais opressor.  
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Essa menina sempre fora a predileta do pai, mas por uma estranha maldade sua 

mãe não a suportava e, depois da morte do Sr. Moritz, passou a tratá-la muito mal. 

Minha tia viu aquilo e, quando Justine tinha 12 anos, convenceu a mãe que 

permitisse que ela morasse em nossa casa” (Shelley, 2012, pag. 66) 

Em seu lar Justine era hostilizada pela mãe, a qual preferia seus filhos homens a ela. Caroline 

Beaufort, a senhora Frankstein, vendo tal situação leva a menina para morar com ela. Caroline 

representa a libertação de Justine daquela situação que a oprimia. Justine Moritz é levada para morar 

com os Frankstein, mas diferentemente de Elizabeth que foi tomada como filha, Justine foi levada 

para mais tarde se tornar a babá dos filhos mais novos do senhor e da senhora Frankstein. Como narra 

Elizabeth Lavenza: “Assim recebida em nossa família, Justine aprendeu as tarefas de uma criada” (pag. 

66).  

Em nenhum momento da história Justine se questiona em segui uma carreira fora do 

ambiente doméstico. Também não é lhe dada nenhuma oportunidade que mudar. Ela segue a vida 

como criada da família, apesar de que em algumas partes do livro Elizabeth relata que a senhora 

Frankstein considerava Justine como uma filha. 

Mais uma vez é negada a liberdade de exercer suas vontades e desejos a uma personagem 

feminina. Neste caso é ainda mais forte, pois em todas as suas aparições no livro Justine nunca se 

questionou sobre sua situação. Ela sempre renunciou a si mesma para servi os outros. Tanto que tal 

subserviência ocasionou sua morte. 

 

7. Resultados Obtidos 

A pesquisa mostrou que no livro Frankenstein: ou o Prometeu Moderno, de Mary Shelley há 

uma diferença no tratamento da mulher. Sua liberdade é restrita se comparada a dos homens. 

Enquanto homens como Victor Frankstein, Alphonse Frankstein e Henry Clerval seguem carreiras no 

ramo das ciências, do comércio, etc., ás mulheres do romance como Elizabeth Lavenza e Justine 

Moritz é reservado as funções de esposa, dona de casa ou empregada, todas essas ocupações 

confinadas ao ambiente doméstico. 

Para as personagens femininas da obra é negada a possibilidade de educação, de formação 

acadêmica, fora que elas não vão além dos muros do lar. A sociedade dita essas regras que por sua vez 

são reforçadas pelas mães que ensinam suas filhas a almejarem apenas serem as esposas perfeitas e 

uma boa dona de casa. 

Outro aspecto que diminui a liberdade das mulheres de Frankstein é o processo de 

coisificação a que são submetidas. Elas viram propriedades dos homens ou das famílias para cuidar e 

moldar como bem quiserem. Quando Justine e Elizabeth são levadas para mora no lar da família 

Frankstein elas são moldadas pela senhora Caroline Beaufort e, no caso de Elizabeth sua coisificação a 
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transforma em um presente que Caroline dá a Victor. Por mais que fosse uma metáfora, Victor 

entendeu de forma literal e Elizabeth tornou-se, para ele, sua propriedade.  

Por último, todas as mulheres do livro são mulheres sentimentais, emotivas. As mulheres de 

Frankstein não são independentes, firmes, fortes e decididas. Elas são muito românticas, emotivas, 

apaixonadas, submissas. Não lutam por suas vontades, mas sim pela dos outros. O sacrifício pelos que 

elas amam é uma característica marcante. Características que em alguns casos como o de Justine leva 

à sua morte. 
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Resumo:  
O presente artigo do autor tem como tema a memória, a identidade, nacionalismo étnico e cívico presentes na 

obra Narrative of the life of Frederick Douglas, An American slave, written by himself (1845), romance 

autobiográfico no qual o escritor afro-estadunidense descreve sua trajetória de vida desde suas primeiras 

memórias infantis, mas que na verdade expressam as memórias coletivas da comunidade negra de Maryland e 

na qual se encontrava inserido por compartilhar a mesma identidade. Essas memórias são as de seus sete anos 

de idade e que se estendem até o momento em que ele conseguiu escapar para o norte dos Estados Unidos. 

Para desenvolver as hipóteses aqui sugeridas foram usados os seguintes teóricos: BERGSON (1999), BHABHA 

(2013), CANDAU (2011), DUBOIS (1996), FANON (1967), GLISSANT (2006), HALL (2013), HAL-BWACHS (1990), LE 

GOFF (2003), McCRONE (2002). O objetivo é apontar como a memória individual e coletiva exerce influência 

para construir uma identidade cultural e por último uma identidade nacional. O trabalho foi desenvolvido 

através de uma pesquisa bibliográfica quantitativa e qualitativa no campo da análise literária. O resultado 

estabeleceu as conexões entre memória, identidade e nacionalismo nas comunidades negras estadunidenses do 

séc. XIX através das slave narratives. 

 

Palavras-chave: Memória; Identidade; Nacionalismo; Frederick Douglass; Narrativas Escravas. 

 

 

1. Introdução 

O presente artigo tem como objeto de estudo a memória, a identidade e nacionalismo 

presente na obra Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, written by himself  

(1845), romance autobiográfico que descreve sua trajetória de vida desde suas primeiras memórias 

infantis que ele julga serem de seus sete anos de idade, já que ele não sabia sua data de nascimento 

exata, até o momento em que ele consegue escapar para o norte dos Estados Unidos, mais 

especificamente New Bedford, Massachussetts, levando consigo sua esposa Anna Murray. Em 

outubro de 1841 resolve assistir uma convenção abolicionista em Nantucket Island na qual é 

convidado a discursar e onde conhece William Lloyd Garrison que o incentiva a continuar 

discursando contra a escravização nos Estados Unidos.  

mailto:nilsonmendes@ifpi.edu.br
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Torna-se palestrante da Massachusetts Anti-Slavery Society195, trabalho que o tornaria 

mundialmente conhecido. Abriu e publicou seu próprio jornal abolicionista North Star196, e como 

jornalista dele participou da cobertura da primeira convenção pelos direitos das mulheres em Seneca 

Falls em 1848. Ficou também mundialmente conhecido pela sua infatigável luta por todos os tipos de 

liberdades, defendeu o direito dos trabalhadores, das mulheres, por justiça e obviamente pela 

liberdade dos seus irmãos de cativeiro.  

No final da vida conhece Abraham Lincoln e se torna seu conselheiro, ingressando assim na 

vida política e consequentemente tornando-se servidor do governo, exercendo diversos cargos na 

esfera pública, sendo o último que ele ocupou antes de sua morte o de Ministro Geral para a 

República do Haiti197.  

 Dado o tema e o contexto histórico para nosso trabalho, devemos ressaltar que o que nos 

motiva a dissertar acerca dessa obra e de seu autor é o total desconhecimento deles dentro da 

academia brasileira, sendo conhecido de uns poucos que militam com literatura americana e mais 

especificamente afro-estadunidense. Vislumbramos a importância da disseminação de seu trabalho, 

bem como de suas ideias dentro dos cursos de letras/inglês por todo o país, levando em conta que 

tanto sua obra quanto a elaboração teórica acerca dela servem de pilar canônico no seu país de 

origem. 

 A partir desse ponto, o trabalho insta em que ideias, objetivos e em que teorias se 

fundamentam, abordam e se desenvolvem nossas ideias acerca do tema proposto acima. Tendo 

como objetivo apontar como a memória (seja coletiva ou individual) influencia as relações sociais dos 

atores na obra de Douglass, e a partir disso definir como ela constrói a identidade dos afro-

americanos estadunidenses escravizados dentro do processo de escritura do autor (memória 

individual e coletiva), e explicar como a partir da memória individual que contém as memórias 

coletivas de uma comunidade ocorre o advento da sua origem, pertencimento e consequentemente 

construção uma identificação nacional.  

Para tanto, usa-se as seguintes teóricos: Stuart Hall, W.E.B Du Bois, Benedict Anderson, David 

McCrone, Homi Bhabha, Édouard Glissant, Raymond Williams, Yi-Fu Tuan, Franz Fanon, Jacques 

Lacan, etc., e outros teóricos que possam adicionar informações relevantes a este trabalho, visto que 

o método de trabalho é dinâmico e flexível às adaptações ou alterações.  

Primeiro discute-se como nos capítulos 1-8 da obra, Douglass descreve os processos 

antropológicos e sociológicos no séc. XIX de privação da memória biológica dos escravizados. 

Descreve ainda a percepção de sentir-se um animal ou coisa (reificação), a violência física e 

                                                             
195 Sociedade Abolicionista de Massachusetts (tradução livre nossa) 
196 A Estrela do Norte (tradução nossa) 
197 Minister-General to the Republic of Haiti (original em  inglês) 
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psicológica sofrida por ele e os seus irmãos de cativeiro, e de como através destas reminiscências 

eles construíram o sentimento de pertencerem a uma comunidade de sofredores, desumanizados e 

violentados na sua liberdade de escolha, isto forja um pertencimento étnico, já que todas as agruras 

descritas faziam parte da vida de um afro-estadunidense escravizado, e esse sentido de pertença 

gera um sentimento de nação, só que no caso dos negros estadunidenses sem o mito de origem. 

I have no accurate knowledge of my age, never having seen any authentic record 
containing it. By far the largest part of slaves know as little of their ages as horses 
know of theirs, and it is the wish of most masters within my knowledge to keep 
their slaves thus ignorant. I do not remember to have ever met a slave who could 
tell of his birthday. (DOUGLASS, 1973, p. 1, grifo nosso)198 

 Abre-se a segunda parte do trabalho citando a frase de abertura da obra de Frederick 

Douglass, relatando justamente na sua narrativa escrava autobiográfica, a sua falta de memória 

sobre o fato prosaico de não saber a sua data de nascimento, porém, sendo um escravizado fica 

patente que ser privado da memória biológica básica de nascer fora algo comum não somente para 

ele, como para todos os outros.  

 

2 Referencial Teórico 

Para explicarmos o que é memória nos estudos culturais começaremos citando uma 

definição bem simples que Candau (2011) usa nos conceitos preliminares do seu livro memória e 

identidade, todo indivíduo é dotado de memória, com exceção daqueles que portam alguma doença, 

e que ela nada mais é do que uma complexa ordenação neurobiológica. 

Continuando nesta mesma vertente, podemos citar “Evoco, comparo minhas lembranças; 

lembro que por toda parte, no mundo organizado, julguei ver essa mesma sensibilidade surgir no 

momento preciso” (BERGSON, 1999, p. 12). Esse é o sentimento primário (percepção) contido na 

afirmação do nosso autor, pois ele usa na sua linguagem expressões próprias de alguém que está 

relatando, contando, narrando uma história: eu nasci, eu não sei exatamente, eu não me recordo, 

usando a primeira pessoa para narrar uma história que não é somente dele, é o narrador 

autodiegético, mas que trás no seu discurso a intertextualidade do discurso de outras pessoas para 

sua narrativa oral, configurando um relato recuperado através da memória coletiva (HALBWACHS, 

1990). Ao tentar lembrar, evocar, acessar sua memória individual e não conseguir, ele se sente um 

animal, pois só eles são inconscientes da lembrança do dia em que adentraram nesse mundo.  

As imagens cerebrais geradas por esse fato não refletem no seu corpo e nem o incitam a agir 

para lembrar nas suas instâncias do seu sistema nervoso, nervos e cérebro, do fato essencial na vida 

                                                             
198 Eu não tenho nenhum conhecimento exato da minha idade, nunca tendo visto qualquer registro autêntico que a 
contenha. De longe, a maior parte dos escravos sabe tão pouco de suas idades como os cavalos não sabem as deles, e é o 
desejo da maioria dos senhores que conheço manter seus escravos, assim, ignorantes. Eu não me recordo de jamais ter 
conhecido um escravo que soubesse quando era seu aniversário.(DOUGLASS, 1973, p. 1) (tradução livre minha) 
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de qualquer ser humano, pois nem o seu aniversário ou de qualquer outro escravizado tem uma data 

precisa, como ele mesmo enfatiza no final do excerto ao usar o verbo lembrar na negativa (eu não 

me recordo), que nos fizemos questão de grifar, para expressar a falta de capacidade dele ou de 

qualquer um dos seus colegas em precisar suas datas de nascimento, isso é o que Bhabha (2013) 

chama de alienação colonial da pessoa, isso é uma forma de negar a individualidade, decretar o fim 

da pessoa, Douglass expressa esse fim humano dos escravizados estadunidenses quando escreve o 

seguinte “The  White children could tell their  ages.  I could not tell why I ought to be deprived  of  

the  same  privilege.” (DOUGLASS, 1973, p. 1)199, para seu senhor ele era o Outro, e por isso privado 

de civilidade, era um outro tipo de diferença, um outro tipo de ambivalência (BHABHA, 2013) 

desumanizada, era tentativa de reificação e equiparação aos bens semoventes (cavalos, mulas, 

vacas, porcos e por isso não precisava saber sua idade exata, e como os animais sua idade e as dos 

outros negros da plantation eram calculadas através das estações do ano, fenômenos da natureza, 

ou eventos sociais ou de trabalho da fazenda. 

Mas, quando falamos de memória também evocamos os fatos sociais e antropológicos 

envolvidos, pois ela não é somente um evento ligado a nossa biologia e nossa capacidade de criar 

imagens no nosso imaginário para que elas possam chegar ao simbólico, e dependendo de nosso 

envolvimento sentimental com essas imagens, quem sabe chegar ao real e recriar o que foi vivido, é 

necessário analisarmos todo um cabedal de informações que nos chegam através das histórias 

passadas oralmente da coletividade para o indivíduo. 

Certamente, se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa 
lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão de nossa 
evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse recomeçada, não 
somente pela mesma pessoa, mas por várias. (HALBWACHS, 1990, p. 25) 

Halbwachs (1990) nos brinda com vários exemplos na tentativa de elucidar o que seria a memória 

coletiva para nós humanos. Citaremos seu exemplo do professor no exercício de sua profissão e seus 

diversos alunos e diversas classes, para os alunos todas as atividades e ações do mestre durante a 

execução de seu trabalho gerará um impacto nas relações sociais deles, pois por terem 

aproximadamente a mesma idade quase sempre serão amigos fora da sala exercendo outras 

atividades juntos que não só assistirem as aulas, e por isso comentarão a respeito do mestre gerando 

fortes ligações emocionais que resultarão em lembranças comuns a todos os alunos, para o professor 

aquele contato social só acontece naquele ambiente de trabalho, eles não são um grupo social 

permanente na vida dele, então consequentemente não haverá uma lembrança a ser compartilhada. 

                                                             
199As crianças brancas podiam dizer suas idades, eu não entendia por que eu não poderia dizer a minha. (DOUGLASS, 1973, 
p. 1) (tradução livre minha) 
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 O ato horrendo testemunhado pelo escritor que é o açoitamento de sua tia Hester, e por 

fazer parte de sua vida cotidiana seria difícil uma experiência marcante como essa ser esquecida. 

Algo bastante comum à época e que refletia uma prática social de controle exercida contra os afro-

estadunidenses que cometiam alguma falta na opinião dos senhores de escravo na figura de seus 

feitores, ou pelas próprias mãos de seu senhor. Douglass reclama em vários pontos da falta de 

humanidade para com seus irmãos de cativeiro e que para um negro estar errado bastava a sua cor 

de pele, “To all these complaints, no matter how unjust,  the slave  must answer never  a  word.  

Colonel Lloyd could not brook  any contradiction  from a  slave.” (DOUGLASS, 1973, p. 18-19)200.

 A possibilidade de cristalizar as palavras das narrativas que antes eram passadas de um 

especialista da memória para outro através da oralidade (na tradição africana eram os griots ou 

akpalos) para a forma escrita contribuiu muito para que o conceito inicial de cultura como forma de 

vida global, já que a palavra deriva do verbo latino colo, eu moro, eu ocupo a terra, seu particípio é 

cultus e o futuro culturus, e que por extensão significa também eu cultivo o campo (BOSI, 1992), 

viesse a introduzir por conta de uma melhor reconstrução histórica das tradições da tribo iniciar uma 

ideia de identidade comunal. Porém, foi Herder (1784-91) que primeiro empregou o termo no plural 

(WILLIAMS apud HERDER, 2008), que desta forma convinha um novo significado que gerou um leque 

de aplicações para o termo, mas precisamente três: a) um estado mental desenvolvido, b) os 

processos desse desenvolvimento e c) os meios desses processos, o terceiro sentido é hoje em dia o 

mais aplicado, coexistindo muitas vezes conflituosamente com seus usos antropológicos e sociais 

(WILLIAMS, 2008).  

 O trabalho chama a atenção para a função de homem da memória, genealogista, historiador, 

Douglass assume esse papel quando passa a narrar sua história e a de seu povo, pois ele petrifica na 

escrita a cultura de seu povo. Leroi-Gourhan (1964 – 1965) classifica a memória em três tipos: 

específica, étnica e artificial. Sendo para ele ainda “[...] uma memória “étnica” que assegura a 

reprodução dos comportamentos nas sociedades humanas [...]” (LEROI-GOURHAN, 1964 -1965, 

aspas do autor, p. 269). É através de estabelecer as relações sociais étnicas que podemos começar a 

falar de identidade e de nacionalismo. O mito de origem que a priori é oral, mas que segundo 

Glissant (2006) é possível de ser reinventado através da poética da relação e do hibridismo cultural 

na escrita.  

 Primeiro gostaríamos de falar da identidade cultural, que é estabelecida por um indivíduo 

pertencer a uma determinada cultura, etnia, raça, língua, religião e acima de tudo nação, Hall (2003). 

A identidade nesse caso dos negros escravizados estadunidenses está pautada pela sua vida difícil e 

                                                             
200A todas essas queixas, não importa o quão injustas, o escravo nunca deveria dizer uma palavra. Coronel Lloyd não 
tolerava qualquer contradição de um escravo. (DOUGLASS, 1973, p. 18-19) (tradução livre minha) 
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desumana que é descrita em várias passagens do texto. Várias formas de controle social foram 

exercidas pelos senhores brancos para combater as mais diversas formas de resistência, usavam 

tanto da violência física quanto violência psicológica, as canções são as cantadas pelos negros para 

escapar momentaneamente se sua condição vexatória de prisioneiros. Também era comum a 

separação de membros da mesma família, “My mother and I were separated when I was but na 

infant—before  I  knew her  as my mother.”(DOUGLASS, 1973, p. 2)201. 

Segundo W. E. B. Du Bois (2013) no seu As almas da gente negra, a identidade cultural que 

reuniu todos os negros estadunidenses como uma só comunidade étnica é baseada na cor da pele, 

ele notou que era diferente dos outros, como se ele estivesse fechado do mundo por um véu, ele 

nascera nos Estados Unidos, mas não pertencia a sociedade nacional branca americana. Ele se 

questiona por que Deus o fizera um marginal, um estranho em sua própria casa, pertencente a Outra 

comunidade nacional negra desumanizada e bárbara. Ele finaliza afirmando que o negro 

estadunidense tem na sua história a luta pela ânsia de conseguir sua humanidade autoconsciente, 

para com isso, sua dupla-consciência tornar-se uma só. A identidade do negro nos Estados Unidos é 

definida pelas violências físicas e psicológicas impostas a ele desde a época da sua vida de 

escravizado até a pós-emancipação. Podemos ainda focar nas relações sociais mantidas entre 

senhores e escravizadas, elas eram baseadas na construção ambivalente da diferença. Mas, não a 

diferença baseada na binariedade branco/negro, ocidental/oriental, cristão/pagão. Elas são mais 

profundas e desgastantes, pois se constroem na estereotipação da situação colonial (BHABHA, 2013). 

Uma situação psicologicamente diferente que nos reporta Fanon (1967) quando rebate um colega 

quanto ao complexo de inferioridade imputado ao colonizado, que na verdade esse complexo não 

passa de um desejo gerado pela demanda do colonizado tomar o lugar do colonizador, e da neurose 

do opressor e medo do Outro.  

Bhabha (2013) no terceiro capítulo interroga as identidades negras na obra Peles negras, 

máscaras brancas de Franz Fanon (1967), levando em consideração a prerrogativa pós-colonial. No 

falado campo social da ambivalência racial ou sexual, e que tal situação se forja na luta de classes e 

cultura, que para ele assume um cunho insolúvel, mas que na verdade tem um fundo mais 

representado pela realidade social e pelo psiquismo do envolvidos. Assume uma tomada de posição 

de ambos os lados que resulta em um deslocamento de uma das partes, neste caso por estar 

hegemonicamente em situação de assimetria e negada sua voz, é o negro que é deslocado e forçado 

a assumir uma identificação criada pelo logocentrismo europeu (CULLER, 1985), como diz Spivak 

                                                             
201Minha mãe e eu fomos separados quando eu era apenas uma criança, antes que eu a conhecesse como minha 
mãe.(DOUGLASS, 1973, p. 2) (tradução livre minha) 
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(1996), pode ele como subalterno contar sua história e revelar sua verdadeira identidade, pois é o 

branco que fala por ele? 

Bhabha (2013) questiona Franz Fanon quando ele escreve que a psiquiatria é uma técnica 

que visa permitir aqueles que contraíram uma doença psíquica não se sentirem como estranhos em 

seu ambiente. Esse é o sentimento vivido pelos negros primeiro os africanos depois seus filhos, e 

mais ainda aqueles que foram filhos de seus próprios senhores, situação denunciada por Douglass na 

seguinte passagem,  

The  whisper  that  my  master was my father, may or may not be true; […] that  
slaveholders  have  ordained,  and by law established, that  the children of  slave 
women shall in all cases  follow the condition of  their  mothers;  (DOUGLASS, 1973, 
p.3)202 

Fica patente nestas palavras dupla entrada sugerida por Lacan (1982), já que o escravizado 

ficava psicologicamente abalado por não entender como seu suposto pai, que em tese devia cuidá-lo, 

podia trata-lo como qualquer outro negro, e além disso lucrar com sua exploração.  

Para Fanon, tal mito do Homem e da sociedade é fundamentalmente minado na 
situação colonial. A vida cotidiana exibe uma “constelação de delírio” que medeia 
as relações sociais normais dos seus su”jeitos: o preto escravizado por sua 
inferioridade, o branco por sua superioridade, ambos se comportam de acordo 
com uma orientação neurótica. (BHABHA, 2013, p. 82) 

 Bhabha (2013) chama isso de entre-lugar, e o que Hall (2003) chama de diáspora, tendo em 

os africanos o sentimento de não gostarem do lugar, um conceito que Tuan (2012) sintetiza na 

palavra topofobia. Por se encontrarem em um ambiente acerbo e cruel, o escravizado desenvolve o 

desejo de fugir quando entende sua situação de cativo, pois procurará um local onde não será 

violentado e pelo qual desenvolverá um gostar em ficar nele, topofilia (TUAN, 2012). “O que é 

frequentemente chamado de alma negra é um artefato do homem branco” (FANON, 1967), o que ele 

quer dizer com isso é que a identidade negra é uma criação do homem branco. Elas são criadas 

segundo a divisão psíquica de corpo e algo que fendem as representações e articulam o artifício da 

identidade. 

 Então, concluímos que a identidade do escravizado afro-americano escrito na obra de 

Douglas é construída tendo como base os sofrimentos, violências e o abismo social de ser o Outro na 

situação colonial, ela define também seu pertencimento de acordo com sua etnia, dessa forma eles 

constituem uma nação étnica dentro de uma Nação-Estado. São também aqueles que apesar de 

terem nascido nos Estados Unidos não são estadunidenses, e tem que reivindicar outra 

nacionalidade. 

                                                             
202O boato que o meu senhorera meu pai, pode ou não ser verdade, [...] que os senhores de escravos terem ordenado, e 
que por lei estabelecida, os filhos de mulheres escravizadas devem em todos os casos ter a mesma condição de suas mães 
(DOUGLASS, 1973, p.3) (tradução livre minha) 
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 Mas o que queremos realmente depois de percorrer todo esse caminho é propor que ao se 

utilizar das memórias de violência e discriminação racial do seu povo, tal ato desembocou na cultura 

negra afro-americana, que ao seu passo foi usada para poder definir-se como um só eu e escapar da 

ambivalência racista colonial, e com isso determinar sua identificação através de uma identidade 

comunitária e étnica afro-americana. O passo seguinte é demonstra na obra como a nação étnica 

afro-americana estadunidense emergiu destes processos sociais e antropológicos. 

 Antes de começarmos a falar do nacionalismo em Frederick Douglass precisamos conceituar 

e entender o conceito de nação e nacionalismo.  Iniciaremos colocando a definição de Hobsbawn 

(1990), que Nação é a comunidade e cidadãos de um Estado, vivendo sob o mesmo governo e com os 

mesmos interesses, é também uma coletividade de habitantes de um território com tradições, 

aspirações e interesses comuns, subordinados a um comando central.  

The home plantation of Colonel Lloyd wore the appearance of a country village.  All 
the mechanical operations for all the farms were performed here.  The  
shoemaking  and  mending,  the blacksmithing,  cartwrighting,  coopering,  
weaving,  and  graingrinding,  were all  performed  by  the  slaves  on  the  home 
plantation.  (DOUGLASS, 1973, p. 12)203 

Sob esse ponto de vista a descrição feita da fazenda principal se assemelha em muito com uma 

Nação na definição dada acima. Pode-se notar que ela é completamente autossuficiente em termos 

econômicos, produz todos os tipos de serviços e mercadorias também, era um fato muito comum 

nas Américas oitocentistas. E por último tendo o dono uma figura análoga ao de um soberano de um 

país, pois tudo por ele era decidido, tinha literalmente o direito de vida ou morte sobre os brancos e 

mais ainda sobre os negros.  

Mr.  Gore  then,  without  consultation or  deliberation  with any  one, not  even  
giving  Demby  an  additional  call,  raised his musket to his face, taking deadly aim 
at his standing victim, and in an instant  poor Demby was no more.  (DOUGLASS, 
1973, p. 25)204 

 Demonstrando assim um verdadeiro poder que poderíamos chamar de político, pois ele 

também poderia fomentar a competição entre os escravizados no mesmo âmbito de uma eleição 

como descreve o autor quando um escravo era escolhido para ser criado na casa grande. 

The competitors for  this  office  sought  as  diligently  to please  their  overseers,  as 
the  office-seekers  in  the  political  parties seek  to please and deceive  the  
people.  (DOUGLASS, 1973, p. 13)205 

                                                             
203A casa de fazenda principal do coronel Lloyd tinha a aparência de uma aldeia país. Todas as operações mecânicas para 
todas as outras fazendas eram realizadas aqui. A fabricação e conserto de sapatos, a serralheria, reparo da madeira e 
fabricação das carroças, tanoaria, tecelagem e moinho, eram todos realizados pelos escravos na fazenda principal. 
(DOUGLASS, 1973, p. 12) (tradução livre minha). 
204 Mr. Gore então, sem consulta ou deliberação com qualquer um, sem nem mesmo tendo feito aDemby uma chamada 
adicional, levantou a espingarda ao rosto, tendo mortalmentemirado a sua vítima em pé a sua frente, e em uminstante o 
pobre Demby não existia mais. (DOUGLASS, 1973, p. 25) (tradução livre minha). 
205Os concorrentes para este desejado cargo muitodiligentemente procuravam agradar seus feitores, como os requerentes 
de cargos nos partidos políticos procuram agradar e enganar o povo. (DOUGLASS, 1973, p. 13) (tradução livre minha) 
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 Este é um viés pelo qual podemos ver as comunidades nacionais presentes na narrativa do 

texto analisado por nós até agora. Existe, no entanto outra maneira de se definir uma nação, para 

Anderson (1991) a comunidade nacional é imaginada no discurso, e que ela seria uma produção de 

tradições inventadas para com isso se criar a noção de pertencimento. Segundo Hall (2003), muitas 

tradições que são tidas como muito antigas em diversos países não passam de invenções para reunir 

sob signos nacionais povos diversos. Outra maneira de fazê-lo é a tentativa de estabelecer uma 

identidade nacional através de um idioma. Esses conceitos estão presentes em muitos símbolos 

nacionais: mapas, bandeiras, hinos nacionais, línguas oficiais, monumentos nacionais, culturas 

nacionais e que a questão da nacionalidade é um construto e algo flutuante. Para David McCrone 

(2002), o nacionalismo baseado nessa gama de variedades, não está morrendo como alguns 

alardeiam. 

 A partir do que foi dito anteriormente procuraremos demonstrar mais esse tipo de 

nacionalismo dentro do texto, mais de acordo com um tipo de nacionalismo chamado de étnico. “In 

ethnic nationalism, ‘nationality’ became a synonym of “ethnicity’, and national identity” 

(GREENFELD, 1992, aspas do autor p.12 )206 

Tanto da parte dos brancos quanto dos negros suas nacionalidades dentro da obra é baseada 

na cor de suas peles. Ela é que determina quem será os cidadãos superiores e os inferiores. Quem 

mandará e quem obedecerá, e principalmente quem sofrerá as agruras por conta da cor de sua pele. 

Desta forma suas identidades originais tiveram que ser deixadas para trás, muitas vezes no navio 

negreiro, e aqui iniciaram sua nova vida tendo que aprender um novo idioma, no caso dos Estados 

Unidos o inglês, e a partir dessa nova cultura criar uma identificação comum de pertencimento a 

uma comunidade, só que desta feita sem mito de origem. A partir de suas memórias atávicas e 

étnicas e usando dos seus rastros/resíduos culturais ressignificam sua identidade cultural em uma 

compósita ou crioula (GLISSANT, 2006).  

 

3. Considerações Finais 

 Nossas considerações finais são que através das memórias individuais que estão 

impregnadas pelo conhecimento de muitas pessoas, conceito de memória coletiva, as culturas são 

criadas e influenciadas tanto nas sociedades normais, e ainda mais nas sociedades coloniais, 

especialmente aquelas onde aconteceram as relações de senhores de escravizados com os 

escravizados. Depois de exemplificar que através da tentativa de privação da memória biológica, 

amnésia, tentativa de reificação a negar o individuo ou tentativa de fim do humano ao 

                                                             
206No nacionalismo étnico, "nacionalidade" tornou-se um sinônimo de "etnia", e a identidade nacional (GREENFELD, 1992, 
aspas do autor p.12 ) (tradução livre minha) 
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psicologicamente tentar barrar suas memórias, elas subsistem e de forma inversa do que seria 

normal cria uma identificação nova que leva uma identidade cultural compósita, híbrida ou crioula 

que passa pelas reminiscências das violências sofridas que resulta no estabelecimento de um grupo 

pautado e identificado com o sofrimento, com sua desumanização ou pelo menos tentativa que se 

dava com a perda de todas as suas liberdades, física e de poder decidir e escolher os destinos de sua 

vida. Todos esses fatores são os responsáveis por incitar dentro destes indivíduos a vontade de 

pertencer novamente a um grupo étnico, e partir desse sentimento proveniente do sofrimento forja 

a ideia da nação étnica afro-americana escravizada estadunidense. 
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Resumo:  
A presente investigação analisa a utilização do sistema literário digital fandom, a partir da leitura do conto, no 

que concerne à apropriação e à produção de sentido da leitura literária por leitores juvenis em formação. Busca-

se a participação de um determinado universo de pesquisa em uma comunidade de leitores, na qual é 

direcionada a prática do fandom de acordo com a escolha dos textos literários e das afinidades da comunidade 

leitora. Deste modo, leva-se o leitor a experimentar outros modos de leitura apoiados pelas estratégias didáticas 

de um círculo de leitores, doravante chamado de Clube da Leitura, que pode começar com a leitura protocolada 

e depois evoluir para a leitura espontânea. A saber, o universo da pesquisa é pertencente a uma escola pública 

estadual da cidade de São Luís-MA, e os sujeitos participantes são leitores voluntários que estão cursando a 1ª 

série do Ensino Médio. Ressalta-se, ainda, que a pesquisa envolve três etapas de leitura, respectivamente: a pré-

leitura, a leitura-descoberta e a pós-leitura. Nesta investigação, dar-se ênfase à terceira etapa – a pós-leitura –, 

visto que é nela que se concentram as manifestações do fandom (fanfictions, fanarts, fanvídeos, cosplays, 

fanhits, dentre outras), que foram produzidas pelos leitores e, posteriormente, analisadas quanto à apropriação 

e à produção de sentido da leitura literária aos sujeitos da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Fandom; Comunidade de leitores; Pós-leitura. 

 

 

1. Introdução 

Este artigo evidencia um recorte da pesquisa intitulada “CLUBE DA LEITURA: ‘tecendo’ a 

formação de leitores juvenis na perspectiva do letramento literário”, e tem como objetivo analisar a 

utilização do sistema literário digital fandom, a partir da leitura do conto, no que concerne à 

apropriação e à produção de sentido da leitura literária por leitores juvenis em formação. 

Ademais, outros objetivos corroboram para a investigação, tais como: Desenvolver a prática 

metodológica “Clube da leitura”, a partir da leitura do conto literário, para contribuir com o 

letramento literário e digital de uma comunidade de jovens em processo de formação leitora em uma 

escola pública de São Luís-MA; Investigar a contribuição da prática metodológica “Clube da Leitura”, 

assim como o perfil do leitor juvenil participante desta prática; Avaliar a prática de leitura literária 

mailto:priscilla_viegas@yahoo.com.br
mailto:dbuenosaires@uol.com.br


 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

748 

mencionada mediante a apropriação e a produção de sentido do universo selecionado para a 

pesquisa. 

Esboça-se que o escopo desse estudo surgiu de inquietações relacionadas à formação do 

leitor literário e que afligem boa parte do corpo docente da educação básica. Desse modo, busca-se 

elucidar algumas questões de pesquisa: A utilização do sistema literário digital fandom, a partir da 

leitura em comunidade do conto, possibilita a apropriação e a produção de sentido da leitura literária 

ao universo da pesquisa? O desenvolvimento da prática metodológica “Clube da Leitura”, a partir da 

leitura do conto literário, pode contribuir para o letramento literário e digital de uma comunidade de 

jovens de escola pública em processo de formação leitora? Qual a contribuição da prática de leitura 

investigada no processo de formação leitora de uma comunidade de jovens? Qual o perfil do leitor 

juvenil participante da prática metodológica “Clube da Leitura”? 

Desse modo, o presente estudo apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa centrada no 

letramento literário, com o propósito de enfatizar o valor literário do texto, visto que ele desempenha 

relevante papel na formação do aluno-leitor. 

Para justificar a necessidade e mostrar a viabilidade da execução da pesquisa, apresenta-se 

um estudo que busca mediar uma reflexão sobre a leitura literária na escola, sobretudo, a do ensino 

médio na atualidade. 

Além disso, com o intuito de discutir o conceito de letramento literário, recupera-se a 

implicação dentro da realidade cultural brasileira ao explorar uma etapa da formação escolar a qual 

ainda não tem despertado importância por parte dos investigadores. 

Sabe-se que as políticas públicas, como a distribuição gratuita de livros a escolas e o 

abastecimento de bibliotecas, têm sido insuficientes para incidir significativamente sobre os números 

do baixo percentual de leitura existente entre os brasileiros. 

A escola é centro de formação de leitores, com o respaldo do professor, de sua atuação e 

métodos de estímulo. Confirma-se, ainda, que os alunos geralmente têm acesso, mesmo que 

fragmentado, à leitura na escola. Entretanto, à medida que deixam de ser alunos, o índice de leitura 

diminui de maneira drástica. 

Em relação à leitura, Failla (2012, p. 30) revela que: 

Os índices de leitura: 4,7 (2008) ou 4 (2012) ao ano, incluindo os didáticos – ainda 
são muito baixos. Se compararmos esses indicadores com os de outros países ibero-
americanos – que desenvolveram a pesquisa seguindo a mesma metodologia 
proposta pelo Cerlalc – percebemos que o Brasil, com 4 livros lidos/ano, está melhor 
do que o México (2,9) e a Colômbia (2,2), mas lê menos do que a Argentina (4,6); o 
Chile (5,4) e menos da metade do que se lê em Portugal (8,5) e Espanha (10,3). 

O baixo percentual de leitura observado nas pesquisas evidencia um quadro desanimador em 

relação ao ensino de literatura na escola, pois há a constatação do desaparecimento ou mais 

precisamente do estreitamento do espaço literário na escola (COSSON, 2014a). 
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Diante dessas inquietações, percebe-se que há uma preocupação no que diz respeito à 

formação do leitor literário, uma vez que boa parte dos professores de língua materna preocupa-se 

apenas em obter metodologias, esquecendo-se da mediação. 

Cabe ressaltar que uma das funções do professor é promover o encontro do educando com 

uma variedade de textos literários, contribuindo, então, para que o aluno possa descobrir-se “leitor”, 

aprimorando os seus gostos, as suas preferências literárias e, assim, melhorar seu nível cognitivo. 

E ainda em relação a essa função, Colomer (2007, p. 110) afirma que: “Não é fácil desenhar 

um itinerário de leitura que reúna os esforços escolares e familiares e que equilibre a motivação e a 

aprendizagem [...]”. E desta forma deve-se: 

•  Dedicar tempo escolar para a leitura autônoma; 

•  Criar espaços e rotinas nos procedimentos para a leitura escolar e familiar; 

•  Introduzir melhoras nos programas de aprendizagem escolar da literatura. (COLOMER, 

2007, p. 110). 

Reconhece-se que tais ações podem levar ao conhecimento do aluno os mais diversos gêneros 

textuais. Mas, a problemática vai além de colocar o aluno em contato com tal diversidade, é, ainda, 

necessário fazer com que estes textos sejam significativos para ele. 

Enfim, fundamenta-se que a pesquisa circunscreve o letramento literário pautado na leitura 

do gênero conto e no sistema literário digital fandom a uma etapa escolar (1ª ano do E.M) que se 

encontra em transição entre a literatura infantil e a juvenil, necessita de orientação para que os 

sujeitos desenvolvam-se como leitores literários, mas ainda não tem recebido a devida atenção de 

investigadores da área. 

Por conseguinte, nas próximas seções deste artigo serão manifestados os itens teórico-

práticos que ajudarão na compreensão deste tema. 

 

2. Literatura e(m) suporte digital: o sistema literário digital fandom e a formação do jovem 

leitor 

A investigação a respeito da formação do leitor juvenil que é desenvolvida nesta pesquisa 

necessita do conhecimento de referenciais teóricos que respondam às inquietações previstas. Por 

isso, realiza-se um estudo voltado para o entendimento da formação do jovem leitor e da literatura 

em suporte digital representada pela manifestação fandom. 

Boa parte dos estudos nessa área circunscreve o âmbito escolar como o grande promotor da 

leitura literária. Informação justificada pelo fato de que à escola cabe a tarefa de apresentar a 

Literatura aos alunos. Porém, outro dado que também merece ser destacado, é que muitas vezes a 

escola apenas dá espaço à literatura canônica e às atividades metodológicas tradicionais. 
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Sabe-se, no entanto, que é possível experimentar outros modos de leitura, como, por 

exemplo, a leitura em comunidade, que pode começar com a metodologia de leitura protocolada e 

depois evoluir para a leitura espontânea e a utilização de suportes digitais como acontece no fandom. 

Diante do exposto, é importante que os professores-mediadores reflitam a respeito de 

algumas indagações: O que tem interessado de fato aos jovens? A leitura literária tem alcançado os 

alunos? Qual é o nível de maturidade dos alunos em relação à leitura literária? 

Muitas outras questões relacionadas ao campo literário poderiam ser expostas nessa 

pesquisa, mas inicialmente interessará responder: A utilização do sistema literário digital fandom, a 

partir da leitura em comunidade do conto, possibilita a apropriação e a produção de sentido da leitura 

literária ao universo da pesquisa? 

Deve-se também pensar a respeito do objetivo da literatura no Ensino Médio, que a princípio 

seria formar leitores conscientes das funções da literatura e que gostem de ler o texto literário, pois, 

como preconiza as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 54) trata-se de “[...] 

‘letrar’ literariamente o aluno, fazendo-o apropriar-se daquilo a que tem direito.” 

A escola deve abrir espaço para as atividades dedicadas à leitura e à formação de leitores 

literários, e os professores devem utilizar livros e textos como instrumentos de transformação social. 

Michèle Petit, na obra Leituras: do espaço íntimo ao espaço público, anuncia 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. (PETIT, 2013, p. 26). 

Não há uma fórmula mágica para a formação do leitor, no entanto, além de metodologias 

eficazes, o “mediador”, que no contexto desta pesquisa configura-se como um leitor-guia, e em um 

círculo de leitura é a “figura que mobiliza, provoca, costura as demais falas, sem fazer prevalecer a sua 

própria” (YUNES, 2009, p. 80), tornando-se conhecedor dos processos da leitura literária. 

Dessa maneira, em busca de uma metodologia coerente à formação do leitor juvenil pauta-se 

na efetivação da 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 estudo é 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 para 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, 2014b, p. 131). 
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Percebe-se que essa atividade tem práticas leitoras diversificadas e que nas situações de 

aprendizagem que acontecem na escola, os grupos “passam pela intervenção pedagógica do 

professor” (COSSON, 2014b, p. 131). No entanto, destaca-se que os protagonistas da leitura são os 

alunos e que o leitor-guia exercerá a função de mediador e não deverá tirar a característica singular 

dessa prática: a autonomia. 

É interessante lembrar que a leitura do gênero conto é a matriz condutora para que os alunos 

participantes desta investigação percebam o letramento literário “como o processo de apropriação da 

literatura enquanto construção literária de sentidos” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 67). E por meio 

dele conheçam e realizem atividades baseadas no sistema literário digital conhecido como fandom, 

para que esta apropriação seja consolidada. 

O fandom, prática versada na participação, pode ser definido como:  

[...] um sistema digital que engloba diversas manifestações próprias do campo 
literário, abarcando desde a produção e a recepção de textos até a crítica e a criação 
de produtos artísticos, numa perspectiva inovadora na qual já não cabem as atitudes 
passivas da leitura e da crítica tradicional e universitária [...]. (MIRANDA, 2009, p. 
02). 

A partir desse sistema digital, surgem as práticas que são direcionadas de acordo com a 

escolha da(s) obra(s) literária(s) e das afinidades da comunidade leitora. 

O fandom designa a uma comunidade de leitores a produção de uma série de textos a partir 

da leitura de uma obra original ou de referência. Assim, segundo Cosson (2014a), esse sistema digital 

existe devido a consonância de uma comunidade de leitores que possui aspirações semelhantes em 

torno de uma mesma obra. A leitura não encerra o processo, pois o “[...] o sentimento de pertencer a 

uma comunidade literária é o elemento que promove a identificação entre os textos, imagens, vídeos 

produzidos pelos participantes desta comunidade [...]” (MIRANDA, 2009, p. 04, grifos da autora). 

Desse modo, a comunidade de leitores pode participar de fóruns em diferentes mídias sociais, 

e ainda produzir fanfictions, fanarts, fanvídeos, cosplays, fanhits, dentre outras atividades. A seguir 

serão descritas sucintamente algumas dessas manifestações advindas do fandom. Os conceitos aqui 

utilizados remontam à pesquisa externada por meio do artigo “Fandom: um novo sistema literário 

digital”, de Fabiana Móes Miranda. 

QUADRO 1 – Manifestações advindas do fandom 

 FANDOM  CARACTERÍSTICAS 
 
 
 

1. Fanfiction 

 
“A fanficção ou ficção escrita por um leitor/fã não pode ser 
considerada uma mera redação escolar, pois sua ação se frustraria 
como proposta didática, já que o propósito não é hermenêutico (de 
decifração e explicação de significados), mas pragmático (de criação 
a partir da reutilização de recursos). No entanto, apresenta todas as 
características que muitos docentes, às vezes, lutam para conseguir 
dos seus alunos, ou seja, uma produção escrita que reúna 
interpretação, pesquisa por iniciativa própria, crítica e ainda desejo 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

752 

de correção e de avaliação, quando não até mesmo o de tradução.” 
(MIRANDA, 2009, p. 08). 
 

 
 
 

2. Fanart 
 

 
“As fanarts representam as variações gráficas do fandom — na 
Wikipédia, por exemplo, os desenhos, as colagens, os doujinshi e os 
vídeos são colocados como fanarts. [...] Uma das especificidades da 
fanart é a possibilidade dos leitores/autores fazerem encomendas 
(commisions) de desenhos, ou seja, muitos artistas de fanarts fazem 
desenhos por encomenda e recebem por isto. No universo do 
fandom, a fanart apresenta sua face comercial: os que não sabem 
desenhar e desejam possuir um desenho ou incluí-lo em seus 
trabalhos, podem encomendá-los.” (MIRANDA, 2009, p. 09). 
 

 
 
 
 
 

3. Fanvídeo 
 
 

 
“Há, ainda, duas formas de produção de fanvídeos que vêm 
ganhando adeptos: o fantrailer e as fananimações. Os fantrailers se 
diferem dos fanvídeos, principalmente, porque quem interpreta são 
os próprios fãs, caracterizados como personagens [...]. 
Os fãs procuram imitar desde a atuação até os cenários, mas isso não 
impede que façam paródias ou atualizem as obras [...]. Outro 
exemplo performático nestes vídeos de participação dos fãs é o 
LiveAction. O LiveAction tem origem nos seriados japoneses, 
entretanto ficou mais conhecido pela teatralidade de seus 
personagens que muitas vezes saiam dos desenhos animados para 
serem encenados por atores [...]. 
A outra forma que vem se popularizando são as fananimações. 
Herdeiras das animações de cartum ou anime, as fananimações 
precisam se utilizar dos mesmos recursos tradicionais e, por isso, são 
feitas por fãs que trabalham em estúdios de produção animada ou 
que dominam bem as técnicas de animação e possuem programas 
específicos para isso [...].” (MIRANDA, 2009, p. 12). 
 

 
 
 

4. Cosplay 
 
 

 
“O cosplay reúne a idéia de customização e jogo/play e que, 
simplificando, significa fantasia. De forma geral, podemos dizer que 
são os fãs vestidos com fantasias que caracterizam seus personagens 
preferidos. E, embora não seja uma prática originária do ciberespaço, 
tem conquistado mais adeptos justamente pela fácil divulgação de 
imagens na Internet [...].” (MIRANDA, 2009, p. 13). 
 

 
 

5. Fanhit  
 
 

 
“Outra forma de performance que ‘sai’ do ciberespaço é o fanhit. 
Podemos definir o fanhits como uma composição musical feita pelo 
fã, que depois será tocada para o público dos eventos do fandom 
(Fanac) ou disponibilizada para o público online. Os fãs escrevem as 
músicas para seus personagens (como Goodmorning Voldemort, que 
tem até um videoclip no YouTube) ou formam bandas que levam os 
nomes dos personagens (como ‘Draco and the Malfoys’; e ‘Alastor 
and Nagini’): os exemplos se integram ao fandom de Harry Potter. O 
fanhits não é uma música para o personagem, mas a música dos 
personagens, como se estes contassem as suas histórias ou 
narrassem o seu desenvolvimento no livro, muitas vezes em formas 
paródicas.” (MIRANDA, 2009, p. 14). 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015), obtidos por meio do artigo “Fandom: um novo sistema literário digital”, de 
Fabiana Móes Miranda. 
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Assim após a descrição das atividades relacionadas ao fandom, e, em busca do propósito de 

investigar a formação do leitor juvenil no âmbito do letramento literário é que se desenvolveu o 

projeto “Clube da Leitura”, como prática da leitura coletiva, também conhecida como círculos de 

leitura. E para Yunes (1999, p. 21), “ler em círculo é não se deixar andar (falar) em círculos. É abrir-se 

para as leituras dos outros enquanto lhes facultamos as nossas.” 

Em relação ao suporte digital, concorda-se com Cassany & Allué (2012, online) que dizem: 

Acreditamos que os dispositivos digitais nutrem, enriquecem e complementam a 
leitura literária em papel e livro que tivemos até agora. Os artefatos conectados à 
rede sofisticam as obras literárias e oferecem novas possibilidades de acesso, 
consulta de dados linguísticos ou culturais, busca de documentação, intercâmbio de 
opiniões entre leitores, criação pessoal a partir da obra lida, entre outros recursos 
[...]. 

Observa-se, então, que essas práticas remetem a questões primordiais relativas ao ato de ler e 

à formação de leitores (incluindo até mesmo as políticas de leitura no país), pois se constitui a partir 

da capacidade de ler criticamente, compreender o dito, interpretar o não dito, extrapolar o texto e 

criar novas leituras, a partir do entrelaçamento das suas próprias leituras com as dos outros, 

transformando essa ação em uma experiência compartilhada, solidária, democrática. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Em virtude das problemáticas apresentadas, é que se analisa esse processo de leitura 

literária no ensino médio, desenvolvendo o Clube da Leitura e, também, elaborando procedimentos 

que possam auxiliar o quadro visto nessa pesquisa. 

Nesse recorte, observa-se a pesquisa de campo, por meio da implantação do “Clube da 

Leitura” (C.L), no qual os participantes da pesquisa tiveram acesso a textos contísticos variados 

(selecionados conforme o interesse manifestado em um questionário inicial). E a partir da leitura 

destes, foram realizadas atividades de pré-leitura, leitura-descoberta e pós-leitura, com vistas a 

contribuir para a formação da leitura literária dos sujeitos da pesquisa. 

Ressalta-se que a participação do leitor foi voluntária, não obrigatória e a qualquer momento 

ele poderia desistir de participar da pesquisa, para isso bastava comunicar à pesquisadora 

responsável. A recusa não acarretaria em prejuízos nem em gastos para o leitor. Informa-se, ainda, 

que os riscos e os desconfortos relativos à participação na pesquisa foram mínimos e estariam 

relacionados à dimensão intelectual e às dificuldades pessoais. Caso ocorresse a constatação de 

algum risco, a pesquisadora responsável assistiria imediatamente ao leitor com as devidas 

orientações e encaminhamentos necessários. 

Ao participar da pesquisa, o leitor não teve nenhuma despesa, não correu, em hipótese 

alguma, qualquer risco quanto à sua integridade física, moral, financeira ou religiosa. O nome do 
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leitor será mantido em sigilo, sendo que sua privacidade será assegurada, durante todas as etapas da 

pesquisa. 

Assinala-se, ainda, que dentre os benefícios diretos e imediatos da pesquisa está a 

contribuição para o letramento literário de uma comunidade de jovens de escola pública em São 

Luís-MA, ou seja, uma forma de levar jovens em processo de formação leitora a se apropriarem e 

produzirem sentido a partir da leitura literária. 

Desse modo, o C.L aconteceu no período de abril a agosto do ano de 2015, compreendendo 

os turnos matutino e vespertino, em uma escola da rede pública estadual na cidade de São Luís-MA. 

Observa-se, também, que o C.L foi realizado no contra-turno de aula dos alunos participantes. 

Inicialmente, foi feita a divulgação do C.L em todas as turmas de 1º ano existentes na escola, 

e os interessados realizaram as suas inscrições para participar dos encontros (nomenclatura que foi 

utilizada para as reuniões). 

No primeiro encontro, foi feita uma palestra para tratar dos principais aspectos do C.L e, 

então, os participantes foram submetidos a um questionário inicial. 

Nos encontros seguintes, houve a realização das estratégias de leitura dos contos, que 

compreenderam: a pré-leitura, a leitura-descoberta e a pós-leitura. 

Ao final da pesquisa, os alunos foram submetidos a um novo questionário. E, ainda, terão a 

oportunidade de expor os seus fandoms em uma FANAC (Fannish Activities – Atividades dos Fãs), a 

ser promovida para tal fim. 

 

4. Análise dos Dados 

Ressalta-se que a análise dos dados será realizada por meio da observação da pesquisa 

analítico-qualitativa, com a finalidade de investigar o perfil literário dos participantes do Clube da 

Leitura, assim como, analisar se a utilização do sistema literário digital fandom foi eficaz na 

apropriação e na produção de sentido da leitura literária no processo de formação desses leitores 

juvenis, enfocando, desta forma, as questões de pesquisa e a consecução dos objetivos. 

A priori, teve-se um universo da pesquisa formado por um público juvenil heterogêneo, 

possibilitando atingir os propósitos deste projeto, que foi escolhido devido os estudantes dessa 

etapa ainda não manterem uma relação efetiva com o universo literário. Além deles também não 

estarem envolvidos diretamente na preparação aos exames de acesso ao ensino superior. 

Desse modo, foram utilizados instrumentos baseados nas pesquisas bibliográfica, de campo e 

analítico-qualitativa. Apresenta-se, a seguir, uma síntese das constituições dos principais 

instrumentos: 
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 Questionário sobre o perfil social e de leitura dos participantes: um dos principais 

instrumentos de coleta de dados constituído por questionários (inicial e final), para que 

assim haja a possibilidade de elucidar algumas das questões da investigação. Neles, foram 

feitas perguntas que relacionam os participantes às leituras de suas preferências, às mídias 

sociais, assim como questões de outras ordens que auxiliarão na construção do perfil social e 

literário dos sujeitos da pesquisa. 

 Diário de Campo (DC): para realização da observação, a pesquisadora contou com a 

utilização do DC, que consiste em um instrumento para o registro de informações que 

emergem do trabalho de campo e que posteriormente serão utilizadas pela pesquisadora ao 

realizar a análise dos dados. Esse instrumento auxilia, então, nas pesquisas de campo e 

analítico-qualitativa. Logo, as observações expressas no DC da pesquisadora serão tomadas 

como objeto desse estudo. 

 Diário de Leitura (DL): esse instrumento considerado como uma ferramenta para a leitura 

crítica dos contos foi utilizado visando o desenvolvimento dos participantes da pesquisa 

quanto a uma atitude de leitor ativo, interativo e crítico diante dos textos selecionados. Na 

qualidade de instrumento, ele interessará às pesquisas de campo e analítico-qualitativa e 

terá como objetivos: levar os alunos à prática da leitura crítica; desenvolver estratégias de 

“diálogos” entre leitor-texto; estimular os leitores a manterem contato com a leitura e, ao 

mesmo tempo, incentivar a escrita: indiscutivelmente, práticas sociais de fundamental 

importância no mundo contemporâneo. Ressalta-se que o DL também tem a finalidade de 

registro de informações que, consequentemente, serão utilizadas na análise de dados. 

 

Assim, esse trabalho constitui-se em uma etapa parcial da pesquisa, visto que ainda será 

realizada a análise final dos instrumentos explicitados. 

 

5. Resultados Obtidos 

Esse artigo por se tratar de uma comunicação parcial da pesquisa ainda não revela resultados 

conclusivos. Na prática, o que é passível de se divulgado são os tipos de produções realizadas pelos 

leitores por meio da leitura dos contos selecionados. 

Desse modo, apresenta-se um quadro com tais informações: 

QUADRO 2 – Relação de contos e produções 

CONTOS LIDOS FANDOMS PRODUZIDOS 

- “A Aranha” (Orígenes Lessa) / “Pomba 

enamorada ou uma história de amor” (Lygia 

Fagundes Telles). 

- Fanhit (composição de uma música original ou 

de uma paródia baseada em um dos personagens 

do conto). 
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- “Memória de livros” (João Ubaldo Ribeiro) / 

“Zap” (Moacyr Scliar). 

- Vídeo de bolso (gravação do vídeo #falaleitor 

sobre o tema “Mídias e redes sociais”). 

- “Aos vinte anos” (Aluísio Azevedo) / “Conto de 

verão n. 2: bandeira branca” (Luis Fernando 

Veríssimo). 

- Fanfic (produção de um texto que continue o 

conto ou que conte uma nova versão dele). 

- “Pensamentos, palavras e obras” (João Ubaldo 

Ribeiro” / “Nem tudo o que seu mestre 

mandar!” (Rosane Pamplona). 

- Fanart (criação de uma ilustração/desenho/ 

colagem que retrate um dos personagens ou uma 

cena do conto). 

- “Tadeu x Maria Angélica” (José Roberto Torero) 

/ “Missa do galo: variações sobre um mesmo 

tema” (Lygia Fagundes Telles). 

- Cosplay/fanvídeo (encenação gravada baseada 

em um dos contos, na qual se deve estar 

“customizado” conforme os personagens). 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Destaca-se, mais uma vez, que pelo fato da pesquisa “CLUBE DA LEITURA: ‘tecendo’ a 

formação de leitores juvenis na perspectiva do letramento literário” está em fase de conclusão, 

ainda, não são revelados resultados finais, e sim o caminho já percorrido para que a posteriori sejam 

divulgados tais resultados com total fidedignidade. 

 

6. Considerações Finais 

Pesquisar acerca da leitura é um grande desafio. Não pela falta de material, que por sinal até 

se tem uma vasta produção sobre o tema. Mas, pelo enfretamento da realidade brasileira em relação 

à leitura: o “retrato” do comportamento leitor do brasileiro enfatizado pela redução no número de 

leitores. 

Ao comparar o índice, entre os anos de 2008 e 2012 (datas de divulgação da penúltima e 

última pesquisa promovida pelo Instituto Pró-Livro), nota-se uma diminuição de 95,6 milhões para 

88,2 milhões de leitores. É preocupante que da mesma forma, o índice de leitura que caiu de 4,7 

para 4 ao ano, incluindo os livros didáticos. 

Para alguns a diferença até pode parecer irrelevante, mas ao analisar mais profundamente os 

dados da pesquisa, percebe-se que o número de leitores tem um déficit de 7,4 milhões, e o índice de 

leitura anual fica abaixo de outros países ibero-americanos, citando, por exemplo, Espanha (10,3), 

Portugal (8,5), Chile (5,4) e Argentina (4,6). 

Essa realidade foi apresentada pela 3ª edição da Pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, que 

adotou como um dos critérios o modelo de amostragem, representando a população de todos os 

estados da federação, a qual entrevistou 5.012 pessoas, em 315 municípios. 

Sabe-se que a queda dos índices de leitura é bem mais abrangente do que as três edições da 

pesquisa apontam (divulgações em 2001, 2008, 2012). Uma vez que, em uma década ocorrem 
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diversas mudanças, dentre a oscilação de comportamento social e entre as gerações, que afetam 

diretamente a leitura. 

Portanto, nessa investigação é proposta uma discussão a respeito da leitura hoje, momento 

que há uma infinidade de possibilidades conceituais e metodológicas que podem levar a caminhos ou 

atalhos surpreendentes. Tal como acontece com o sistema literário digital fandom e tantos outros, 

que não visam substituir a leitura literária, mas sim agregar a esse processo, condições de letramento 

a todo leitor-mediador-professor que busque na leitura o prazer de dialogar consigo e com o mundo. 
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Resumo:  
 O objetivo deste trabalho é analisar o filme Nausicaa do diretor, escritor e ilustrador 

Hayao Miyazaki. Bem como o conceito de distopia ambiental dentro da obra, pois no campo da 

ficção Nausicaa destaca-se por ser uma distopia ambiental, ou seja, é uma antítese da utopia e 

que está ligada ao mundo atual e suas consequências para o futuro da humanidade e da 

natureza. Esta analise envolve igualmente uma investigação sobre a utopia e distopia focando a 

área cinematográfica e suas características em Nausicaa do Vale do Vento. 

Palavras-chave: Nausicaa; Distopia; Fantástico. 

 

 

1. Introdução 

O filme Nausicaa do vale do vento (1984) é um dos primeiros filmes de Hayao Miyazaki, 

grande mestre da animação japonesa. Baseado na história do mangá que tem o mesmo nome e 

onde foram escritos sete volumes que narra uma história catastrófica futurista, Miyazaki 

explora de forma magnifica até onde chega a ganancia do homem e qual o resultado dessa 

atitude. O filme foi considerado um dos mais populares da história do Japão, e devido ao grande 

sucesso cria-se um ano depois o renomeado Studio Ghibli.  

Nausicaa é uma personagem com tanta força e poder de decisão que marca a 

introdução dos trabalhos de Miyazaki que posteriormente utilizará personagens femininas que 

serão na maioria das obras protagonistas, independentes, fortes, que fogem aos padrões 

clássicos das princesas da Disney. 

Numa perspectiva abrangente a obra suscita algumas questões que permitem uma 

discussão e busca de entendimento amplo, como: O que se entende por Utopia e Distopia? 

Quais elementos dentro da obra caracterizaram Miyazaki como o mestre da animação 

japonesa? Como se apresenta a distopia dentro do filme Nausicaa do Vale do Vento? 

mailto:ravenaamorim41@gmail.com
mailto:wandersontorres@hotmail.com
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Na busca de tais respostas para a problematização é que o presente trabalho tem por 

objetivo geral: analisar o universo fantástico e distópico de Nausicaa do Vale do Vento  de Hayao 

Miyazaki para então discutir como esses elementos se estabelecem dentro do filme. Por 

objetivos específicos: compreender a palavra utopia e distopia; analisar e apresentar as 

características do trabalho de Miyazaki; identificar o processo distopico dentro da narrativa 

fantástica de Nausicaa. 

O presente trabalho justifica-se através dos elementos apresentados como essenciais 

para análise e compreensão da obra estudada tanto em seu viés fílmico como literário (mangá). 

Pois abordam uma reflexão da sociedade atual, no que diz respeito à forma consumista e 

extrativista do homem para com a natureza e seus efeitos colaterais num futuro que levará ao 

caos apocalíptico. 

2. Fundamentação Teórica  

2.1 Utopia versus Distopia 

Sobre os estudos de utopia e distopia temos os trabalhos de Berriel (2005) e Marilena 

Chauí (2008). Segundo Chauí “A utopia nasce como um gênero literário — é a narrativa sobre 

uma sociedade perfeita e feliz — e um discurso político— é a exposição sobre a cidade justa”.  

A mesma afirma que há três aspectos curiosos a respeito da palavra utopia. O primeiro é 

que Utopia é o título de uma obra escrita por Thomas More no século XVI, mas esta palavra já 

era empregada em narrativas e discursos muito anteriores, como, por exemplo, a cidade 

idealizada na República de Platão. O segundo diz respeito ao sentido dessa palavra. Em grego,  

tópos significa lugar e o prefixo “u” tende a ser utilizado com a conotação negativa, de modo 

que utopia significa “não lugar” ou “lugar nenhum”. E por último refere -se o fim da utopia, 

resultante do fracasso das revoluções socialistas, do refluxo do movimento operário mundial e 

do descrédito que pesa sobre o marxismo.  

Para Berriel (2005) as utopias são geradas por dois princípios específicos: 1) a partir de 

uma experiência histórica, como metáfora, e 2) a partir de uma Ideia, de uma construção 

abstrata que desce do Céu para a Terra. Ele afirma que o nascimento da distopia se deu a partir 

desta segunda hipótese. Consequentemente a distopia nasceu da utopia, sendo ambas 

expressões estreitamente ligadas. Segundo o autor há em toda utopia um elemento ou 

característica distópica. Seguindo o juízo clássico aristotélico Berriel define:  

a) a utopia clássica se desenvolve construindo um hiato (insanável) entre a 
História real e o espaço reservado para as projeções utópicas; a descoberta de 
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um país distante, até então ignorado (como no enredo de Morus, Campanella 
e outros) se tornou símbolo de uma fratura não apenas geográfica, mas, 
sobretudo histórica; 

b) a distopia busca colocar-se em continuidade com o processo histórico, 
ampliando e formalizando as tendências negativas operantes no presente que, 
se não forem obstruídas, podem conduzir, quase fatalmente, às sociedades 
perversas (a própria distopia).  (BERRIEL 2005, p. 2)  

 

Tendo em vista o campo literário e cinematográfico podemos analisar que as distopias 

têm início após a consolidação de um regime utópico. E a maior parte das histórias ficcionais 

são narradas por um protagonista ciente da realidade, porém rodeado da ignorância do povo. 

Os autores utilizam em seus enredos elementos como o abuso da repressão material e mental, 

a utilização de robôs, totalitarismo, autoritarismo, a tecnologia é usada como ferramenta de 

controle. Servindo como avisos ou sátiras, mostrando que as atuais condições humanas podem 

acarretar uma situação antiutópica e catastrófica futuramente.  

Tais características também estão presente em uma categoria de distopia estreitamente 

ligada ao mundo atual, a ficção cientifica, e que suas consequências serão presenciadas em um 

futuro próximo. Podemos constatar estes elementos em alguns livros e filmes distopicos como:  

Totalitarista:  V de Vingança (2005), Cibernética: Minority Report (2002) e Matrix (1999), 

Religiosa: O livro de Eli (2010), Pós-apocalíptica: Mad Max (1979), O Planeta dos Macacos 

(1968), Pandêmica: 12 Macacos (1995), Ensaio sobre a cegueira (2008), Tecnológica: O 

Exterminador do Futuro 2 (1991), Blade Runner (1982) e Distopia Ambiental: Nausicaä do Vale 

do Vento (1984) nosso objeto de estudo. 

2.2 Hayao Miyazaki: O Mestre da Animação Japonesa 

  O traço artesanal visto nos dias de hoje onde reina as animações tridimensionais é uma 

raridade. A era digital predominante na contemporaneidade faz com que essa técnica seja 

pouco utilizada. Mas para Hayao Miyazaki o artesanal é primordial e o digital exerce papel 

secundário. 

Nascido em 05 de janeiro de 1941 em meio à segunda guerra mundial. Seu pai era 

diretor da empresa familiar Miyazaki Airplane, que construía aviões usados pelos pilotos 

kamikazes. Essa aproximação o levou a aprender a desenhar aviões antes mesmo de aprender a 

desenhar pessoas ou outros seres. Sua paixão pelos objetos que voam tornou -se marca 

registrada do autor e bem apreciada em Porco Rosso (1992) e em seu ultimo filme Vidas ao 

Vento (2013). 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

761 

Vários elementos influenciaram Miyazaki a seguir o campo da animação, formado em 

Ciências Econômicas e politicas em 1962 desafiou-se no mundo das artes, pois durante sua 

jornada na faculdade conheceu o mundo da literatura fantástica e da literatura infantil bem 

como os escritores e inspiradores, como Osamu Tezuka, J.R.R. Tolkien, Philippa Pearce, Isaac 

Asimov, Rosemary Sutcliff, Julio Verne, Homero, Taiji Yabushita, Antoine de Saint - Exupéry 

(apaixonado também por aviação) entre tantos outros.  

Segundo Richter e Júnior (2012) “Não há em seus filmes uma polarização clara ou até 

maniqueísta entre bem e mal, nem uma separação muito nítida entre mundo onírico e real. 

Essas qualidades, essas dimensões parecem constantemente permear-se em seus trabalhos”.  

Podemos visualizar isso em vários filmes de Miyazaki como, Meu Vizinho Totoro (1988), Princesa 

Mononoke (1997) A Viagem de Chihiro (2001), Ponyo (2009). 

A mitologia em Miyazaki é fortemente valorizada, relaciona-se com a questão 
da natureza e o meio ambiente (relacionando com o Xintoísmo - o homem não 
tem um pecado original; dentro de você tem uma deidade, só precisa ser 
cultivada); os animais (Xintoísmo e Budismo) e o Budismo (Deusa Kannon - 
Deusa da caridade) em Ponyo (filme do Studio Ghibli). (FERREIRA 2011)  

 

 A maestria de Miyazaki já estava definida em Nausicaä do Vale do Vento (1984) o fio 

condutor do seu primeiro longa-metragem autoral. Com o sucesso de Nausicaa, Cria-se o Studio 

Ghibli parceria de Hayao Miyazaki e Isao Takahata, que tinha como proposta ser "um vento que 

varresse a cabeça dos artistas".  

Muito conceituado pela critica, Miyazaki exprime em seus trabalhos uma delicadeza e 

uma pureza que vem se perdendo no mundo contemporâneo. Ele prefere desenhar e pintar 

manualmente, pois só o ser humano consegue por sentimentos em uma obra artística, ele opta 

em primeiro lugar pela primazia do traço feito a mão. As aquarelas de Miyazaki são 

inconfundíveis, bem como as características de seus desenhos.  

 2.3 Nausicaa do Vale do Vento 

Nesta trama Nausicaa é a princesa do Vale do Vento, região que é conhecida pelos 

ventos fortes que varrem o povoado, os habitantes vivem pacificamente em seu território, mas 

a região fica entre dois povos em guerra. O que resultará em um grande problema no decorrer 

da trama.  

A história se passa em um futuro pós-apocalíptico após um evento chamado Os Sete 

Dias de Fogo, em que os homens utilizaram criaturas gigantes que tinham um grande poder de 
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destruição. Mas o resultado dessa guerra foi a aniquilação de quase todo o ecossistema do 

planeta. Gerando as terríveis florestas de gás tóxico chamada de Mar da Podridão. O ar nessa 

floresta é irrespirável e somente insetos monstruosos habitam seu interior, um deles são os 

Ohms que segundo Santos (2015) “são atraídos pelo disparo de armas de fogo ou pela ameaça a 

algum dos seus. Os Ohms aparecem em duas formas: ou como larvas gigantes (são as que mais 

aparecem) ou como insetos com asas”.  

Um dia, o vale é invadido pelos soldados de Tolmekia e matam o rei. O desejo deles é 

devolver à vida um gigante guerreiro adormecido há mil anos para destruir as criaturas da selva 

tóxica formada por enormes insetos. Nausicaa que se comunica com esses animais e os admira, 

precisa salvá-los da destruição e, ao mesmo tempo, precisa ajudar o povo de seu vale, refém 

dos Tomekia da iminente catástrofe do ataque dos insetos.  

3. Procedimentos Metodológicos 

3.1 Tipos de pesquisa 

3.1.1 Pesquisa bibliográfica 

Esta pesquisa utilizará procedimentos crítico-analíticos sobre a obra fílmica Nausicaa do 

Vale do Vento (1984) de Hayao Miyazaki. A análise da obra baseia-se em pressupostos dos 

estudos no campo da animação de Miyazaki e suas características no renomado Studio Ghibli. 

Será desenvolvido um levantamento bibliográfico acerca dos artigos de Berriel (2005) e Cha uí 

(2008) sobre a utopia e a distopia bem como os trabalhos de Pessel (2009), Richter (2012), 

Santos (2015), Alkmim (2012), Antunes (2014), Bruno (2013) e Ferreira (2011)  sobre o diretor 

japonês de Nausicaa do Vale do Vento. 

3.1.2 Pesquisa analítico-investigativa 

Em decorrência da primeira, visa analisar, amparando-se na teoria, as relações utópicas 

e distópicas e as características essenciais da animação fantástica representadas na obra e 

aponta-los, em detrimento da análise para corroboração dos fatores que se deseja demonstrar.  

4. Análise dos Dados 

Para criar o nome da protagonista Miyazaki inspirou-se em Nausicaa, princesa que ajuda 

Ulisses em a Odisseia e as características psicológicas da mesma de um conto japonês chamado 

A princesa que amava insetos. Estas duas obras auxiliaram a formação da personagem. Segundo 

Santos (2015) “Hayao Miyazaki adora contos folclóricos e ele vai empregar muitos destes 
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elementos do folclore japonês.” Esta informação pode ser acompanhada no seguinte trecho do  

conto A princesa que amava insetos: 

Como estranha moça que era, costumava dizer: - Por que razão 
toda a gente só fala de borboletas e sempre esquece os pobres 
vermes de que as borboletas se originam? O mais importante é 
sempre a forma natural das coisas. Colecionava toda a sorte de 
repteis e insetos, daqueles em que a maioria das pessoas tem 
medo e nojo de tocar.  [...] Ela, por seu lado, explicou-lhes 
pacientemente suas opiniões e pensamentos, mas daí só resultou 
terem eles percebido que ela muito lhes ganhava em inteligência 
e sutileza. – Sem dúvida – consideravam eles – tudo o que dizes é 
bem verdade, e pela parte que nos toca és livre de proceder 
como quiseres [...] E muito néscia é essa gente se não gosta das 
lagartas, que todas cedo se tornarão em formosas borboletas. E 
de novo lhes explicava por miúdo como o casulo, tal qual as 
pesadas roupas que os seres humanos usam no inverno, envolve 
toda a lagarta, até que as suas asas cresçam, e ela fique pronta 
para ser uma borboleta.  

 

Nausicaa é uma jovem de personalidade forte, decidida, mas também muito doce e 

amável, que possui um dom de compreender a natureza e os animais, ela busca através de suas 

pesquisas e esforços uma maneira de homem e meio ambiente se relacionarem 

respeitosamente, sendo esse seu objetivo maior na obra.  

Sobre a época pós-apocalíptica onde ocorre o enredo de Nausicaa temos:  

 “muitos séculos atrás, uma poderosa civilização cresceu a partir 
da margem ocidental da Eurásia se expandido pela face da Terra, 
saqueando o solo de suas riquezas, poluindo o ar e remodelando 
as formas de vida à vontade. Essa gigantesca sociedade industrial 
atingiu seu auge milhares de anos após sua fundação, para entrar 
num abrupto e violento declínio. As cidades queimaram em piras 
que erguiam fumaças tóxicas na guerra lembrada como “os sete 
dias de fogo”. Toda aquela complexa e sofisticada superestrutura 
foi perdida; quase toda a superfície do planeta fora transformada 
numa desolação estérea. Aquela civilização industrial nunca mais 
foi reconstruída como era em seus dias de crepúsculo” [...].  

 

A civilização que vive a protagonista foi devastada por consequência do 

desenvolvimento desenfreado das indústrias do nosso presente gerando um futuro caótico.  O 

povo do Vale do Vento acredita em uma lenda muito antiga que após os sete dias de fogo um 

guerreiro vestido em uma túnica azul caminhando em campos dourados viria restaurar a paz 

entre as nações e os homens poderiam viver harmoniosamente com a natureza.  
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É o que Miyazaki através da maestria de sua animação apresenta aos nossos olhos e 

coração. Para Alkmim (2012) “Hayao Miyazaki é um mestre na arte de encantar. Seus filmes nos 

transportam para mundos interessantíssimos e únicos. Suas criaturas, quase sempre estranhas 

e horripilantes, transbordam sentimentos que os humanos deveriam aprender a respeitar”.  

5. Resultados Obtidos 

O que se pode perceber, analisando as significações de utopia e distopia nos estudos de 

Berriel (2005) e Chauí (2008) é que os acontecimentos na obra de Miyazaki ocorreram de forma 

a elucidar os elementos distopicos na trama de Nausicaa, uma mistura fantas iosa de ficção 

folclore e, por conseguinte através do conhecimento adquirido nas analises percebe que a 

busca pelo o herói lendário que salvaria o povo da desolação e que todos viveriam em paz 

acaba por configurar-se em uma utopia desejada pelo momento pós-apocalíptico em que se 

encontram. 

Com relação à obra e o universo de Hayao Miyazaki nas animações ressalta -se segundo 

Alkmim (2012) “o amor pelo trabalho, e de certa forma pela tradição, é que, até hoje, desenha 

sobre a película, quadro a quadro.” Seja através de criaturas horripilantes, crianças, espaços 

oníricos, mulheres ou idosos, Miyazaki faz emergir o sentimento da simplicidade e 

contemplação muitas vezes perdido pelos adultos. “Miyazaki tira de cada coração adulto aquilo 

que ainda há de criança, isso é tão difícil de conseguir, só um talento como o dele pode 

sintetizar uma vida num gesto de coragem e devoção de uma personagem.”  (Alkmim 2012). 

Ele nos transporta para um mundo magico das emoções que encantam a alma e nos faz 

refletir sobre como vemos e tratamos o mundo. 

6. Considerações Finais 

Com o intuito de promover uma analise sobre os elementos em Nausicaa do Vale do 

Vento configurado através do universo fantástico de Hayao Miyazaki, podemos concluir que a 

narrativa fílmica é de caráter distopico em que se destoa da utopia inferida por More, pois a 

obra se apresenta num futuro pandêmico gerado através da ação catastrófica do próprio 

homem. “É nesta obra que tem início as grandes recorrências que marcarão seus longas -

metragens: a guerra, o debate ecológico, a jornada do herói, o adultecimento, personagens 

femininas… além da estética steampunk.” (Antunes 2014). 

  Na medida em que se desenvolve esta analise, identifica-se dentro da narrativa 

características que tornam os trabalhos de Miyazaki único e de uma primazia estética 
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incontestável tendo como perceptível a qualidade artística que ele aplica em seus desenhos em 

que ressalta o artesanal em conjunto com a arte digital. Sem deixar de mostrar ao mundo 

contemporâneo o quão importante é a imaginação, a arte e a pureza da animação 2D. Os 

trabalhos de Miyazaki não se exaltam pelo conteúdo “científico” e pela configuração “alarmista” que 

caracterizam produções ocidentais do gênero, mas por fazer segundo Antunes (2014), “um debate 

que informa pela sensação, transmitido como forma de arte e não de didática”. 

Nausicaa do Vale do Vento de Hayao Miyazaki é, portanto um reviver do cinema das 

animações em um mundo de perda da sensibilidade e onde as crianças não podem compreender 

discursos complexos na qual a obra destaca pela presença distópica e pelas mensagens filosóficas. 
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Resumo:  
O samba, concebido como manifestação cultural e popular brasileira, tem suas origens vinculadas às 

manifestações da cultura africana como a dança e, a forte presença de elementos religiosos. Diante disso, o 

presente trabalho examina a influência das raízes africanas no samba, dando enfoque para o aspecto da 

religiosidade, de modo a demarcar como as festividades do candomblé, da umbanda, entre outras contribuíram 

para o surgimento e consolidação do samba no Brasil, a partir de uma leitura semiótica sobre o samba-enredo 

da Beija-Flor – Áfricas: do berço real à corte brasiliana”, apresentado em 2007. Esta análise considera os 

pressupostos teóricos da Semiótica da Cultura, desenvolvidos na Escola de Tártu-Moscou - (ETM), destacando as 

concepções de Iúri Lótman, e da seguidora Irene Machado (2003). A Semiótica da Cultura tem como objeto de 

estudo o papel da linguagem na cultura, e o estudo dos sistemas culturais que constituem processos e 

fenômenos comunicativos como a literatura, a música, o samba, o mito, a religião. A respeito de religião, 

DaMatta (1984) expõe que a mesma possibilita uma compreensão sobre o mundo e suas diferenças, explicando 

o sofrimento, concebendo Deus como centro de tudo e senhor de todos, como preenchimento das lacunas do 

homem e fonte de esperança. Tal análise demonstra a influência religiosa africana no processo formacional do 

samba, assim como da formação do povo brasileiro, sendo constituída por culturas e elementos distintos, 

resultado do cruzamento e misturas de raças. 

 

Palavras-chave: Samba; Religiosidade; Semiótica da Cultura. 

 

 

1. Introdução 

Pensar a formação do Brasil, especialmente no que concerne ao aspecto cultural, bem como 

suas ricas e distintas manifestações, é traçar reflexões históricas, sociais e culturais, com intuito de 

demarcar e compreender como ocorreu o encontro entre os povos que compõem a população 

brasileira, haja vista que, coabitam e misturam-se no mesmo terreno, as culturas do índios, dos 

brancos e dos negros, que foram trazidos da áfrica durante o regime escravocrata. Nesta perspectiva, 

é que o trabalho intitulado “A Presença das raízes africanas ao samba: uma leitura Semiótica sobre o 

aspecto religioso” se desenvolve, objetivando examinar a influência das raízes africanas no samba, 

dando enfoque para o aspecto da religiosidade, de modo a demarcar como as festividades do 

mailto:risofreitasabreu@hotmail.com
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candomblé, da umbanda, entre outras contribuíram para o surgimento e consolidação do samba no 

Brasil.  

A partir dessa proposição, problematiza-se o seguinte: quais elementos da manifestação 

cultural africana, especialmente, dentro da religiosidade, podem ser identificados como elementos 

influenciadores para o surgimento e consolidação do samba brasileiro? Isto pode ser justificado por 

ter o samba, concebido como manifestação cultural e popular brasileira, suas origens atreladas às 

manifestações da cultura africana, nas quais destacam-se a dança e suas modalidade (semba – 

encontrão ou umbigada), a culinária e, com forte expressão, a religiosidade, ressaltando nesta, a 

umbanda e o candomblé, com adeptos e praticantes em várias cidades brasileiras, especial, na cidade 

do Rio de Janeiro, berço do samba. 

O referido exame será realizado a partir do samba-enedo “Àfricas: do berço real à corte 

brasiliana”, da escola Beija-Flor de Nilópolis. A análise aqui proposta tem como reflexões teóricas, as 

desenvolvidas pela Semiótica da cultura, que buscam compreender o papel da linguagem na cultura, 

uma vez que, todo fazer humano manifesta-se pela linguagem e é por esta manifestado. 

 

2. Referencial Teórico 

Para a demarcação da presença cultural africana no surgimento e consolidação do samba no 

Brasil, algumas reflexões tornam-se imprescíveis, dentre elas, reflexões sobre cultura, samba, religião 

e semiótica da cultura, haja vista que, o intuito é tecer uma leitura semiótica sobre tais influencias 

para o desenvolvimento deste gênero musical a partir da abordagem dessas no samba-enredo. 

 

2.1. Samba: mistura de ritmos e encantos 

A cultura brasileira é caracterizada, a priore, pela mistura, pelo encontro das manifestações 

oriundas da cultura dos negros, indígenas e brancos. O samba, como manifestação cultural do povo 

brasileiro não fica imune a estas influências, tendo resultado das mesmas. O surgimento e 

disseminação do samba no Brasil deve-se à vinda da cultura africana, através dos negros escravizados, 

entre os séculos XVI e XIX. 

Os negros tinham a dança como ritual para todas as suas vivências, em todos os lugares e 

situações usavam a dança e música, caracterizando-as como marcas de resistência à opressão 

decorrente do regime escravocrata ao qual eram submetidos. A este respeito, Sodré afirma: 

 

Nos quilombos, nos engenhos, nas plantações, nas cidades havia samba onde estava 
o negro, como uma inequívoca demonstração de resistência ao imperativo social 
(escravagista) de redução do corpo negro a uma máquina de produtiva e como uma 

afirmação de continuidade do universo culural africano (1998, p. 12). 
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O encontro entre as raças – índios, nativos das terras brasileiras; brancos, colonizadores; e 

negros, trazidos pelo tráfico de escravos, provocou a crioulização, a mestiçagem das ações culturais 

desses povos, de modo que, pela relação de dominação, a cultura do dominador (colonizadores, 

senhores dos escravos) sobrepunha-se à cultura dos dominados (negros escravizados e os nativos), 

fazendo com que estes buscassem formas de manterem ativas suas manifestações, sua identidade. 

A respeito da crioulização e/ou da mestiçagem, Sodré (1998) delineia que tais fenômenos 

acabam por transformar as manifestações da cultura africana, fazendo com que os batuques, as 

danças e as músicas sejam modificadas, perdendo ou ganhando elementos novos para se adaptarem 

às festas urbanas e dos brancos, resultando dessa modificação costumes novos, tais como maxixe, 

lundu, samba, tendo suas primeiras manifestações na cidade do Rio de Janeiro, em meados do século 

XIX. Ressalta-se que, apesar de caracterizarem-se pela mistura de influências europeias e africanas, 

tais danças eram cultivadas principalmente pelos negros. 

Nesta mesma linha de pensamento, Glissant (2005), entende que a formação da cultura 

brasileira tem como fatores relevantes o tráfico de escravos, o regime de escravidão, de servidão 

vivido pelos negros que aqui desembarcaram no período escravocrata e de dominação imposto pelo 

colonizador. Durante este período, ao contrário do colonizados, os escravos acabavam perdendo suas 

características identitárias, desembarcavam desprovidos de sua cultura, de seus costumes, o que os 

obrigavam a criarem formas que pudessem resgatar, ressignificar suas manifestações culturais, 

destacando entre eles a música, a dança e os cultos e festas religiosas. 

Tal fato tornava-se possível pelo que o autor chama de rastro/resíduo de memórias dos 

negros escravizados, uma vez que,  

 

O africano deportado não teve a possibilidade de manter, de conservar essa espécie 
de heranças pontuais. Mas criou algo imprevisível a partir unicamente dos poderes 
da memória, isto é somente a partir dos pensamentos de rastro/resíduo, que lhe 
restavam: compôs linguagens crioulas e formas de arte válidas para todos, como a 
música de jazz, que é reconstruída com a ajuda de instrumentos por eles adotados, 
mas a partir de rastros/resíduos de ritmos africanos fundamentais. Embora esse 
neoamericano não cante canções africanas que datam de dois ou três séculos, ele 
reinstaura no Caribe, no Brasil e na América do Norte, através do pensamento do 
rastro/resíduo, formas de arte que propõe como válidas para todos. (GLISSANT, 

2005, p. 20) 
 

O termo neoamericano foi utilizado pelo autor para designar o negro transportado de 

diferentes regiões do continente africano, como escravo, e que, como mencionado anteriormente, 

desembarcava desprovido do que lhe era de direito – a identidade, a cultura, suas raízes, instalando-

se principalmente na região Nordeste. Expressão desta aglomeração é o estado da Bahia, em que os 
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escravos na tentativa de reconquistar, de preservar seus costumes, desobedeciam seus senhores e 

saiam a tocar e a cantar pelas ruas das cidades.  

Tais ações constituíam como mecanismos de resistência, sobressaindo dentre elas, a música 

e a dança. As manifestações, as danças aconteciam em casas de baianas mães-de-santo que 

organizavam reuniões para que compositores exposessem seus trabalhos, assim como para cultuação 

aos deuses, aos orixás. Segundo Diniz, os compositores frequentavam,  

 

sem exceções, as casas das famosas baianas festeiras, espaços de acolhida material, 
espiritual e cultura importantíssimos para a história da cultura negra e do samba. 
[...] A baiana mais conhecida na história do samba foi mesmo Ti Ciata, ou Hilária 
Batista de Almeida, nascida em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. 
[...] Sua casa era frequentada por negros, mestiços e brancos, pobres e ricos. (2012, 
p. 27) 

 

Diante do contexo repressivo no qual vivia os negros, as reuniões em casa de Tia Ciata 

tornavam-se espaço para propagação da cultura africana, bem como para construção e 

desenvolvimento do samba. Isto porque, conforme o autor supracitado, “como o samba ainda estava 

procurando seu espaço na sociedade, era muito comum os músicos serem presos pelo simples fato de 

portarem um instrumento” (p. 31). Dentre as forma de consolidação do samba, está carnaval, “espaço 

aberto para diversidade musical”, “era festejado com trechos de ópera, chulas, polca, mazurca e 

valsa” (p. 93), assim como os ranchos. 

Segundo Leopoldi (1997), na década de 40, as favelas cariocas passavam a configurar e fazer 

parte do espaço urbano da cidade, germinando nesse contexto, o samba, sendo cultivado pelos 

negros e mesticos que, organizando-se em associações e aglomerações, deram origem às escolas de 

samba. 

Em um estudo histórico sobre o surgimento das escolas de samba, passando pelas primeiras 

manifestações de rua até chegar ao espetáculo que s tem atualmente no período carnavalesco, Diniz 

(2012, p. 97) argumenta o seguinte: “De origem popular, os ranchos sofreram influência da cultura 

nordestina, incorporando características das procissões religiosas de origem negra e de manifestações 

folclóricas típicas do Dia de Reis”. Já em relação às escola de samba, no mesmo texto, afirma: 

 

As escolas de samba de hoje muito se inspiram nas sociedades, em seus carros 
alegóricos com personagens históricos, na organização em alas, na queima de fogos 
de artifícios para marcar o início dos desfiles, nas letras críticas, na riqueza das 
fantasias e na beleza das mulheres. 

 

Nascida no interior da Bahia, Tia Ciata muda-se para o Rio de Janeiro, onde consagra-se uma 

das mais respeitadas mães-de-santo, praticantes do Candomblé e defensora do samba. Nesse sentido, 

Sodré expõe: 
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A casa de Tia Ciata, babalaô-mirim respeitada, simboliza tdas a estratégia de 
resistência musical à cortina de marginalização erguida contra o negro em seguida à 
Abolição. A habitação – segundo depoimento de seus velhos frequentadores – tinha 
seis cômodos, um corredor e um terreiro (quintal). Na sala de visitas, realizavam-se 
bailes (polcas, lundus etc); na parte dos fundos, samba de partido-alto ou samba-
raiado; no terreiro, batucada (1998, p. 15). 

 

Diante disso, percebe-se que, dentre as influências para surgimento e consolidação do samba 

como elemento representativo cultura brasileira, destacam-se as variações religiosas, além das 

musicais, coreográficas. O terreiro representa o espaço de cultuação aos orixás, pelos praticantes do 

candomblé e da umbanda. 

Jansen (2001) destaca as seguintes manifestações religiosas oriundas da África, que estão 

diretamente ligadas à origem e consolidação do samba. As religiões afro-brasileiras constituem um 

fenômeno relativamente recente na história religiosa do Brasil; Catimbó; Tambor de Minas, Xangó, 

Candomblé, Macumba, Batuque, Umbanda; Candomblé - mais tradicional e africana dessas religiões, 

se originou no Nordeste. Nasceu na Bahia e tem sido sinônimo de tradições religiosas afro-brasileiras 

em geral; a Umbanda - agrupando práticas de vários credos, entre eles o catolicismo, originou-se no 

Rio de Janeiro, no início do século 20 – manifestação da supremacia branca. 

 

2.2 Do texto cultural 

Toda atividade realizada pelo ser humano constitui linguagem, esta, por sua vez manifesta 

aquela e é por ela manifestada, tecendo, nesse sentido, uma relação entre linguagem e os meios pelos 

quais é expressada. A linguagem e suas manifestações, que constituem-se como processos e 

fenômenos comunicativos têm sido preocupação primeira dos estudiosos da Escola de Tártu-Moscou 

(doravante ETM). 

Pensada inicialmente como uma disciplina acadêmica em meados de 1960 e, posteriormente, 

constitui-se como ciência, a Semiótica da Cultura tem como percursores de grande expressividade 

Romam Jakobson, Mikhail Bakhtin e, especialmente, Iuri Lótman. Para Machado (2003, p. 28), os 

estudiosos procuravam “compreender o mito, a religião, o folclore, a literatura, arte, teatro, cinema, 

ritos, hábitos, comportamentos como linguagem” e, sendo linguagem mantem uma relação de 

interdependência entre si.  

Diante disso, a referida ciência objetiva estudar o papel da linguagem na cultura e seus 

diversos e distintos processos e fenômenos comunicativos e sistemas culturais. Sistemas estes que 

relacionam-se uns com os outros na produção de sentidos e de novos sistemas, manifestados pela 

linguagem e, sendo por esta manifestados, como por exemplo – música, mito, religião, samba, 

conforme já mencionado nesse texto. 
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A cultura ou processo de construção cultural pode ser entendido como um processo que está 

em constante movimento, haja vista que é resultado da interação entre o homem e natureza, bem 

como entre natureza e homem, por ser o homem um ser sistema vivo. 

Tal pensamento é reforçado com as colocações de Velho (2009, p. 253) ao afirmar que: 

 

O mesmo movimento que move o Homem, enquanto sistema vivo, a se adaptar ao 
ambiente natural, move os sistemas de signos produzidos por ele a se adaptarem às 
necessidades da cultura e se tornarem complexos, mais elaborados, e dar conta de 

uma organização social cada vez mais sofisticada. 
 

Os sistemas culturais são resultantes dessa movimentação, que é concebida como linguagem. 

E sendo linguagem pode ser percebida e assimilada de várias formas: verbais, não-verbais, visuais, 

gestuais. A esse respeito, Lotman, segundo Velho estabelece a cultura organiza-se em forma de textos 

(sistema de signos) que utilizam códigos que possibilitam o surgimento de diversas formas de 

expressões humanas, dentre elas a moda, o jornalismo, a dança, o samba. Isto é possível por que a 

cultura adapta-se a outros sistemas, e esse processo de adaptação cria modos específicos de 

comportamentos, de expressões corporais e de representação que dão sentido aos grupos sociais, 

bem como às suas especificidades. Diante disso, Velho (2009, p. 253) descreve “cultura como sistema 

de armazenamento, processamento e transferência de informação”. 

Cada cultura possui suas particularidades e, em virtude disso, fala-se em hierarquia das 

culturas, considerando que a materialidade da cultura (texto) denota significados distintos e múltiplos 

aos seus apreciadores. Isto é possível porque o mesmo texto pode ser lido, descrito e compreendido 

de várias formas, dependendo de quem o lê. Vale ressaltar que, a constituição de sentidos a partir do 

texto será possível por que ele está imbuído de significados que em interação com as experiências do 

leitor, produz novos sentidos, renovado os sentidos já pertencentes e enraizados no texto primeiro. 

Nessa perspectiva, a compreensão da linguagem parte de sua concepção como sistema 

construído a partir da estrutra, do modelo da língua natural, de modo que a relação entre os 

diferentes sistemas dar-se pelo processo de modelização (modelizantes de primeiro e segundo graus), 

uma vez que esta permite a passagem dos sistemas modelizantes primários (língua natural) aos 

secundários.” (LOTMAN, 1979, p. 33). Argumentando sobre os processos de modelizações, Machado 

expõe que: 

 

Por sistemas modelizantes entendem-se as manifestações, práticas ou processos 
culturais cuja organização depende da transferência de modelos estruturais, tais 
como aqueles sob os quais se constrói a linguagem natural. Carente de uma 
estrutura, o sistema modelizante de segundo grau busca sua estruturalidade na 
língua, que somente nesse sentido pode ser considerada sistema modelizante de 
primeiro grau. Assim considerados, todos os sistemas semióticos da cultura são 
modelizantes uma vez que todos podem correlacionar-se com a língua. (2003, p. 49) 
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Retomando a argumentação em que a Semiótica da cultura ocupa-se estudar o papel da 

linguagem na cultura, bem como correlação entre língua e cultura e seus sistemas culturais é que o 

trabalho em tela propõe tecer uma leitura semiótica sobre o sistema religioso e sua reação com 

outros sistemas e com a própria língua, uma vez que, o viés da religião constitui-se como elemento de 

resistência, permanência e hibridização cultural. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Para a realização do trabalho aqui proposto, fez-se um estudo bibliográfico, recorrendo a 

teóricos que versam sobre o samba e seu processo de construção e consolidação: Sodré (1998); Diniz 

(2012); Leolpoldi (1997); sobre Semiótica da cultuta – Machado (2003) e Lótman (1979), dentre 

outros. 

O trabalho de pesquisa é de cunho analítico-qualitativa, que foi desenvolvido com base nos 

pressupostos teóricos, pois determinou-se a Analisar “A Presença das raízes africanas no Samba: uma 

leitura Semiótica sobre o aspecto religioso”, além de estudos sobre cultura e diversidade cultural. 

Ressalta-se que, a escolha pela escola Beija-Flor de Nilópolis, agremiação criada em 1948, deu-

se pela tradição histórica que a mesma possui, especialmente por abordar questões africanas em suas 

temáticas e, somando ao todo 13 sambas-enredos premiados com título de campeões, e destaca-se 

pelas múltiplas abordagens em suas temáticas, em que são notados aspectos da cultura local, 

regional, nacional e internacional. 

 

4. Análise dos Dados e Resultados Obtidos 

O samba-enredo escolhido para análise foi o “Áfricas: do Berço Real à Corte Brasiliana”, 

composição de Cláudio Russo, J. Velloso, Gilson Dr., Carlinhos do Detran, apresentada na avenida pela 

escola Beija-Flor. O enredo tematiza a África, suas manifestações, os elementos reliogiosos da cultura 

afro-brasileira, bem como as mais distintas formas e diversidades culturais que conta a história da 

chegada dos escravos à Bahia, ao Rio, assim como também é possível observar a constituição da 

escola como uma pequena África, ou uma das múltiplas “áfricas que no território brasileiro se 

formaram; há a celebração da África real e das “áfricas brasilianas”, nota-se um canto ao herói e 

guerreiro africano, em que o sofrimento é visto como sinônimo de coragem, determinação, 

resistência e liberdade. 

A Agremiação da Escola Beija-Flor de Nilópolis, surgiu em 1948 – projeto idealizado por Milton 

de Oliveira (Negão da Cuíca), Edson Vieira Rodrigues (Edinho do Ferro Velho), Helles Ferreira da Silva, 

Mário Silva, Walter da Silva, Hamilton Floriano e José Fernandes da Silva, consolidando-se dentro da 
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tradição carnavalesca do Rio de Janeiro. A referida escola destaca-se pelas múltiplas abordagens em 

suas temáticas, em que são notados aspectos da cultura local, regional, nacional e internacional. 

Religiões são consideradas como manifestações culturais e as escolas de samba como 

pequenas áfricas, pois são manifestações folclóricas, a exemplo, tem-se a Escola Beija-Flor. Segundo 

Araújo e Dupret (2012), O candomblé, a umbanda, assim como as demais manifestações religiosas de 

ascendência africana que são praticadas Brasil, acabm por revelarem um mundo complexo, onde 

homens e deuses (orixás) coabitam mesmo espaço que não se restringe ao que os olhos podem 

avistar. O culto, as festas são considerados como elementos que possibilitam a interação entre 

homens e deuses. 

É na festa que os orixás vem à terra, no corpo de suas filhas, com a finalidade de 
dançar, de brincar no xirê, termo que em Ioruba significa exatamente isto: brincar, 
dançar, divertir-se. É através dos gestos, sutis ou vigorosos, dos ritmos 
efervescentes ou cadenciados, das cantigas que “falam” das ações e dos atributos 
dos orixás, que o mito é revivido, que o orixá é vivido, como a soma das cores, 
brilhos, ritmos, cheiros, movimentos, gostos. A vida dos orixás é o principal tema (e 
a vinda dos orixás é o principal motivo) da festa. Os deuses incorporam seus eleitos 
e dançam majestosamente: usam roupas brilhantes, ricas, coroas e cetros, espadas 
e espelhos; são os personagens principais do drama religioso. (AMARAL, 2005, p.48). 

 

Em todo o composição, verifica-se como os sistemas modelizantes secundários relacionam-se, 

produzindo novos sistemas culturais, todo o sentido do texto é resultado da seleção desses elementos 

que marcam o cruzamento de duas culturas, resultando nas culturas afro-brasileiras. A exemplo, tem-

se, a religiosidade, o culto e a exaltação aos seres e divindades do Candomblé – culto ou religião de 

origem africana que foi trazida ao Brasil pelos escravos, tais como a expressão “Calunga” – designando 

elemento sagrado da religião citada. Dentre os elementos da Umbanda, pode-se elencar “Olorum – 

considerado Divino Criador. 

Nessa perspectiva, nota-se como ocorre a passagem de um sistema semiótico a outro, pelo 

processo da modelização, pela relação entre os sistemas modelizantes – musica e religião, pois 

conforme Lima 

 

Com a música, o povo de santo invoca e festeja suas divindades, louva as forças da 
natureza, reza por seus mortos, inicia seus sacerdotes, manipula ervas sagradas, 
ajuda a curar doentes do corpo e do espírito. E muito mais. A música, nessa 
perspectiva religiosa, é elemento-chave na intermediação com o sagrado. A palavra 
revestida de som musical ganha o que em alguns ramos da tradição se diz por axé, 
poder espiritual, princípio de ação e transformação. Exemplo dessa importância são 
os atabaques, sacralizados em muitas casas de culto por meio de práticas análogas 
aos rituais de iniciação (LIMA, 2007, p.35). 
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A leitura do samba-enredo permite verificar a riqueza da seleção de vocábulos das línguas 

africanas, em que se percebe a evocação e exaltação ao orixás, clamando proteção e agradecendo. 

Para Fonseca (2007, p. 24), no Candomblé, cada orixá está relacionado a um elemento da natureza:  

 

Ogun - O Ferro – Orixá do Ferro; Oxum – A água doce – Orixá que reina sobre a água 
doce dos rios, o amor, beleza; Oyá - O ar em movimento (Tempestades, raios); Oxalá 
- O ar calmo; Xangô – O fogo, o trovão; Oxossi - As matas; Omolú – A Terra; 
Oxumarê – O movimento; Exu - o elemento terra que promove a ligação do início, 
meio e fim; Orum - Céu e Aiê - terra. 

 

Desse modo, observa-se, que há um processo dialógico bem demarcado em culturas, 

consequentemente, entre sistemas semióticos distintos, e que esse diálogo, essa relação 

possibilita o desenvolvimento dos sistemas envolvidos, pois não há uma sobreposição de uma 

cultura sobre a outra. Ao contrário, nota-se, conforme DaMatta (1984), uma compreensão sobre 

o mundo e suas diferenças, explicando o sofrimento, concebendo Deus como centro de tudo e senhor 

de todos, como preenchimento das lacunas do homem e fonte de esperança, por esta razão o negro, 

vítima do tráfico de escravo passa a ser vista e idealizado como guerreiro, como herói, de fé 

inabalável. 

 

5. Considerações Finais 

Diante das considerações tecidas no decorrer desse trabalho, verifica-se que tal análise 

demonstra a influência religiosa africana no processo formacional do samba, assim como da formação 

do povo brasileiro, sendo constituída por culturas e elementos distintos, resultado do cruzamento e 

misturas de raças, pois como se pode notar no samba-enredo em tela, no processo de elaboração do 

samba, inúmeras foram as expressões e palavras oriundas das religiões africanas utilizadas para 

construção de sentidos do modelizante secundário de cultura. Ressalta-se ainda que, a eleição dos 

dados e sistemas signicos significa, representa a interação, a passagem de um sistema para 

outro, resultando na construção e consolidação do samba como manifestação cultaral.  
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Resumo:  
Nesta comunicação, na qual são analisados números do jornal Borboleta, publicado na cidade de Teresina nos 

anos de 1905 e 1906 por três moças da elite social, procura-se identificar suas principais temáticas de escrita, 

diálogos com a sociedade e a imprensa periódica do período. Essa experiência histórica ganha relevo se 

considerarmos as preocupações que os boatos sobre o feminismo provocavam entre os literatos piauienses, 

assim como o lugar social ocupado pelas mulheres, regidos por forte controle cotidiano sobre leitura e 

composição literária. Nesta apreciação, utilizamos os estudos de Cardoso (2010), Castelo Branco (2005), Rocha 

(2011), Queiroz (1998), Magalhães (1998), entre outros. Como conclusões parciais, destacamos os usos da 

escrita feminina como mecanismo para pautar seus anseios e a ampliação da atuação social feminina na 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Borboleta; imprensa feminina; Teresina. 

 

 

1. Introdução 

Em 29 de outubro de 1905 surgia em Teresina um pequeno jornal mensal impresso na 

Tipografia do Piauí, acontecimento banal se considerarmos a efervescência da imprensa local durante 

as primeiras décadas do século XX, contudo, de notável singularidade a partir do momento que nos 

atemos à primeira coluna. Nas informações contidas no expediente do jornal, no lugar de nomes 

consagrados das letras piauienses ou de rapazes aspirantes aos postos intelectualizados, havia o nome 

de três moças da elite social: Helena Mendes Burlamaqui, Maria Amélia Rubim e Alayde Mendes 

Burlamaqui. 

De nome Borboleta, o periódico não era desconhecido do público leitor, mas ganhara desde 

então um novo formato em comemoração ao seu primeiro ano de atividade, passando a ser impresso 

e não mais manual como ocorrera durante os treze primeiros números. Com a mudança do formato 

da publicação, deixou de habitar os ambientes domésticos dos conhecidos familiares e passou a 

frequentar as mãos e comentários dos citadinos. Estes fatos nos sugerem diversos questionamentos 

que norteiem minimamente a presente comunicação. Como objetivo central, buscamos identificar as 

mailto:rony-001@hotmail.com
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principais temáticas e intuitos das redatoras ao publicarem e darem publicidade aos seus escritos, 

iniciativa que, como veremos, não era vista com bons olhos. 

O presente estudo ancora-se em alguns números do jornal Borboleta, fonte pouco explorada 

em pesquisas, seja em estudos históricos ou literários. Esta pesquisa justifica-se ainda por enquadrar-

se em novas tendências historiográficas e das ciências humanas, possibilitando o conhecimento de 

determinados grupos que tiveram suas vozes e versões silenciadas ou desprezadas. 

 

2. Referencial Teórico 

 

Para o encaminhamento desta pesquisa, alguns autores foram fundamentais por nos 

orientarem em diversos aspectos, seja fornecendo subsídio para trabalharmos com fontes impressas 

periódicas ou indicando chaves de leitura e concepções sobre as relações que norteiam as interfaces 

entre a História e a Literatura. 

No livro História em cousas miúdas, encontramos a crônica, gênero muito presente em 

periódicos de fins do século XIX e início do século XX, como uma literatura aparentemente 

despretensiosa, mas extremamente significativa para quem busca uma reconstituição das tramas e 

organizações históricas, pois por meio destes textos é notável o caráter interventivo da escrita desses 

literatos e uma íntima ligação com seu tempo e espaço de produção. Assim, ao se trabalhar com 

crônicas, igualmente com periódicos, deve-se ter “atenção aos procedimentos narrativos e aos 

debates sociais que originam as crônicas, soma-se a necessidade de atentar para as transformações 

de cada autor [...]”.207 

Em A História contada é possível encontrarmos diretrizes semelhantes para um estudo social 

dos gêneros literários, sobressaindo-se a necessidade de se identificar as características próprias de 

cada tipo de literatura, seja ela conto, poesia, romance, drama, entre outros. A partir deste 

pensamento, o que passa a reger o estudo histórico a partir das fontes literárias não são seus valores 

estéticos ou singularidades, mas seu testemunho sobre o passado, que somente será extraído por 

meio de inquérito rígido, que identifique intuitos pessoais, coletivos, redes de interlocução social, 

dentre outros aspectos.208 

Para Teresinha Queiroz, a literatura piauiense de fins do século XIX e início do XX possuía forte 

característica de engajamento social, uma produção escrita combatente, moldada pelo anseio dos 

                                                             
207 CHALHOUB, Sidney; NEVES, Margarida de Souza; PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Apresentação. In: _______. 
(Org.). História em cousas miúdas: capítulos de História Social da crônica no Brasil. São Paulo: Editora da UNICAMP, 2005. p. 
18. 
208 PEREIRA, Leonardo Afonso de M; CHALHOUB, Sidney. Apresentação. In: _______. (Org.). A História contada: capítulos de 
História Social da Literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. p. 7.   
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literatos em se tornarem agentes ativos de mudança social.209 Para o trato com esses escritos, Queiroz 

ainda indica algumas linhas interpretativas e características da literatura local úteis em nossa análise, 

entre elas as rivalidades de grupos letrados de filiações distintas e as polêmicas literárias e políticas, 

fundamentais para a compreensão do fazer periódico teresinense.210 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Este trabalho iniciou-se pelo levantamento, leitura e registro da bibliografia produzida sobre a 

temática direta, assim como sobre conteúdos conexos, com o intuito de estabelecermos um profícuo 

diálogo com as chaves interpretativas existentes e o conhecimento estabelecido. Posteriormente a 

esta etapa, localizamos as fontes empíricas e elaboramos uma primeira leitura com o apoio do 

referencial teórico já citado. 

As fontes empíricas compõem-se por números do jornal Borboleta, periódico que se encontra 

digitalizado no Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória do Piauí (NUPEM), localizado no Centro 

de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Piauí, ligado ao Departamento de História 

da mesma instituição. O trato com esse material amparou-se nas premissas de que essas produções 

são frutos de projetos coletivos e que sua diagramação possui sentidos e hierarquia próprios, 

exigindo-nos a capacidade de compreender a importância dada a cada texto de uma mesma edição.211 

 

4. Análise dos Dados 

 

O Borboleta, a partir de outubro de 1905, passou a ser publicado em formato impresso, até 

então o periódico era manuscrito e tinha pouquíssima publicidade, resguardando os escritos das 

jovens jornalistas dos duelos que marcavam o fazer jornalístico do período. O primeiro número 

impresso do jornal foi marcado pela cordialidade, com pequenos escritos de letrados reconhecidos, 

jovens aspirantes aos louros da intelectualidade e várias moças da sociedade teresinense, glorificando 

a iniciativa e incentivando as redatoras. A. Martins, ao saudar as jovens escritoras, destacou sua 

admiração pelo que se desenrolava na cidade e que o dia deveria ser de grande alegria: “[...] festejar o 

dia que assinala o início dessa campanha toda cheia de vitórias e capaz de por si só trazer, com o seu 

                                                             
209 QUEIROZ, Teresinha. Literatura e História Social. In: _______. História, literatura, sociabilidades. Teresina: Fundação 
Cultural Monsenhor Chaves, 1998. p. 104. 
210 QUEIROZ, 1998, p. 107-109. 
211 BOTELHO, Denílson. Por uma história social da imprensa. In: NASCIMENTO, Francisco Alcides do; SANTOS, Maria L.; 
MONTE, Regianny L. (Org.). Diluir fronteiras: interfaces entre História e Imprensa. Teresina: EDUFPI, 2011; LUCA, Tania 
Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. 3. ed. São Paulo: 
Contexto, 2011.p. 140. 
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estímulo, novos caminhos ao papel que entre nós se tem reservado a mulher”.212 A mesma atitude de 

apoio foi tomada por A. Parentes, Jônatas Batista, Nei da Silva, Luís e Silva, Cecília Nei, entre outros. 

Mostra-se importante destacarmos que tamanha solidariedade para com a iniciativa das 

jovens redatoras não era homogênea, de certo que a atitude era vista com olhos atravessados por 

parte de uma significativa parcela da elite social teresinense. No editorial do primeiro número 

impresso, expuseram a necessidade de cautela para as mulheres que decidissem dar publicidade aos 

seus escritos, ainda mais na imprensa, marcada por fortes polêmicas, campo dominado pelos homens 

e lutas por espaço de atuação: 

 
E sempre lutando contra os obstáculos que costumam se apresentar nas lides 
jornalísticas, conseguimos hoje vencer um ano de ingentes esforços e realizar o 
nosso mais ardente desejo, que era apresentar impresso o nosso pequeno jornal [...] 
Há muito que desejávamos atirá-lo assim aos ventos da publicidade, porém, 
temíamos que não fosse bem acolhida essa nossa ideia, mesmo por que a 
inteligência acanhada de que somos dotadas não nos auxiliava para desempenhar 
tão árdua e dificultosa tarefa.213 
 

Por meio deste editorial, nota-se que o desenrolar não constituía motivo para felicitações 

generalizadas, tanto que exigiu das redatoras uma conhecida estratégia de desmerecimento da 

própria capacidade, isso para legitimar sua conduta e angariar apoiadores. Lembramos que o período 

temporal e ambiente social no qual o periódico circulava, marcava-se por ampla restrição às atitudes 

das mulheres, momento histórico em que leitura e escrita feminina passavam por rigorosa crítica e 

tentativa de controle. Produções literárias, quando existentes, mereciam o acompanhamento da 

descrição, o bom tom da privacidade ou publicidade reduzida, somente em meio aos amigos e 

familiares, o que justifica em parte o fato de o jornal Borboleta ter perdurado treze números em 

formato manuscrito. 

O temor manifestado no editorial citado nos informa sobre o fazer jornalístico por mulheres, 

que na Teresina de início do século XX era antecipado por obstáculos à sua publicidade intelectual e 

posteriormente a ela, isto devido aos supostos “perigos que atravessam a vida jornalística”,214 

podendo resultar inclusive em hostilidades em forma de críticas públicas por meio da imprensa. 

Esse periódico, além dos membros do corpo redacional, mostra-se singular pelo pioneirismo 

dos escritos que o compõem e de seus colaboradores. No jornal, publicavam-se textos de alguns 

escritores já reconhecidos na cidade, dentre eles Abdias Neves,215 Esmaragdo de Freitas,216 Jônatas 

Batista217 e Nei da Silva,218 contudo, a maioria dos escritos eram assinados por jovens mulheres da 

                                                             
212 MARTINS, A. Saudação. Borboleta, ano 1, n. 14, 29 out. 1905, p. 3. 
213 BORBOLETA: primeiro ano. Borboleta, ano 1, n. 14, 29 out. 1905, p. 1. 
214 R, M. A. [Maria Amélia Rubim]. A nossa atitude. Borboleta. Teresina, ano 1, n. 15, 29 nov. 1905, p.1. 
215 NEVES, Abdias. Flores murchas. Borboleta. Teresina, ano 1, n. 17, 29 jan. 1906, p. 2. 
216 FREITAS, Esmaragdo de. Orgulhosa. Borboleta. Teresina, ano 1, n. 17, 29 jan. 1906, p. 3. 
217 BATISTA, Jônatas. A mulher. Borboleta, ano 1, n. 15, 29 nov. 1905, p. 3. 
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elite teresinense. Dessas produções femininas, identificam-se poucas temáticas sociais, versando 

principalmente sobre questões sentimentais: amor à pátria e aos pais, amizade, gratidão e amor. 

Entre os escritos de autoria feminina que possibilitam identificar os intuitos do periódico e 

seus diálogos interventivos com a sociedade teresinense do período, estão as produções das próprias 

redatoras ou de autoria desconhecida, sob algum pseudônimo, que discorrem sobre temáticas 

fundamentais para o desenvolvimento da campanha assinalada por A. Martins: estimular novos 

caminhos para a mulher, ampliar suas responsabilidades na feitura da história. 

Os números subsequentes do periódico foram marcados por um tom levemente ácido por 

parte das redatoras, inicialmente mencionando a possibilidade de encontrarem barreiras no meio 

jornalístico e, posteriormente, tornando-se mais enfáticas em seus questionamentos sobre o lugar 

social ocupado pelas mulheres. 

Por meio de outro editorial, provavelmente escrito por Alayde Mendes Burlamaqui, tornou-se 

pública a defesa por um maior empenho na instrução feminina. No citado escrito, a educação secular 

é apresentada como um tesouro, o verdadeiro adorno que as mulheres deveriam carregar, desta 

forma deveria ser incessantemente procurada. Para elas, diferentemente do que pensavam muitos 

literatos do período, a educação não deveria ser somente de cunho doméstico e não teria somente o 

papel de um adereço, mas a função de habilitá-las para todos os momentos da vida. Lê-se: 

 

Muitos pensam que a mulher deve esmerar-se mais na educação doméstica, eu porém não 

penso assim, acho que ela não deve conquistar títulos que não estejam ao seu alcance, mas 

deve estudar e trabalhar muito com o fim de certos conhecimentos seguindo assim o 

exemplo de Maria Amália Vaz de Carvalho, Júlia Lopes de Almeida, Ignez Sabino e tantas 

outras que têm sabido se impor pela sua vasta ilustração.219 

 

Clodoaldo Freitas, em crônica sobre o feminismo e escrita na primeira década do século XX, 

destaca os receios que tinha em relação aos interesses de mulheres em áreas que eram ocupadas 

majoritariamente por homens. Para o literato, a mulher deveria ser educada para ser mãe de família, 

“pintora, costureira, cozinheira, gomadeira, modista, uma perfeita dona de casa, entendendo um 

pouco de tudo, principalmente das línguas, da música e das matemáticas elementares”, assim, 

estariam restritas ao ambiente doméstico, ao passo que não deveriam se envolver em atividades que 

compunham os deveres do sexo masculino.220 Entre as obrigações pertinentes aos homens e que 

estariam sendo pretendidas pelas representantes do sexo feminino encontram-se o direito de 

votarem e serem votadas, a escrita jornalística e as atividades comerciais. Em seus termos: 

 

                                                                                                                                                                                              
218 SILVA, Nei da. Prometeu.  Borboleta. Teresina, ano 1, n. 18, 1 mar. 1906, p. 2. 
219 B, A. [Alayde Burlamaqui]. Adorno da mulher. Borboleta. Teresina, ano 1, n. 16, 29 dez. 1905, p. 1. 
220 FREITAS, Clodoaldo. O Feminismo. In: _______. Em roda dos fatos. 2. ed. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor 
Chaves, 1996. p. 71. 
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Estamos em um tempo em que a mulher entra conosco, resolutamente, na grande 
peleja pela vida e conosco se enxovalha na poeira das estradas, no foro, nas artes, 
nos hospitais, no comércio e até na política, já não falando nas igrejas, que são seu 
elemento preferido.221 
 

Nota-se que a defesa da instrução secular por meio do Borboleta, colocava sob 

questionamento todo um pensamento tradicional, criando receios sobre os rumos sociais. 

Argumentando em defesa de seus pensamentos, a redatora destacou ainda que a educação secular 

seria útil para exercerem a maternidade de forma mais eficiente, capaz de tornar um filho “dócil e 

obediente”, para que no futuro exercesse papel social de destaque e orgulhasse a sociedade.222 Em 

texto sobre a educação, escrito provavelmente por Maria Amélia Rubim, censurou-se igualmente os 

cuidados cotidianos destinados às crianças, destacando-se a benevolência dos pais para com os 

pequenos, que seriam verdadeiros reis dentro dos domínios domésticos. Pediam-se ainda limites para 

a educação que, regada a amores excessivos dos progenitores, era responsável por formar homens 

que não representavam orgulho para a sociedade: 

 

O menino de quatro anos, é o rei pequeno da família; manda, não pede; seus pais 
lhe obedecem em vez de serem por ele obedecidos. Fala a todos com arrogância, 
grosseiro, incivil, orgulhoso, exigente, imprudente, mau; entretanto, os pais o acham 
interessante, vivaz, inteligente. 
A obediência é a base da educação e o alicerce da ordem social.223 
 

No escrito de Maria Amélia Rubim nota-se que o intuito perseguido não era simplesmente a 

correção dos pequenos insubordinados, Rubim, por meio de seu periódico ia além, argumentava em 

favor da inserção das mulheres na educação secular, isso por meio da valorização de seu papel na 

educação das crianças, que considerava fadada ao fracasso mediante a perpetuação de alicerces 

intelectuais pouco desenvolvidos, com conhecimentos meramente domésticos. 

Com base nesta alegação defendia novos rumos para a educação feminina, fazendo uso de 

estratégia comum às feministas do período, técnica refinada que consistia na valorização da 

maternidade enquanto uma função social, buscando assim ampliar seus direitos.224 Igualmente, ao 

priorizarem essa reivindicação acabavam por atuar em uma área estratégica, pois se atendida 

“possibilitava a abertura de outras portas e outros caminhos no espaço público”.225 Portanto, a 

educação secular seria fundamental para uma ampliação do campo feminino de atuação, já que os 

ensinamentos que recebiam até aquele momento eram basicamente domésticos. Sobre a instrução 

neste período, Castelo Branco destaca: 

 

                                                             
221 FREITAS, 1996, p. 71. 
222 M. [Maria Amélia Rubim]. Em prol da educação. Borboleta, Teresina, ano 1, n. 16, 29 dez. 1905, p. 1-2. 
223 M [Maria Amélia Rubim]. Em prol da educação. Borboleta, Teresina, ano 1, n. 16, 29 dez. 1905, p.1. 
224 CARDOSO, Elizangela Barbosa. Identidades de gênero, amor e casamento em Teresina: (1920-1960). 2010. Tese 
(Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. p. 15. 
225 ROCHA, Olívia Candeia Lima. Mulheres, escrita e feminismo no Piauí (1875-1950). Teresina: Fundação Cultural 
Monsenhor Chaves, 2011.p. 69. 
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Passando a analisar a educação feminina especificamente em Teresina, no final do 
século XIX e início do XX, podemos observar que ela continuava a ser marcadamente 
voltada ao aprendizado de atividades domésticas. A casa continuava a ser o espaço 
reservado à mulher, por isso sua educação voltava-se preferencialmente para o 
aprendizado de atividades como cozinhar, cuidar da casa, dos filhos, costurar, 
bordar e outros serviços domésticos quase sempre ensinados pela própria mãe. A 
vida feminina direcionava-se para o casamento, que era uma das únicas formas de 
realização pessoal para as mulheres, e as atividades domésticas eram essenciais 
para que executassem bem as funções de esposa, mãe e dona de casa.226 
 

A inserção das mulheres na educação, proposta no Borboleta, desejava capacitá-las para 

ocupar outros lugares na sociedade, inclusive intelectualmente por meio da escrita e leitura. Até 

então, a prática de escrever, quando aceita, deveria voltar-se para temáticas leves, enquanto as 

leituras eram frequentemente controladas, principalmente com o intuito de reprimir gêneros 

literários considerados inadequados, como romances naturalistas ou excessivamente românticos.227 

Ao pensarmos sobre a escrita feminina no período, nota-se outra fuga do padrão. Os escritos 

do Borboleta, especialmente de suas redatoras, versavam sobre temáticas que eram consideradas 

inadequadas para mulheres, com nítido posicionamento social de insubordinação. Por meio do 

editorial de 29 de janeiro de 1906, Maria Amélia Rubim nos permite identificar forte resistência à 

iniciativa que desenvolviam; segundo a escritora, a pretensão do periódico seria engrandecer a “classe 

feminil”, o que provocava a manifestação de receios e inveja perante o engajamento intelectual de 

mulheres: 

 

Porém, quando apenas temos a felicidade de obter um simples triunfo do nosso 
ingente trabalho; eis, que se ergue no límpido caminho do nosso grande ideal, uma 
montanha negra, verdadeiro emblema do ódio dos despeitados; contudo tentamos 
rompê-la e conseguindo prosseguimos em busca do mundo intelectual. [...] 
Mas, os que assim praticam são ineptos para reconhecer profundamente a 
educação, pois as pessoas talentosas e dotadas de certos conhecimentos, sabem 
considerar e apreciar a instrução de uma mulher [...]228 
 

No mesmo número, as redatoras ainda traduziram texto que discorre sobre a desigualdade 

social, a indiferença das pessoas ricas em relação aos pobres e seus sofrimentos, que pereciam sem 

socorro, um verdadeiro esquecimento que consideravam “tanto mais deplorável, quanto da parte dos 

ricos é voluntário, e por consequência criminoso”.229 

Por meio desses exemplos, observa-se o pioneirismo do periódico redigido por Helena 

Mendes Burlamaqui, Maria Amélia Rubim e Alayde Mendes Burlamaqui, que mesmo inseridas em uma 

sociedade patriarcal e conservadora, economicamente mantida pelo extrativismo, buscaram ampliar 

seus espaços de atuação, especialmente defendendo o acesso feminino à educação secular e aos 

meios letrados. 

                                                             
226 CASTELO BRANCO, Pedro Vilarinho. Mulheres plurais. Recife: Edições Bagaço, 2005. p. 69. 
227 ROCHA, 2011. p. 71. 
228 R, M. A. [Maria Amélia Rubim]. Borboleta: a nossa pretensão. Borboleta, ano 1, n. 17, 29 jan. 1906, p. 1. 
229 O ESQUECIMENTO dos pobres. Borboleta, ano 1, n. 17, 29 jan. 1906, p. 2. 
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5. Considerações Finais 

Por meio do Jornal Borboleta e dos escritos de suas redatoras, identificamos algumas tensões 

que envolvia a escrita feminina do período, momentos motivados por uma concepção conservadora e 

patriarcal, onde a mulher era associada de forma natural ao espaço doméstico, devendo esmerar-se 

na educação dos filhos e no aprendizado de fetiches que lhe possibilitasse a construção de imagens 

ideais. 

Identifica-se como intuitos centrais do periódico a ampliação das responsabilidades sociais 

femininas na sociedade teresinense, interesse perseguido por meio da valorização da maternidade 

enquanto uma nobre missão, fundamental para o progresso social, e a inserção feminina na educação 

básica e nos meios letrados. As redatoras, ao abordarem temáticas sociais, pregadas como 

inadequadas para mulheres, questionavam a tentativa de controle intelectual por parte dos homens e 

buscavam interferir diretamente em seu tempo e espaço, fazendo da imprensa um veículo 

privilegiado de propagação de novos pensamentos, condutas e concepções sobre os papeis que 

deveriam ser desempenhados pelos gêneros. 
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Resumo:  
O artigo pretendeu a análise das memórias de si e o desvelamento da identidade homoafetiva do 

narrador-personagem na obra Mil Rosas Roubadas, de Silviano Santiago. Para isso foi feita uma análise 

da narrativa a partir da teoria da escrita de si conforme estudos de Antonio de Pádua Dias da Silva 

(2014) e outros autores.  Em toda a narrativa o lugar central é a memória do narrador que tem como 

fio condutor as cenas ocorridas durante a visita que Silviano faz ao amigo no quarto do Hospital São 

Vicente, no Rio de Janeiro, onde Zeca estava internado e veio a falecer no dia 07 de julho de 2010. A 

memória, quando presente na escrita de si, assume a função de lugar vivo formado por lembranças e 

esquecimentos inerentes à formação do homem, lembranças que tornariam Zeca melhor biógrafo que 

biografado, pois o narrador teme esquecer-se de fatos essenciais que seriam melhores na visão de 

uma terceira pessoa. Desse modo, compreendeu-se que a escrita de si contribui para o desvelamento 

da alma do sujeito escrevente à medida que o leitor consegue fazer as associações entre um e outro, 

contudo, sem prender-se às restrições da corrente da crítica biográfica, uma vez que esta há muito 

parece superada. A atualização da escrita autobiográfica assume nova configuração na qual o sujeito 

não apenas se representa, embora trate da escrita das memórias do “eu”, dá possibilidade de voz a 

outros indivíduos que sempre foram subalternizados e postos à margem por estereótipos 

contribuintes da invisibilidade social. 

 

Palavras-chave: Literatura gay; Autobiografia; Silviano Santiago. 

 

 

1. Introdução 

A interpretação de textos literários exige do leitor o enveredamento pelo caminho que da 

compreensão o texto a partir das suas vivências e das escrevivências do autor, inclusive envolve 

também desejos, frustrações, conflitos, medos e paixões daquele. Embora esse pensamento seja 

aplicado a todos os segmentos da crítica literária, a leitura aqui feita diz respeito à crítica 

afrodescendente contemporânea. O caráter ficcional tido como fator indispensável à produção da 

mailto:rubenoliveira50@hotmail.com
mailto:professorelioferreira@yahoo.com.br
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literatura não impede que nela seja problematizada as relações sociais do homem, mesmo que este 

não seja entendido como objetivo da literatura enquanto ramo do conhecimento. Todavia, permite ao 

leitor que reflita sobre si e sobre o outro nas diferentes perspectivas evidenciadas na construção das 

personagens, nas narrativas ou na expressividade das vozes do poema, inclusive desperta no leitor a 

curiosidade que o permite formular o seu horizonte de expectativas. 

Considerando que a memória é o lugar central onde o homem armazena todas as suas 

experiências, podendo lembrá-las ou esquecê-las de acordo com o que essas representam para ele, 

memória é, então, o lugar vivo que requer a revisitação do indivíduo para a redescoberta de sua 

identidade. Essa imbricação dos conceitos memória e identidade, quando situados na perspectiva da 

escrita de si, orientam para o reconhecimento da identidade homoafetiva do narrador de Mil Rosas 

Roubadas. Desse modo, perguntou-se: Como é desvelada a identidade do sujeito homoafetivo na obra 

Mil Rosas Roubadas, de Silviano Santiago? Qual o lugar da memória no desvelamento da identidade 

homoafetiva?.  

Na tentativa de responder a esses questionamentos definiu-se como objetivo geral para esse 

artigo – analisar as memórias de si e o desvelamento da identidade homoafetiva do narrador-

personagem na obra Mil Rosas Roubadas, de Silviano Santiago. Além de identificar os fragmentos da 

memória do narrador que expressam a presença do desejo homoafetivo na narrativa; diferenciar a 

narrativa gay das narrativas de temática homoafetiva e; entender os processos de aplicação da 

memória no desvelamento da identidade gay. Para isso, foi necessária a leitura e análise do romance 

Mil Rosas Roubadas e de outros referenciais teóricos que sustentam a tese de que a memória é 

fundamental para o desvelamento da identidade do sujeito. 

A homoafetividade desde a Idade Média é vista como tabu nas sociedades ocidentais, dado o 

predomínio do Cristianismo e em alguns países do continente africano um crime passível de pena de 

morte. Decerto ao buscar analisar as representações da identidade do sujeito homoafetivo já se 

apresenta um contraponto às ideias difundidas por fundamentalistas religiosos, o que é aprofundado 

quando se situa essa análise nos homoafetivos representados na literatura gay. Seja na vertente da 

temática homoafetiva ou quando essa identidade é tomada a partir de um narrador ou personagem 

gay que é visto como um alter ego do autor que representa as narrativas do eu. 

A eleição do romance de Silviano Santiago deve-se ao fato de o autor ser uma das vozes mais 

expressivas da literatura de autoria gay da contemporaneidade, além de agregar no conjunto da obra 

um maior número de identidades gays. Tratar das representações da identidade homoafetiva é 

fragmentar a armadura do preconceito existente na sociedade contra aqueles que assumiram sua 

orientação sexual contrariando as condições impostas pelo heteronormativismo, embora se trate de 

representações de identidades movediças, inconstantes como demonstra os estudos acerca dos 

vocábulos que nomeiam o sujeito homoafetivo. 
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Por essa razão, admite-se que a criação literária é uma extensão das experiências e/ou 

vivências acumuladas por quem a produz, uma extensão de si, a qual recupera a noção de mimese 

presente na produção artístico-literária desde a Antiguidade. É, nessa perspectiva, que se inclui a 

escrita autobiográfica do romance Mil Rosas Roubadas (2014), do escritor mineiro e crítico literário 

Silviano Santiago, no qual a partir do fio da memória o narrador recupera lembranças que o uniam a 

Ezequiel Neves, o Zeca, seu melhor amigo desde a adolescência. São as lembranças narradas que 

levam o leitor a identificar o amor homoafetivo nutrido pelo narrador em relação ao amigo desde 

quando tinham dezesseis anos e, somente após a morte de Zeca e a árdua tarefa de escrever sua 

biografia aliada à do amigo, tem esse amor revelado ao público leitor. 

 

2. Referencial Teórico 

 

O aumento da produção e circulação das narrativas homoafetivas fez reascender as 

discussões em torno da afirmação da existência da Literatura Gay? Afinal, o que é Literatura gay? Essa 

denominação é capaz de dá conta de toda a produção literária em torno dessa temática? Partindo dos 

estudos de Antonio de Pádua Dias da Silva (2014), no artigo, A literatura brasileira de temática 

homoafetiva e a escrita de si Literatura homoerótica e escritas de si, pode ser afirmado que a partir da 

perspectiva da escrita de si obtém-se uma nova percepção da literatura de temática homoafetiva que, 

nesse caso, contribui para que se afirme existir uma literatura gay (SILVA, 2014). Desse modo, 

compreende-se a literatura gay como sendo aquela que inclui a temática, a autoria, o ponto de vista, a 

linguagem e público230 homoafetivos como aspectos determinantes para a sua produção, além de 

assumir, claramente, um ponto de vista não acusatório, tampouco neutro sobre a orientação 

homoafetiva como visto na escrita dos heterossexuais que tematizaram a homoafetividade. 

Entretanto, além do biografismo evidente na associação sujeito escritor (autor)/ sujeito 

escritor (personagem) considera-se que o “ethos discursivo” (MAINGUENEAU, 2008) introduz a 

necessidade de que seja recuperada a experiência de si através da memória para dar voz ao sujeito 

representado. Nesse jogo discursivo, se expressa “uma intrincada rede de representações, em que o 

personagem se submete a tantos outros (família, amigos, colegas de trabalho etc.), constitutivos de 

sua própria persona”. (NIGRO, 2010, p.13), uma vez que a memória do narrador torna perceptível ao 

leitor de que há uma identificação entre a voz que narra e a do sujeito que escreve. Por outro lado, 

críticos e autores ainda tentam reduzir a literatura gay à posição de que somente àqueles que se 

assumem gays poderiam ser representantes dessa vertente da literatura. Visão essa que é refutada 

                                                             
230 Os aspectos apontados para a determinação do conceito formulado para literatura gay retomam os fatores apontados por 
Eduardo de Assis Duarte para a construção do conceito de literatura afro-brasileira (DUARTE, 2008). 
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pelo autor, pois para ele a literatura gay é a que nela é tornada perceptível haver verossimilhança na 

relação autor/ personagem, sem reducionismos a uma verdade absolutista (SILVA, 2014). Sobre esse 

conceito, o autor afirma: 

 
[...] a literatura que problematiza o desejo gay carrega consigo um teor particular, 
quase interno, que a singulariza sem, com isso, torná-la menos ou mais importante 
que toda a tradição literária desenvolvida e canonizada nas e pelas culturas, mesmo 
em suas compartimentalizações. A singularidade que a torna ‘especial’ diz respeito a 
uma sistematização ou a uma forma específica de o narrador desenvolver a história 
narrada e nela fazer atuar as personagens: a ‘literatura de expressão gay’, em quase 
sua exclusividade, utiliza-se da ‘primeira pessoa’ para narrar os fatos acontecidos. As 
obras que narram os fatos em ‘terceira pessoa’ utilizam-se do discurso do narrador 
para engendrar na narrativa a tipicidade discursiva ou o ponto de vista sobre o qual 
as ações são narradas, dando-se sempre voz e direito às personagens homoafetivas, 
esvaziando, pelas vozes narradoras, as projeções preconceituosas e discriminatórias 
que determinados narradores mantinham em relação às personagens gays que são 
encontradas em textos da primeira metade do século XX. (SILVA, 2014, p. 67). 
 

No excerto, o autor deixa evidentes marcas que explicitam as características que sistematizam 

e diferenciam a literatura gay a partir de elementos semântico-lexicais e da estruturação do plano da 

narrativa, incluindo também a (re)invenção da literatura autobiográfica. Há ainda ênfase na 

diferenciação entre os focos narrativos de primeira e terceira pessoa e, as particularidades de um e 

outro foco na constituição dos discursos, conforme a percepção do autor sobre o processo de criação 

literária na busca de assegurar a voz aos sujeitos gays. Nesse contexto, a concepção do autor acerca 

do processo de criação da literatura gay aproxima-se da ideia de escrevivências da autora negra 

Conceição Evaristo na literatura afro-brasileira, sobre a qual diz: “Eu sou uma escritora brasileira, mas 

não somente. A minha condição de brasileira agrega outras identidades que me diferenciam: a de 

mulher, a de negra, a de oriunda das classes populares e outras ainda, condições que marcam, que 

orientam a minha escrita, consciente e inconscientemente”. (DUARTE & FONSECA, 2011, p. 114). 

Considerando a percepção de Conceição Evaristo ressalta-se que nem todos os discursos 

produzidos são atravessados por subjetividades, há aqueles em que o sujeito escritor é apenas um 

observador dos fatos, atuando assim no campo das representações do outro. Por outro lado, quando 

se escreve sobre as representações do gay negro verifica-se que na maior parte delas se pode falar 

apenas da perspectiva do escritor afrodescendente e não propriamente do negro-brasileiro , pois 

assim como na África até hoje, há uma forte resistência quanto à aceitação do gay negro na 

sociedade. Nesse caso, compreende-se que as narrativas situadas no contexto da literatura podem a 

partir do narrador contar histórias que considerem o contexto social sem, contudo, apresentar 

aspectos da subjetividade dos gays, o que caracteriza apenas o uso da temática homoafetiva. 

A compreensão sobre a produção literária como arte que carrega conteúdo reflexivo sobre as 

identidades gays, principalmente quando se trata das manifestações nas quais são reconhecidas 

imbricações entre os discursos dos narradores e dos escritores gays. A memória nessa construção da 
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identidade torna-se crucial por o indivíduo nela buscar as experiências adquiridas ao longo da 

existência, seja as que o envolviam como protagonista ou as que ele presenciou como coadjuvante. 

Por isso, evidencia-se que a arte literária é importante instrumento para possibilitar o pensar sobre a 

identidade de si e do outro, muitas vezes, leva o leitor a encontrar ideias com as quais ele se identifica. 

Corroborando com essa afirmativa, Rildo Cosson afirmou que: 

 
Na leitura e na escritura do texto literário encontramos o senso de nós mesmos e da 
comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a 
desejar e a expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é 
uma experiência a ser realizada. É mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela 
é a incorporação do outro em mim sem renúncia de minha própria identidade. 
(COSSON, 2006, p. 17).  

 
Diante do excerto, constatou-se que há uma literatura produzida por gays, que priorizam o 

discurso deles, o que possibilita a compreensão e identificação com o universo gay e outra sobre gays, 

que mesmo tratando desse universo, as relações homoafetivas por si não sustentam o texto. Outro 

autor que considera o atravessamento das subjetividades como crucial para a particularização da 

homoafetividade na literatura gay é Ricardo Tomé, o qual admite que “a nova literatura gay no Brasil é 

escrita com sentido de urgência. Ela está para as bichas e bis assim como o rap está para os negros” 

(THOMÉ, 1999, p.12). Sendo assim, a autoria gay se expressa como mais adequada para tematizar a si 

que a produção de um heterossexual sobre os gays. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Na crítica da literatura os procedimentos metodológicos são demarcados pelas teorias 

utilizadas na análise do texto literário e não apenas pelo tipo de pesquisa adotado como instrumento 

para fazer ciência. É nessa perspectiva que se buscou a compreensão dos conceitos fundamentais que 

ajudam no desvelamento da identidade homoafetiva – escrita de si, autobiografia, memória, 

identidade e literatura gay. Por essa razão, procedeu-se à apresentação desses conceitos como 

categorias fundantes para a afirmação de que a memória das práticas experimentadas e vivenciadas 

constrói a identidade dos sujeitos e repercutem na existência do domínio de um ponto de vista que os 

particularizam diante de outras realidades e escritas. 

Sobre a escrita de si, tomaram-se as formulações já propostas por Silva (2014), na qual se 

assume que a escrita de si contribui para o desvelamento da alma do sujeito escrevente à medida que 

o leitor consegue fazer as associações entre um e outro, contudo, sem prender-se às restrições da 

corrente da crítica biográfica, uma vez que esta há muito parece superada. A atualização da escrita 

autobiográfica assume nova configuração na qual o sujeito não apenas se representa, pois não se trata 
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apenas da escrita das memórias do “eu”, mas da possibilidade de dar voz a outros indivíduos que 

sempre foram subalternizados e postos à margem por estereótipos que contribuíam para a sua 

invisibilidade social.  

Por essa razão, a discussão das homoafetividades circunscritas na perspectiva da escrita de si 

suscita questionamentos acerca da posição assumida pelo narrador para dar voz às personagens 

homoafetivas – Nas narrativas gays, cujo narrador é gay e também protagonista da ação há 

imbricações com a identidade do autor? Quais os limites entre a narração autobiográfica e a ficção? 

Na tentativa de responder a essas questões, considera-se que “o narrador retira da experiência o que 

ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 1994, p. 201). 

A partir da ideia do autor acerca do papel desempenhado pelo narrador gay resulta por 

reproduzir no leitor a pseudossensação de que ele conversa com alguém que está muito próximo e 

entende todos os conflitos pelos quais ele passou, sobretudo, quando há uma experiência comum 

entre a tríade – autor – narrador – leitor. Entende-se essa relação como falsa porque narrador e leitor 

são criações do imaginário do autor, logo, seres irreais, mas que de alguma forma também se vale de 

outras estratégias e recursos como – linguagem, caracteres, espaço, tempo e técnica (LEITE, 2002). As 

estratégias empregadas dão ao texto literário o aspecto ficcional de que ele necessita para que o 

mesmo não seja encarado como uma verdade absoluta e possibilitam transformações no mesmo 

quando visto na perspectiva da escrita de si. 

O conceito de autobiografia é tomado como a narrativa na qual o sujeito escrevente fala de si, 

que a visão ocupada por Silviano Santiago na obra analisada, na qual ele lamenta desde o início ter 

perdido o amigo a quem ele reservava a tarefa de ser o seu biógrafo, como visto em: “Perco meu 

biógrafo. Ninguém me conheceu melhor que ele” (SANTIAGO, 2014, p. 7). Assim, o narrador 

intradiegético de Silviano reforça a ideia de que em vez de ser biografado, ele é agora também o 

biógrafo de si e o do amigo, o que para o narrador é lamentável, pois ele assevera na narrativa que 

não tinha os mesmos conhecimentos sobre a vida do amigo. 

No que se refere à memória na narrativa, ela é individual, pois na obra o que se chega a 

conhecer é expresso pela visão do narrador em primeira pessoa, que é também o protagonista da 

narração. Memórias são também as lembranças que o narrador carrega desde as cenas do amigo no 

quarto do hospital e que depois são transpostas para o passado dos dois para explicar ao leitor os 

mais de 50 anos, nos quais se nutriu a imagem do amor platônico do narrador pelo amigo. Desse 

modo, há a revelação da identidade homoafetiva do “sujeito sociológico”, que demarca o seu lugar de 

pertencimento a um grupo social determinado (HALL, 2014). Também se entende que a construção da 

identidade cultural atua como reforço à ideia de pertencimento a um lugar ou grupo, porém não dá 
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conta de toda a complexidade das relações, pois há que se compreender que elas envolvem um 

conjunto de categorias sociais e intencionalidades. 

Já a literatura gay é vista como a expressão dos fatores – temática, autoria, ponto de vista, 

linguagem e público, pois somente um desses fatores não compreende toda a expressividade 

necessária para a afirmação de uma literatura de contestação às representações já feitas acerca da 

identidade gay. Essa percepção é orientada pelas ideias do conceito dado a outra literatura presente 

no grupo das minorias – a afro-brasileira (DUARTE, 2008) por considerar que discursos de quem esteja 

fora dessa ordem apresentam reducionismos e preconceitos contrários à presença dos homoafetivos 

na esfera social.  

 

4. Análise dos Dados 

 

Mil Rosas Roubadas é um romance autobiográfico, dividido em 11 capítulos nominados – 

Apresentação, Primeiro encontro, Borboletas-azuis, Garimpeiro, Palco, Cautelas, Estilo, Jazz lady, 

Cúmplice, Promiscuidade e Armadilha(s). É também narrativa que trata do desejo do autor/narrador 

de que fosse o contrário, de que ele fosse o biografado desse enredo e não o biografador, pois para 

ele é mais fácil falar do outro que de si, além de mencionar os medos, riscos e desafios que essa 

atividade traz a quem escreve. Na narrativa, os capítulos são unidades fixas e/ou estáticas do 

pensamento que podem ser lidos separadamente sem que ocorram prejuízos à compreensão do 

leitor, mas todos convergem para o capítulo central – a Apresentação. 

Apresentação é o quarto maior entre os capítulos da narrativa e, é nele que o narrador explica 

o porquê da obra usando para isso da metalinguagem e da introdução através do provérbio italiano “A 

lui che guarda, tutto è svelato” . A abertura do capítulo com a citação do provérbio evoca para o fato 

de que o narrador e o outro, no caso, Zeca não tinham segredos entre si, pois o segundo tudo sabe 

acerca da vida do primeiro, saber esse que tornaria Zeca o biógrafo ideal de Silviano Santiago.  

A morte de Zeca representa não só uma perda a mais para o narrador, mas a perda daquele 

que tem relevância absoluta na vida deste, o qual seria capaz de tão bem traduzir até mesmo os 

silêncios e reticências existentes no olhar do narrador, como reiterado durante a ação da narrativa. 

“Nascemos um para o outro aos dezesseis anos de idade, em Belo Horizonte, nos idos de 1952. Ele me 

distinguiu então com a transparência que fiz também minha e continuei a fazer minha em 2010, 

quando o vi pela última vez em vida”. (SANTIAGO, 2014, p. 7). O narrador deixa perceptível a força do 

sentimento que os unia desde a mocidade e a franqueza existente na relação dos dois, mesmo que 

não tivessem concretizada a relação amorosa por serem tão parecidos e tão contraditórios: “Não me 

resigno. Sou contraditório. Fomos contraditórios na manifestação do afeto” (SANTIAGO, 2014, p. 10). 
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Situando o narrador de Mil Rosas Roubadas conforme a tipologia do narrador de Norman 

Friedman constatou-se que na obra há um narrador-personagem que é “personagem central, não tem 

acesso ao estado mental das demais personagens. Narra de um centro fixo, limitado quase que 

exclusivamente às suas percepções, pensamentos e sentimentos” (LEITE, 2002, p. 44). Essa 

constatação foi evidenciada a partir do momento em que são comuns na narrativa as marcas da 

primeira pessoa do discurso – “Perco meu”, “me conheceu” e ainda por o leitor não conseguir 

identificar qual o estado mental de Zeca, da enfermeira ou das demais personagens citadas na obra. 

 
Mero truque meu. O truque era uma espécie de segredo de polichinelo arquitetado 
pela mente combalida do professor e pesquisador universitário, com doutorado em 
história do Brasil, em que me transformara na idade madura. Para não incorrer em 
desleixo profissional, queria evitar a todo custo o depoimento na primeira pessoa 
(minha primeira pessoa) como suporte do relato de nossa vida em comum. 
(SANTIAGO, 2014, p. 22).  
 

Na visão do autor/narrador percebeu-se que há o temor de que ele caia no lugar comum e, 

com isso a obra torne-se simplória, uma vez que a escrita autobiográfica padece do risco de conter 

uma verdade exaltada que não represente ou se aproxime do real e ficasse apenas na superfície dos 

fatos narrados. Por outro lado, compreendeu-se que quando a obra é situada na perspectiva 

autobiográfica ou da escrita de si acontece o desvelamento da alma do autor através do narrador, o 

que para ele não era o ideal, conforme expresso em “o relato de nossa vida de cúmplice teria de ser a 

narrativa na terceira pessoa do singular – na terceira pessoa dele”. (SANTIAGO, 2014, p. 23). A não 

representação do eu na perspectiva do outro causa a decepção do narrador, isso por há muito ele vir 

se preparando e dando a Zeca a matéria necessária para que fosse construída a sua biografia. 

O domínio do conhecimento sobre os enigmas que envolviam o narrador, a amizade profunda  

e o amor impossível que perdurou quase seis décadas constituem matéria essencial para a produção 

desse romance. A descoberta da homoafetividade do narrador é confessada no segundo capítulo – 

Primeiro encontro – após tratar das origens e do espaço, a Belo Horizonte da década de 1950, com 

ênfase nas diferenças econômico-sociais e do lugar que um e outro transitavam, inclusive a escola em 

que estudavam. Sobre a identidade homoafetiva o narrador declarou: 

 
Mal poderíamos ter imaginado que, em plena adolescência, o mais inesperado dos 
vírus de repente – não mais que de repente – bateria à porta dos nossos corações 
orgulhosos e carentes de afeto. Não haveria então recurso à vacina profilática. O 
rabies vírus do amor tomaria de assalto a mente sonhadora, invadiria o organismo e, 
como ditador, se apropriaria do sangue quente dos dois adolescentes. (SANTIAGO, 
2014, p. 44). 
 

Em conformidade com o excerto evidencia-se que a percepção do narrador sobre 

homoafetividade é a de que essa orientação sexual era uma doença viral como admitia os discursos 

médico-higienistas e as políticas de saúde engendradas, em Belo Horizonte, na primeira metade do 
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século XX. Notou-se que denominação “rabies vírus”, é ressignificada pelo narrador e adquire sentido 

metafórico para demonstrar a natureza agressiva com que a sexualidade é manifestada na 

adolescência, uma vez que o “rabies vírus” é o vírus da raiva humana. 

O tom ensaístico presente em Mil Rosas Roubadas representa uma ruptura da estrutura dos 

romances tradicionais e, que é marca dos romances da pós-modernidade, porém a presença da ficção 

permanece quase inalterada. No caso, o fio da tessitura que une os amigos e a narrativa de si e da vida 

do amigo é as borboletas-azuis que Zeca diz caçar e colecionar presente no capítulo dois e explicada 

no capítulo três, o qual traz o mesmo nome. É esse fato verdadeiro que remete a outros como a 

experiência de ator de teatro amador, o hábito de lançar fora, pela janela do apartamento, todos os 

presentes que recebera dos amigos e que com eles tinha algum desentendimento. 

Contudo, em Cautelas, sexto capítulo, o narrador deixa evidente que a narração do romance 

autobiográfico é subjetiva por mais que ele tentasse ser objetivo “para descrever os atos costumeiros 

do Zeca e apreender os gestos mais simples, eu recorri a forças de significado que se nutriam de 

proteína no reservatório da minha subjetividade” (SANTIAGO, 2014, p. 141). Isso acontece porque o 

desejo era inverso, o narrador queria ser biografado e não ser o biógrafo do amigo, por esse motivo e 

ainda da falta de acervo sobre o outro, a narrativa é conduzida pelas memórias que o narrador tem do 

outro, inclusive dos sentimentos nutridos pelo amigo.  

A perspectiva contemporânea de produção literária em prosa a qual agrega elementos 

memorialísticos suscita um novo debate para a crítica literária, pois a negação de que há um corpo-

vivo deve ser desfeita até mesmo para que se reconheça que toda obra possui uma intenção que 

parte do eu escrevente. Na obra em análise essa intenção é cautelosa, medida, esquadrinhada até, 

visto que não se pretende tornar nua a descrição do afeto sentido pelo narrador, mesmo que ele por 

vezes deixe pistas, as quais contribuem para a formação da crítica do leitor, como é o caso dos versos 

– “Ah! A vontade de ser tu/ para saber bem amado ser/ por outro/ sendo eu próprio” (SANTIAGO, 

2014, p. 147).  

Os versos tipicamente modernistas do autor e publicados no jornal O Estado de Minas, sob o 

pseudônimo de António Nogueira, deixam perceber que havia uma afeição maior que a amizade dele 

com o narrador, todavia, do outro não se tinha o mesmo afeto e isso, gera o desejo de ser o outro 

para que se sentisse amado. Na sua reflexão cautelosa, o narrador ainda admite sentir ciúmes do 

amigo quando ele estava junto de outros rapazes desconhecidos e até mesmo dos amigos em comum, 

o que contrastava do aspecto sério próprio da personalidade de Zeca, o qual se mantém vivo na 

memória do narrador. 
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5. Resultados Obtidos 

Em toda a narrativa o lugar central é a memória do narrador que tem como fio condutor as 

cenas ocorridas durante a visita que Silviano faz ao amigo no quarto do Hospital São Vicente, no Rio de 

Janeiro, onde Zeca estava internado e veio a falecer no dia 07 de julho de 2010. A memória, quando 

presente na escrita de si, assume a função de lugar vivo formado por lembranças e esquecimentos 

que se juntam na formação do homem, lembranças que tornariam Zeca melhor biógrafo que 

biografado, pois o narrador teme esquecer-se de fatos essenciais que seriam melhores na visão de 

uma terceira pessoa.  

Desse modo, a percepção que o narrador tem sobre Zeca é a de que somente este poderia ser 

o seu biógrafo, incluindo o sentimento que os envolvia desde a adolescência e a perícia com que este 

poderia examinar àquele. Essa ideia evidencia que o conhecimento de Zeca sobre o narrador é mais 

aprofundado do que o que este tem de si, posição essa demonstrada pelo narrador-personagem ao 

usar dos pensamentos e percepções acerca do outro como canal de informação da sua história. Sendo 

Mil Rosas Roubadas uma obra híbrida na qual se percebe elementos da construção do romance, 

ensaio e depoimento autobiográfico reitera-se que há um processo instável do reconhecimento de si 

enquanto biógrafo e estável da capacidade do outro nessa tarefa como posto pelo narrador.  

O caráter monológico da narrativa contribui para a particularização do hibridismo dos gêneros 

textuais nela existentes, inclusive acentuam as marcas ideológicas e de estilo do texto. A escrita de si é 

marcada pelo tom ensaístico e pela metalinguagem do discurso do narrador no qual ele menciona o 

famoso desenho das duas mãos de M. C. Escher para reiterar a ideia de que Zeca poderia ter deixado 

escrita à biografia deles. Nesse sentido, o narrador reforça: “Por me conhecer, também sei que iria 

fazer ligeiras mudanças de vocabulário no texto original. As correções não se configurariam como 

traições. Há palavras que detesto e outras que adoro. Há outras mais que me parecem indispensáveis 

porque fazem parte do meu próprio estilo de falar ou de escrever. O estilo não é o homem?” 

(SANTIAGO, 2014, p. 30). 

As observações feitas pelo narrador tomam como referência o estilo do autor, a busca pela 

perfeição da escrita, a reflexão sobre a escrita de si como parte inerente ao ofício do historiador, 

salvo, a diferença de que se tem em mãos um texto literário e não um documento. Também se 

verificou que o narrador é um crítico da sua arte, o que aproxima o leitor do conflito que é para ele 

escrever o que fora transmitido ao outro, conforme visto em: “Só ele podia e deveria ser meu biógrafo 

porque era o único não só a possuir a carta enigmática da minha vida como também, a saber, lê-la”. 

(SANTIAGO, 2014, p. 34).  
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Por último, a não concretização da experiência afetiva exprime a homoafetividade, já que 

existe apenas o sentimento e não a presença da relação sexual, pois quando se trata desse plano da 

experiência amorosa não necessariamente há a presença da conjunção carnal. Por outro lado, na fase 

da adolescência, mesmo que a modelagem social mantenha os discursos estigmatizantes de que a 

passividade seria uma inadequação da conduta do indivíduo quanto ao papel sexual desempenhado. 

Nessa fase da vida, o imaginário da sociedade heterossexista é que o adolescente masculino deve 

exercer o papel de ativo e interessar-se apenas pelo sexo feminino. Por essa razão, sustenta-se que 

“os jogos sexuais com membros do mesmo sexo podem não ser incomuns, e na verdade, em alguns 

casos, podem até ser usados como uma forma de reafirmar conceitos de masculinidade” (PARKER, 

2002, p. 58).   

 

6. Considerações Finais 

A paixão adolescente agora tomava nova configuração, o que para o narrador não tinha ainda 

sido pensado e também havia ali a manifestação de diversas situações em que o eu escrevente 

parecia implorar o mesmo sentimento do amigo. Essas situações levam o leitor a perceber que o eu 

homoafetivo se mantém sempre apaixonado e, com isso subserviente ao amigo como se a idade 

adulta e a racionalidade não tivessem sido atingidas.  

O escritor autobiográfico é um artesão da palavra por calcular milimetricamente a seleção dos 

fatos e das palavras empregadas assim como Silviano Santiago à vida inteira selecionara fatos 

presentes em matérias jornalísticas, fotos, entrevistas e outras situações as quais queria presentes na 

sua biografia. Neste sentido, o ato da escrita não é uma atividade banal, sem importância ou 

superficial na acepção de que existiria nesse romance um esvaziamento dos fatos. Não há esse vazio, 

embora se saiba que muitos deles foram ocultados para preservar a imagem do biógrafo e do 

biografado, porém sem que fosse prejudicado o desvelamento da alma do narrador. 

Cabe mencionar que, na narrativa, o autor optou por selecionar aspectos para a biografia do 

amigo que não retratassem os momentos de sofrimento da vida dele diante dos agravos do câncer 

que carcomia Zeca. Do hospital, foram registradas as memórias do branco do quarto e suas luzes 

como um prenúncio de que o fim era evidente, aproximando-se assim da ideia que se tem do divino 

“o quarto é todo luz divina”, ou seja, Zeca estava perto de encontrar a glória. Além disso, o escritor 

volta a tecer conjecturas sobre a obra a fim de que todas as memórias, as quais o narrador tem do 

amigo pudessem mesmo que numa síntese caber dentro dessa narrativa.  

A busca da perfeição é parte do ofício do exigente escritor e professor que assim como os 

poetas parnasianos pretendiam atingir a perfeição de seus textos, o que para um crítico literário, 

ensaísta e escritor já reconhecido por seu público na ficção é uma tarefa árdua que exige 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

796 

comprometimento e, por isso, perigosa armadilha. Nesse caso, mesmo que se imaginasse que a crítica 

autobiográfica e os estudos etnográficos fossem meios eficazes de partir da experiência pessoal para a 

coletiva, viu-se que ocorrem dificuldades pelo fato de o historiador nem sempre deter das 

informações essenciais para essa construção.  

Assim, a aproximação dos gêneros depoimento e ensaio presente nessas armadilhas 

constituem um exercício de metalinguagem no qual o narrador propõe ao leitor pensar acerca dos 

riscos que se assume ao escrever uma narrativa autobiográfica e biográfica de quem se admira tanto. 

Contudo, a escrita em primeira pessoa como recurso da escrita de si quando trata da temática 

homoafetiva compreende-se que é a vida do autor que se desvela, por isso, o risco da má 

interpretação já que ainda se vive numa sociedade conservadora. 
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Resumo:  
A personalidade feminina está cada vez mais presente e visível dentro da sociedade. Seu 
comportamento atual trás novos conceitos, visões e questionamentos. Diante de um entendimento 
do diálogo possibilitado entre cinema e literatura tendo como mote na análise a união dos aspectos 
ficcionais-estéticos com as problematizações sociais nos lançamos na pesquisa - Mímesise narrativa na 
literatura e no cinema: um estudo comparativo sob a influência do regionalismo literário nas 
produções do cinema contemporâneo brasileiro. Trazendo como objetivo analisar a autonomia da 
personalidade feminina mostrada no filme “O CÉU DE SUELY”, de KarimAïnouz (2006), pois esteadota 
uma estética cinematográfica que contempla os espaços regionalistas como elemento participativo no 
desenvolvimento da narrativa. Para empreender tal estudo comparativo, a hipótese é que o 
experimentalismo que marcou a literatura e o cinema na modernidade aprofundoua vocação 
mimética da arte.Para que tal hipótese tenha força persuasiva, temos como base as reflexões 
estabelecidas por Luiz Costa Lima (2000, 2003, 2005) e Paul Ricoeur (1994).O Objetivo do artigo é 
analisar sob a ótica da autonomia da personagem feminina nas obras cinematográficas que contemple 
abordagens regionalistas brasileiras sob a égide das questões relacionadas aos estudos da mimese do 
regionalismo literário e cinematográfico brasileiro, mais especificamente no filme o Céu de Suely.  
 

Palavras-chave: Autonomia; Cinema; Regionalismo; Mímese. 

 

 

1. Introdução 

O cinema brasileiro vem passando por mudanças e obtendo uma retomada de forma 

significativa nas salas de cinemas nacionais. Os filmes estão tendo uma tomada com características 

neorregionalistas (2015), que projetam discussões e questionamentos sobre problemas sociais em 

suas produções. Assim, entre tantas outras finalidades, o cinema busca não só entreter, mas também 

causar inquietação em busca de pensamentos críticos. E para isso, o novo regionalismo nordestino a 
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partir da década de 1970 deixa um pouco de lado a abordagem cultural e passa a focar mais em 

cenários urbanos, mostrando problemas sociais característicos do cotidiano da população. Isso se deu 

por influência do regionalismo literário, que trouxe tais inovações para os livros, estendendo certas 

variações às produções cinematográficas. 

Entre outras mudanças, um aspecto que merece destaque é a presença das mulheres. 

Antigamente nos filmes, assim como nas obras literárias, secundarizavam a figura feminina. Nos 

tempos atuais, estas passaram a ganhar protagonismo, e principalmente, intensificou-se a 

problematização dos problemas sofridos por elas. 

Tendo isso em vista, analisamos o filme O Céu de Suely (2006), um drama dirigido por Karim 

Aïnouz. Pois este longa-metragem adota uma estética cinematográfica que contempla os espaços 

regionalistas como elemento participativo no desenvolvimento da narrativa. Mostra a história de 

Hermila, uma jovem que nasceu e foi criada em Iguatu – Ceará. Engravidou e foi morar em São Paulo 

com o namorado. Devido as condições financeiras volta para a cidade natal e é abandonada pelo pai 

da criança. A partir daí passa por uma busca à estabilidade de uma vida autônoma, sofrendo vários 

problemas e polêmicas. 

A autonomia de Hermila está em evidência, assim mesmo tendo como objeto de analise um 

produto ficcional, não impossibilita a comparação com o real. Percebe-se então, como a autonomia 

feminina vêm crescendo e mudando a forma tradicional da sociedade. 

Desta forma, nos lançamos a investigara influência do regionalismo literário nesta produção 

cinematográfica, analisando suas configurações sob a ordem estética, a fim de compreender as 

mudanças deste sob a ótica do Cinema Brasileiro Contemporâneo. Dando enfoque ao destaque da 

autonomia feminina, que caracteriza uma das problematizações trazidas após as transformações 

passadas no cinema. 

 

2. Entrefases e Mudanças do Regionalismo 

Antonio Candido Em Formação da Literatura Brasileira (2000) divide o regionalismo em três 

momentos: o primeiro acontece durante o romantismo e caracteriza-se pela valorização dos aspectos 

locais. Eles buscavam através deste tipo de descrição contribuir para a formação da cultura brasileira 

em um país recém-independente. Esse regionalismo ficou também conhecido como sertanismo. A 

ideia que se passa sobre esta questão refere-se ao fato de um país existente além do litoral.  

Em um segundo momento acontece à virada do século XIX para o século XX. Neste instante a 

paisagem e o homem antes exaltados como elementos virtuosos passam agora a serem elementos 

exóticos de um país não civilizado. Assim, ocorre a sobrepujação do pitoresco sobre a ação humana. 
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O terceiro momento caracteriza-se por ser o momento da “tomada de consciência do 

subdesenvolvimento”. A problematização social brasileira passa a compor as narrativas dos 

romancistas dos anos 30 e 40 do século XX. (CANDIDO, 2006). 

Com base nessas observações percebemos a força influenciadora da Literatura Regionalista 

continua nas obras cinematográficas brasileiras mesmo depois do cinema novo, que trouxe como 

inovação não somente adaptações, mas debates sociais, como a questão da identidade e conflitos da 

formação social. Os temas tradicionais passaram a ter novos termos e visões diversas, com a intensão 

de modificar as formas de consciência e alienação das pessoas. 

Alguns aspectos que ficaram bem nítidos após o Cinema Novo foram às configurações 

estéticas. Depois de muitas polêmicas, as coordenadas no cinema ganharam características próprias 

que se pluralizaram, dando mais liberdade as produções. Ismail Xavier nos diz: 

 

No quadro atual, quando a nossa atenção se volta para o processo que envolveu o 
Cinema Novo e o Cinema Marginal, entre final da década de 1950 e meados dos 
anos 70, tal processo se apresenta como dotado de uma peculiar unidade. Foi, sem 
dúvida, o período estética e intelectualmente mais denso do cinema brasileiro. As 
polêmicas da época formaram o que se percebe hoje como um movimento plural de 
estilos e ideias que, a exemplo de outras cinematografias, produziu aqui a 
convergência entre a “politica dos autores”, os filmes de baixo orçamento e a 
renovação da linguagem, traços que marcam o cinema moderno, por oposição ao 
clássico e mais plenamente industrial. (XAVIER.2001, p.14). 

 

Ou seja, a partir destas inovações o cinema brasileiro passou a abandonar mais as formações 

“Hollywoodianas” ou de outras influencias estrangeiras “culturalmente tradicionais”, traçando 

estratégias próprias contribuindo com filmes críticos, que trazem reflexões e estilos originais, 

vitalizando nossa real sociedade. 

Até mesmo a maneira de conduzir a câmera foi sendo ordenadas de maneira diferenciada. 

Estas passaram a serem conduzidas na mão, obtendo mais proximidade e movimento aos 

personagens, dando dinamismo e consistência à dramaturgia. Outro ponto importante foi a diminuição 

da linguagem formal dando lugar a uma mais convencional, podendo mostrar expressões populares 

que estão presentes em nosso dia-a-dia, aproximando as classes sociais baixas ao centro das telas.  

Nessa nova fase do cinema do Brasil, é possível encontrar mais filmes brasileiros nas salas de 

cinemas. E apesar de não ter a grandiosidade que merece, os filmes considerados inteligentes e 

educativos tem ganhado mais espaço. Estes, por sua vez, estão sendo produzidos com poucos recursos 

e gastos. Facilitando assim, a criação e divulgação de filmes e documentários. 

Acerca de “O Céu de Suely” (2006), podemos observar tais características produzidas sob 

efeito das transformações fílmicas. O drama se passa em uma cidade nordestina, porém distancia-se 
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da tradição cultural do sertão, seca, cerrado, e foca na parte urbana da cidadezinha, reproduzindo a 

realidade cotidiana do que acontece com populações semelhantes na vida real. 

O cenário são as próprias ruas, caracterizadas com a falta de iluminação pública, 

pavimentação esburacada, casas pequenas e desestruturadas, transportes comuns, vestimentas 

simples e grande transparência ao sotaque local. Perpetrando até mesmo uma critica a desigualdade e 

desestabilidade que existe no nosso país. 

Porém, o ponto de maior destaque, a despeito de questionamentos que a reformulação do 

cinema possibilitou abortar, é a presença substancial da mulher como objeto central da trama. O que 

é exemplificado pela personagem Hermila. 

 

3. A Gradual Construção da Autonomia de Hermila 

O cinema é uma arte ficcional que assimilamos à nossa realidade. Os filmes são compostos por 

ideias que, por muitas vezes, estão ligadas a fatos. Sua criação teve influencia pela literatura novelesca 

e romances, todavia os personagens “são encarnadas em pessoas. Essa circunstância retira do cinema, 

arte de presenças excessivas, a liberdade fluida com que o romance comunica suas personagens aos 

leitores”(CANDIDO.2013, p. 86). Enquanto em um livro eles são descritos detalhadamente, nas telas já 

tem uma figura formada, possibilitando ao leitor conhecer sua personalidade em forma de imagens 

prontas ao invés de criá-las mentalmente através da leitura. 

No teatro, por exemplo, temos personagens atuando de forma presencial em um local e 

tempo determinado, porém, apesar da proximidade nem sempre nos identificamos com os 

personagens. Antonio Candido nos esclarece o seguinte: 

 
De um certo ângulo, a intimidade que adquirimos com apersonagem é maior no 
cinema que no teatro. Neste último a relação seestabelece dentro de um 
distanciamento que não se alterafundamentalmente. Temos sempre as personagens 
da cabeça aos pés,diferentemente do que ocorre na realidade, onde vemos ora o 
conjuntodo corpo, ora o busto, ora só a cabeça, a bôca, os olhos, ou um ôlho só. 
(CANDIDO. 2013, p.87) 
 

Dessa forma, no cinema, a câmera capta focos que nos remete a nossa visão cotidiana. 

Conseguindo nos penetrar na cena, de forma a nos aproximar dos personagens e da estória. É o que 

acontece com Hermila em O Céu de Suely, que logo na primeira cena nos passa detalhadamente suas 

feições, mostrando expressões sorridentes e alegres narradas pela própria personagem que 

continuamente vai modificando o tom e a aparência, começando assim a destacar a personagem 

principal do drama. 

Ao analisarmos a literatura regionalista de 30 até os tempos contemporâneos, percebemos 

que a presença feminina é um aspecto marcante. A figura da mulher praticamente não aparecia, a não 
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ser por fatos de submissão aos pais e posteriormente ao marido, isto se dava até mesmo por serem 

obras verossímeis com a realidade da época. Com o Neorregionalismo (2015), essa aparência se 

modificou. Houve a ampliação da presença, como também das problematizações sociais em volta 

delas, acompanhando as configurações históricas. 

Assim como nos livros, o cinema adotou esse processo. Dessa forma, dentro do filme O Céu de 

Suely a personagem Hermila tem total protagonismo, trazendo debates e questionamentos por suas 

ações e experiências vividas, retratando uma mulher que representa muitos modelos que vive no 

nosso meio social.  

De fato, ao abordamos isso, não podemos dizer que uma obra fílmica é cópia do real. Mas 

percebemos que este busca – eventualmente a partir do Cinema Novo – abordar aspectos sociais, 

problematizando questões presenciadas na nossa realidade. Com isso, observamos que um bom filme 

(assim como uma boa obra) deve ser autônomo exercendo uma realidade representativa. 

Hermila retira-se do modelo feminino estereotipado pelo os homens e pela sociedade de 

modo geral. Aquele modelo certinho que agrada a todos. Abandona o conceito das mulheres se 

tornarem dependentes. O fato de mudar de nome (Hermila – Suely) desestabiliza a comunidade. E isso 

acontece com muita coisa em nossa volta. A autonomia feminina ainda é motivo de muita discussão e 

gera polêmicas. 

A autonomia é um conceito que exige consciência, capacidade de escolha, liberdade de 

pensamento e de ação, enfim, uma atitude de afirmação de si na relação com o mundo e com os 

outros. Nossa cultura ainda reforça muito a necessidade e a dependência feminina dos homens. E 

Hermila mostra toda sua capacidade de autonomia. Por muito tempo, mães solteiras foram alvos de 

julgamento por parte da sociedade, e essa personagem mostra como, nos dias atuais, uma mulher 

pode ser forte, corajosa, e mesmo com tantas barreiras, pode se firmar “sozinha”. Conseguindo criar o 

filho e seguir a diante de forma satisfatória como mulher. 

Podemos sintetizar quatro aspectos dentro do filme que assimila a construção da autonomia 

de Hermila: 

O primeiro começa a ser narrado logo no inicio do filme, aparecendo cenas suas com o 

namorado mostrando-se felizes onde revela sua gravidez e os planos de ficarem para sempre juntos, 

entretanto o desfecho é outro. Após sair de casa praticamente fugida para São Paulo, surge à 

necessidade de voltar. À espera do marido, Hermila demonstra vários sonhos e expectativas acerca 

dele – até mesmo por poucas chances de independência e autonomia naquele meio – porém, este a 

abandona e some da sua vida sem deixar satisfação. Ao perceber que foi abandonada, tem de começar 

a pensar em outras soluções para achar um meio de sobrevivência, sustentar o filho e ajudar nas 

despesas da casa. Torna-se uma jovem sem estruturas financeiras, com uma realidade horrenda 

batendo a sua porta. Contudo, logo depois do choque com a situação, seu abatimento torna-se 
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coragem e determinação.  

A partir daí vem o segundo aspecto, que é justamente a procura por emprego. Passa a ter uma 

vida dura em prol do sustento do filho. Lava carros em um posto de gasolina; faz limpeza de 

estabelecimentos mesquinhos. Situações que causava espanto as pessoas da cidade, pois eram 

considerados empregos masculinos. Mas ela não tinha medo do trabalho árduo e sabia que era 

preciso. Contudo, os lucros ainda eram insuficientes. Com tanta dificuldade, surge a ideia de fazer uma 

rifa entre os homens da cidade, onde era rifado uma noite com ela, da qual denominou de “uma noite 

no paraíso”.  

Essa inesperada e intrigante atitude forma o terceiro aspecto, que podemos discernir como o 

mais importante no filme. Ao olharmos para Hermila temos a sensação de liberdade. Como já tinha 

saído de tais fronteiras conheceu e viveu muitas coisas diferentes. Sua mente já não era mais a mesma. 

A resposta para essa incompatibilidade seria sair de lá novamente. Ela não consegue ficar presa àquele 

meio e o sistema imposto. Suas atitudes e pensamento vão contra as regras. Está cansada da pobreza 

e precariedade, e essa incompatibilidade a faz querer novamente ir embora. Decide ir para o Rio 

Grande do Sul, lugar mais longe da cidadezinha. Mas não tem dinheiro para isso, então toma a decisão 

de fazer uma ação tão “imprópria” para os conceitos vigentes da nossa sociedade. O povo daquele 

lugar é patriarcal e jamais aceitaria uma atitude como essa. Rifa o próprio corpo, atitude pela qual é 

condenada pela grande parte da comunidade, inclusive a família. Todavia, Hermila tem convicção da 

liberdade que pode ter com seu corpo e tomar qualquer decisão em relação a ele. Com isso 

percebemos como um sujeito que consegue ser autônomo sabe administrar e conduzir a liberdade de 

sua vida, realizando de forma racional as suas escolhas, criando e limitando suas próprias leis e regras. 

A criação de Suely proporcionou tal experiência à Hermila. A nova personalidade a transforma em uma 

mulher em busca de novas personalidades. 

O quarto aspecto se consolida pela relação de Hermila com o ex-namorado. Durante o período 

que voltou para casa, ela reencontra um amor adolescente e reativam uma conexão, mas o desenrolar 

da história é surpreendente ao fugir dos padrões de romances novelescos e o casal não ficar junto. 

Com e pelos os seus problemas ele oferece ficar com ela para a mesma não ir embora nem dormir 

com outra pessoa, mas ela não quer ser dependente mais uma vez. E pede para ele a deixar. Isso 

mostra o rompimento da submissão feminina. Uma nova visão de mundo, um indivíduo que não 

depende de outro para progredir no mundo contemporâneo. E Hermila parte sozinha, concretizando a 

ideia das mulheres serem sujeitos autônomos. 

Portanto, percebe-se nessa dramaturgia a força e representatividade da mulher. A personagem 

feminina em destaque reproduz uma igualdade diante dos homens por não se deixar levar pela 

submissão e consegue ter autonomia de pensar por si. 

 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

803 

 

4. Considerações Finais  

Considerando os estudos feitos sobre o tema abordado, percebemos que as mudanças 

ocorridas na literatura regionalista fizeram de grande influencia modeladora para as novas 

configurações do cinema brasileiro contemporâneo. Este está cheio de inovações estéticas; tem-se 

uma liberdade que possibilita criar particularidades que gerarão características culturais próprias. 

O Céu de Suely é uma dramaturgia que foge dos padrões normativos e assume este efeito que 

o Neorregionalismo (2015) trouxe. Caracterizando a nova conduta seguida pelas produções nacionais. 

Certamente, é um filme critico que nos traz questionamentos e reflexões, sobretudo uma abordagem 

ampla a respeito da figura feminina dentro da nossa sociedade. 

O filme expõe de forma clara e aberta como a diferença de gêneros ainda constroem e 

determinam papéis, funções e comportamentos dentro da sociedade. Todavia, essa realidade pode e 

está mudando, mesmo que de forma lenta. A mulher, nitidamente, está ganhando espaço. Sua 

presença é intensa e crescente, desta forma, faz-se necessária a maior abordagem sobre sua 

autonomia conquistada nos últimos tempos. 

A metamorfose que transforma Hermila em Suely desmente a ideia de que as mulheres são 

frágeis, submissas e que não tem escolhas. A personagem vai contra as inúmeras restrições impostas 

às pessoas do sexo feminino buscando novas alternativas, fugindo dos paradigmas submetidos na 

busca de um amor, do parceiro ideal, emprego estável e correto para seu gênero e classe social, por 

exemplo. 

O silenciamento de suas dores, de seus desejos e de outras sensações acaba acontecendo, até 

mesmo pela tradicional criação nordestina machista. Porém, esses efeitos “naturais” não afetam na 

sua maneira decidida e corajosa de ser. 

Tendo isso em vista, acabamos por comparar e analisar Suely com inúmeras brasileiras, que 

passam a viver como mães solteiras, pobres, que buscam alternativas para enfrentar as dificuldades de 

uma sociedade desigual e opressora.  

Percebemos ainda, que com muita ousadia e coragem, essas mulheres estão em contínua 

transformação, buscando se adaptar às novas realidades, criando outras identidades e personalidades. 

Rompendo os laços com o tradicional e conquistando assim uma maior qualidade de vida para si. 

Concluímos, então, que as inovações do Cinema Contemporâneo estão cada vez mais 

possibilitando a diminuição de fronteiras entre o publico e as telas. Permitindo a identificação com as 

histórias produzidas, por serem problematizações representativas do meio social. Sendo assim, de 

suma importância para a formação critica do intelecto de um individuo sobre o meio em que vive. 
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Resumo:  

O presente trabalho tem o objetivo de caracterizar o uso da linguagem erótica na obra O primo Basílio 
de Eça de Queiroz e na Adaptação fílmica de Daniel Filho. Buscando mostrar o que caracteriza o 
erotismo e a linguagem erótica, e fazer a adaptação da obra O primo Basílio para o vídeo, indicando 
posteriormente os elementos que foram preservados, excluídos ou acrescentados. Analisaremos os 
vários signos eróticos (textuais e visuais) que interferem na caracterização dos personagens. O 
enfoque de que partimos centra-se numa discussão acerca da análise da linguagem e como se 
desenvolve ao longo da narrativa a temática do erotismo apontando e discutindo os signos 
promovidos na linguagem verbal e fílmica. Elegem-se os conceitos de erotismo, linguagem e 
linguagem erótica em hiper e hipo com base em autores como Georges Bataille e Lucia Castello 
Branco, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas em relação as suas semelhanças.  Perceberemos como 
a linguagem erótica muitas vezes parece não encontrar paradeiro nas estruturas lingüísticas 
convencionais e a exibição da sensualidade com expressões ditas como obscenas e o uso freqüente de 
hipérboles que compõem a escritura erótica da obra.  Oferecem-se também alguns aportes acerca da 
feminilidade da personagem na busca do prazer proibido a fim de encontrar no texto erótico a 
representação da metáfora dos sentidos quase sempre traduzida em obras amorosas. Por fim, 
apresentaremos uma comparação da escrita erótica presente na obra com uma comparação 
transpassada na adaptação fílmica, levando em consideração o tempo histórico da narrativa e o pudor 
literário que fizeram com que Eça de Queiroz se divertisse com metáforas para subliminar o erotismo 
e o uso de cenas explícitas de nudez na adaptação de Daniel Filho para revelar o erotismo.  

 

Palavras-chave: erotismo; linguagem; adaptação fílmica; O primo Basílio. 

 

 

1. Introdução 

Este trabalho propõe-se a analisar o uso da linguagem erótica na obra ‘O primo Basílio’ e sua 

conversão para a adaptação fílmica. Desenvolvem ao longo da narrativa a temática do erotismo que é 

trabalhado através da linguagem, ou seja, dos signos promovidos pela mesma. Sendo assim, neste 

artigo procuraremos apontar e discutir como estes signos se apresentam e medram na linguagem 

verbal e fílmica. 

mailto:thamiryskettlyn@hotmail.com
mailto:rrosapi@yahoo.com.br


 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

806 

Antes de iniciarmos a análise é importante salientarmos o que entendemos e conceituamos 

por erotismo, linguagem e linguagem erótica, sendo assim podemos começar ressaltando que: 

A palavra erótica (do grego erotikós) tem o significado de: relativo ao amor, inspirado pelo 

amor. Pode-se dizer que o erotismo é uma manifestação da sexualidade, cujas características variam 

segundo a sociedade que se tome como modelo. Traçando uma reflexão temporal, percebemos que 

ao longo do tempo alguns autores manifestam diferentes características como em: Platão que está 

presente um dos aspectos mais fecundos da reflexão erótica: a função libertadora de eros, problema 

que foi retomado pela psicanálise ao descrever o seu aspecto libertador para o indivíduo (Freud) e 

para a sociedade (Jung e Reich), bem como para ressaltar o seu caráter de confronto com o sistema 

(Marcuse, Bataille).  

Já a pornografia trata de assuntos obscenos, capazes de motivar ou explorar o lado sexual do 

ser humano. Há, portanto uma grande diferença entre um termo e outro. Em O que é erotismo, essa 

definição é posta da seguinte forma por Lúcia Castello Branco. 

Uma das distinções mais corriqueiras que se fazem entre os dois fenômenos refere-
se ao teor “nobre” e “grandioso” do erotismo, em oposição ao caráter “grosseiro” e 
“vulga” da pornografia. O que confere o grau de nobreza ao erotismo é, para os 
defensores dessa distinção, o fato de ele não se vincular diretamente à sexualidade, 
enquanto a pornografia exibiria e exploraria incansavelmente esse aspecto. (1984, 
p.19) 
 

As obras que, a partir do sexo, abordam outros motivos e por fim, transcendem o caráter 

exclusivamente sexual, são consideradas eróticas literárias (BRANCO LÚCIA, 1985, p.18). 

O erotismo deve ser compreendido, pois como fenômeno cultural, impulso consciente em 

que nos lançamos na tentativa de transcender os limites da existência. Em outras palavras, o erotismo 

não só na questão da sexualidade, mas na questão do ser e do social. E para que haja esta interação é 

necessária á comunicação e nela é que encontramos a linguagem. 

As definições de linguagem fundamentam-se na noção de sistemas de elementos-signos que 

se combinam, a partir de convenções- regras, e que significam. (CAMARGO, 2002,p.40) 

Tendo em visto este conceito de linguagem passamos ao conceito de linguagem erótica. 

Desta maneira: 

Podemos falar em linguagem erótica porque o erotismo circunscreve-se no social, é 

codificado por meio de regras e combinações de elementos. (CAMARGO, 2002, p. 40) 

O texto erótico se pode especular, se constituiria em uma forma com a finalidade de montar 

textualmente o espetáculo erótico, tecendo de mil maneiras as relações significativas que configuram. 

(DURIGAN, 1986, p.31). Portanto o texto erótico é a representação por escrito da metáfora dos 

sentidos que quase sempre é traduzida em obras amorosas. Nesse sentido, o erotismo, resultaria de 

um conjunto de relações ligadas ao principio da realidade com o uso de metáforas. 
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Partindo por alusão histórica, vimos que vivemos em uma sociedade dominada por tabus, 

preconceitos e rigores, o sexo foi para a literatura um grande símbolo de conhecimento, de contato 

com a realidade, de verificação existencial. Em Literatura e sociedade, Antonio Candido apontou com 

precisão a dificuldade de entendemos às manifestações literárias que aconteceram no Brasil durante 

o século XVII, sem que fossem inseridos no contexto de um ‘dialogo com Portugal’’ uma das vias pelas 

quais tomamos consciência de nós mesmos’ 

Havia uma incômoda inserção em um mundo de contradições, o europeu, em que prevalecia 

a Contra- Reforma a moral pública ascética. E a, libertadora, onde o individuo sentia a necessidade de 

se expressar. 

George Bataille em sua obra O erotismo divide em duas partes apresentações de conceitos a 

cerca do erotismo.  Na primeira, Bataille trabalha o interdito e a transgressão, como principais 

elementos de sua abordagem. Na segunda parte, o autor desenvolve diversos estudos, relacionando o 

erotismo à religiosidade e à solidão humana. 

Ao longo do trabalho perceberemos características da obra analisada que exemplificaram os 

conceitos tratados por alguns dos autores aqui citados.  

 

2. O Primo Basílio de Eça de Queiroz 

Passado em Lisboa a obra conta a história de um casal, Luisa e Jorge, que vivem pacatamente.  

A historia começa quando Jorge tem que viajar por motivos profissionais. Durante a ausência do 

marido, Luisa é inesperadamente surpreendida pela visita de Basílio, seu primo e amigo de infância 

com quem havia trocado algumas cartas românticas na adolescência. Seduzida por este, Luisa acaba 

por cair em adultério.  

Jorge parte para uma viagem de trabalho. Durante sua ausência, Luísa recebe a visita de seu 

primo Basílio, residente em Paris. Admirado com a beleza da moça, Basílio envolve Luísa em um jogo 

de sedução, que faz com que ela se imagine vivendo uma das aventuras amorosas de suas leituras 

românticas. Eles se tornam amantes, passando a trocar bilhetes e cartas de amor. Luísa encontra 

estímulo na amiga Leopoldina, mulher casada, colecionadora de casos extraconjugais. Toda a 

movimentação da casa é observada pela governanta Juliana, sempre às voltas com planos de 

enriquecimento rápido.   

Para escapar das desconfianças dos vizinhos, o casal de amantes passa a se encontrar em um 

quarto alugado nos subúrbios de Lisboa. A despeito da decrepitude decadente do lugar, chamam-no 

de Paraíso. Ali, vivem tórridas cenas de amor. Com o tempo, Luísa percebe um esfriamento na paixão 

de Basílio, que passa a lhe tratar com certo desprezo.   
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Juliana se apodera de algumas cartas trocadas entre os amantes e passa a chantagear a 

patroa. Luísa expõe um plano de fuga a Basílio, mas este se recusa a segui-lo e retorna a Paris.  

Jorge chega da viagem e Luísa continua a sofrer o assédio de Juliana, que exige uma grande 

quantia em dinheiro para devolver-lhe as cartas. Para conter seus ímpetos, Luísa se vê obrigada a 

conceder à empregada uma série de privilégios: presenteia-lhe com seus vestidos, deixa seu quarto 

mais confortável e chega até mesmo a substituí-la em alguns serviços domésticos, sempre às 

escondidas do marido.  

Jorge começa a perceber o descontentamento de Juliana pelo trabalho e resolve demiti-la. 

Juliana exige o dinheiro da chantagem e Luísa apela então para Sebastião. Ele escuta toda a história do 

adultério e fica horrorizado, mas resolve ajudar à amiga. Vai até a casa de Jorge em um momento em 

que Juliana está só e, com ameaças de prisão, obtém as cartas. Vendo escapar-lhe o sonho de 

enriquecimento, Juliana passa mal e morre. Sebastião entrega as cartas a Luísa.   

Luísa adoece. Jorge recebe, em meio à correspondência, uma carta de Basílio. Imaginando que 

a causa da doença da esposa seja algum problema familiar de cujo conhecimento ela o poupa, Jorge 

abre a carta. Nela, Basílio relembra os bons momentos passados no Paraíso. Quando a esposa 

melhora, Jorge lhe mostra a carta de Basílio. Luísa sofre um choque e, alguns dias depois, 

morre. Algum tempo depois, Basílio volta a Lisboa e procura a prima. Ao ver a casa fechada, é 

informado que ela falecera. Basílio responde com uma indiferença impiedosa à notícia. 

 

2.1 O Erótico em O Primo Basílio 

Eça faz insinuações por meio de jogos lingüísticos utilizando figuras de linguagem como a 

metáfora para caracterizar a escritura erótica. Com base nisso, a obra dimensiona as insinuações que 

ultrapassam os signos lingüísticos que por vezes são sugeridos por associações de idéias. 

Em O Primo Basílio de Eça de Queiroz o erótico encontra-se pela sua temática de adultério e 

sexo proibido. Dentre as muitas passagens eróticas existentes no romance, há uma que chama a 

atenção por deixar clara a passagem do amor espiritual para o carnal. Na obra nos deparamos com o 

ato sexual fora do casamento, ou seja, o adultério. Descrições de carícias e beijos mais ousados que 

podem ser notados na passagem a seguir: 

Basílio achava-a irresistível: quem diria que uma burguesinha ter 
tanto chic, tanta queda? Ajoelhou-se, tomou-lhe os pezinhos entre 
as mãos, beijou-lhos; depois, dizendo muito mal das ligas “tão feias, 
como os fechos de metal, beijou-lhe respeitosamente os joelhos; e 
então fez-lhe baixinho um pedido. Ela corou, sorriu, dizia: não! Não! 
– E escarlate, murmurou repreensivamente.  – Oh Basílio! (O Primo 
Basílio, p. 200.) 
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Essa passagem relata um dos encontros às escondidas de Luisa com Basílio, percebermos as 

insinuações que incitam o leitor para que este preencha através do código imaginário comum as 

ausências deflagradas pelo texto. Ao analisarmos o referido trecho, notamos que o erotismo se faz 

presente pela sugestão de idéias e atos que os amantes realizam.  Ao citar que Basílio ajoelhou-se e ao 

fazer um pedido a Luisa que a fez corar e sentir sensações até agora desconhecidas, o autor nos 

demonstra o ato do sexo oral.  

A linguagem erótica da obra possui uma transgressão em hipo, pois a mesma está 

subordinada à sugestão de elementos que chamem a atenção do leitor. Em hipo não há uma figura 

que exerça a primazia, mas figuras: 

A metáfora (a comparação sensual subentendida), a metonímia (o uso de 
uma parte erótica, sugerindo o todo), o eufemismo (a atenuação de uma 
expressão grosseira, por exemplo), a alegoria (uma rede de metáforas 
associadas à sensualidade). Prioriza-se a transgressão insinuada. (PERKOSKI, 
1994, P.30) 

O que percebermos é a presença do erótico se firmando nas entrelinhas da obra, há uma 

insinuação como que num jogo de sedução do narrador para envolver o leitor, na medida em que este 

se deixa seduzir pela linguagem do texto. 

Assim como à transgressão em hipo há uma escritura erótica em hiper que  vincula-se ao 

exagero, à desmedida, e é representada predominantemente pela figura da hipérbole. O vocabulário 

identifica-se com aquele da escória. Quanto à narrativa ela  tende a uma exibição pormenorizada de 

sensações, atos ou pensamentos das personagens. Sobressai a transgressão erótica evidenciada.  

Exemplos dessas transgressões encontram-se nas obras pornográficas que priorizam a 

comercialização e o consumo. 

 

2.2 A Feminilidade de Luisa 

 Desde o início do romance, Luísa caracteriza-se por seu relacionamento com a sociedade que 

a rodeia. A personagem possui um traço específico: o seu temperamento sonhador, romântico, 

fadado ao devaneio. Sua apresentação é de uma mulher sonhadora que fantasia com o mundo 

romântico e idealizado dos livros que lê.  

No romance percebermos que essas idealizações são de certa forma de natureza erótica e 

denunciam sua insatisfação com a ociosidade de seu cotidiano. Segundo Freud (1976: 104), somente a 

pessoa insatisfeita fantasia, não as felizes. Para ele as forças motivadoras das fantasias são os desejos 

insatisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção da realidade insatisfatória. 
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Portanto, a busca pela realização de suas fantasias acaba levando-a a degradação moral – o 

adultério – que a transforma de um ser ocioso à um  ser móvel. Ainda seguindo a linha psicanalista 

freudiana, podemos dizer que a traição de Luísa é fruto de um instinto sexual reprimido e não 

convenientemente sublimado, conforme as exigências do código social.  Ao construir a personagem, 

Eça fez uma mulher possuidora de uma educação lírica sentimental, baseada na leitura de folhetins 

baratos e de linguagem romântica, endossada por uma idéia de um príncipe encantado.  Foram nas 

descobertas sexuais vividas no paraíso deu um sentido para pôr fim a sua ociosidade. Luísa não ama 

Basílio, tudo que foi vivido refletia-se somente ao lado carnal. 

  A traição se tornou para Luísa uma mera questão de oportunidade, pois sua tortura moral 

nunca existiu, o que teve foi um pavor físico de que seu marido viesse a descobrir. Não sentia 

vergonha nem remorso, temia apenas a morte.   

 

3. A Adaptação Fílmica de Daniel Filho 

Assim como nos romances as adaptações audiovisuais ganham vida através do 

entrelaçamento entre personagens, idéias e enredo. Ao se tratar da linguagem do cinema, Marcel 

Martin (2005), esclarece que:   

[...] o que distingue o cinema de todos os outros meios de expressão culturais é o poder excepcional 

que lhe advém do fato de a sua linguagem funcionar a partir da reprodução fotográfica da realidade. 

Com efeito, com ele, são os próprios seres e as próprias coisas que aparecem, dirigem-se aos sentidos 

e falam a imaginação: a uma primeira abordagem parece que qualquer representação (o significante) 

coincide de forma exata e unívoca com a informação conceptual que veicula (O significado). (MARTIN, 

2005. p. 24) . 

 Percebemos diferentes abordagens em relação à adaptação de obras literárias para a 

linguagem da adaptação. A primeira tem enfoque específico na obra com intuito de preservar sua 

integridade original; a outra opta por adaptar qualquer texto de forma livre, criando, assim, uma nova 

concepção sobre a obra, um novo olhar, uma nova expressão artística. 

 Primo Basílio é um filme brasileiro do gênero drama, dirigido por Daniel Filho, sua estréia 

ocorreu em 10 de agosto de 2007. O roteiro, um clássico trama de adultério, foi escrito por Euclydes 

Marinho, baseada no romance O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Tem por duração 100 minutos e 

atores consagrados como: Débora Falabella, Fábio Assunção, Glória Pires. 

A adaptação fílmica inicia-se em um ambiente luxuoso, o Teatro Municipal de São Paulo, local 

frequentado pela alta sociedade. É assim que adaptação analisada introduz ao telespectador o 

universo eciano. A cena de abertura do filme ilustra com precisão a cidade de São Paulo e seu glamour 

http://www.cineclick.com.br/perfil/gloria-pires
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através do Teatro Municipal. O jogo de câmera lançado pelo diretor para retratar esse primeiro ato 

fílmico é muito importante para situar ao espectador o novo universo em que a adaptação fílmica 

atuará. Para essa adaptação, o diretor fará o uso frequente de recursos diversos da câmera. Esse 

recurso será, na maioria das vezes, o uso de dois movimentos denominados: panorâmica e travelling; 

além de recorrer diversas vezes aos planos e enquadramentos. 

 Para entender como articulam-se esses movimentos, recorre-se a Costa (1987) que explica 

que o movimento panorâmico trata-se de um movimento giratório da câmera que pode ser 

horizontal, ou também à direita ou à esquerda, e se a rotação for completa, panorâmica de 360º; tem-

se também a panorâmica vertical de cima para baixo ou vice-versa, além da oblíqua. Ampliando essas 

informações sobre os recursos propiciados pela panorâmica, podemos também subdividi-las em três 

funções: a descritiva, a expressiva e a dramática. Já o movimento de travelling, segundo Costa (1987) 

compreende o deslocamento de olhar propiciado por uma câmera que mesmo fixa em um carro 

move-se para captar toda dimensão da cena. 

Portanto, a transcodificação de uma obra literária, ou seja, a transposição desta para outro 

código só é possível porque cada obra literária oferece múltiplas possibilidades de interpretação 

(função poética, artística, estética da linguagem, função social). 

 

4. Considerações Finais 

O erotismo leva ao leitor a preencher as lacunas do texto para alcançar o seu sentido erótico. 

Ocasiona-se uma interdição que se dá na própria linguagem, o poeta utiliza metáforas, antíteses, 

prosopopéias e outras figuras de linguagem para enriquecer a obra. 

O uso dessas figuras fazem que com o autor prenda atenção do leitor até o fim da obra e 

quanto a adaptação fílmica o diretor deve transpor esses elementos literários em elementos visuais 

para manter a originalidade e sentido da obra, pois na adaptação fílmica, esses elementos são 

introduzidos de forma decisiva na estruturação da narrativa. 

Quando analisamos uma produção fílmica que tem como ponto de partida uma obra literária, 

vários aspectos devem ser considerados, pois a transcodificação dessas linguagens resultou em 

transformações inevitáveis diante da mudança de suporte, além da nova abordagem ocasionada por 

contextos e modos diferentes de produção, revelando assim, que a nova obra tornou-se autônoma, 

sujeita então a comparações e críticas, porém mantendo constantes vínculos e referências com o 

texto que lhe serviu de base. 
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Deste modo, o presente trabalho procurou analisar a linguagem erótica na obra literária de 

Eça de Queiróz e na sua inversão para adaptação fílmica de Daniel Filho. 
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Resumo:  
A obra Cien años de soledad teve sua primeira edição publicada em 1967, pelo escritor colombiano Gabriel 

García Márquez, contudo, ainda hoje é uma das novelas mais lidas e traduzidas em todo o mundo, rendendo-lhe 

diversos prêmios pelo fascínio maravilhoso e fantástico encontrado ao longo da narrativa. A obra tem como 

tema principal, a solidão, vivida por cem anos pela família Buendía na cidade imaginária de Macondo. Esse artigo 

tem como objetivo: mostrar o erotismo nas principais personagens femininas da obra Cien años de soledad, de 

Gabriel García Márquez. Para tanto, partiu-se das seguintes inquietações: Que tipo de erotismo aparece na obra 

Cien años de soledad? Como se dá o erotismo nas personagens femininas da referida obra? O erotismo se 

manifesta da mesma forma em todas elas? Para cumprir estas metas os pesquisadores tomaram como base 

teórica as contribuições de Bataille (1987), Zolin (2005), Perrot (2007), entre outros que foram adequados ao 

arcabouço teórico selecionado.  A análise dos dados revela que o erotismo se manifesta de diferentes formas 

nas personagens femininas da obra Cien años de soledad, mas está presente em todas elas. 

 

Palavras-chave: Cien años de soledad; Erotismo; Personagens Femininas. 

 

 

1. Introdução 

Este trabalho trata de um assunto que vem sendo objeto de interesse nos eventos literários 

atualmente, o erotismo. Levando em consideração que em tempos passados este assunto não poderia 

ser pensado por conta da moral de cada época, pelo fato das pessoas considerarem o tema tabu e 

devassidão aos olhos de quem o aferissem, sobretudo pelo elemento sexual presente no erotismo, 

que hoje tem tomado novos rumos, e, principalmente no âmbito da pesquisa acadêmica. Destarte, 

este estudo pretende mostrar como o erotismo se apresenta nas principais personagens femininas da 

obra Cien años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez, um dos escritores mais importantes da 

literatura hispânica dos séculos XX e XXI, com seus textos muito estudados hodiernamente.   

 Os questionamentos que esta pesquisa pretende responder são: O que é erotismo? Que tipo 

de erotismo aparece na obra Cien años de soledad? Como se dá o erotismo nas personagens 

femininas da referida obra? O erotismo se manifesta da mesma forma em todas elas? Estas perguntas 
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sustentam os problemas elencados para o desenvolvimento da pesquisa mediante uma pesquisa 

bibliográfica com base em um aporte teórico relacionado com o tema no intuito de revelar, por meio 

das análises, a relação de erotismo presente nas personagens femininas da narrativa. 

 Este estudo justifica-se pelo fato de não haver muitos trabalhos de pesquisa envolvendo a 

obra escrita por García Márquez por estudiosos piauienses, e o desejo de aprofundarmos o 

conhecimento sobre a forma como as personagens femininas viam e expressavam o erotismo na 

referida obra. 

 

2. Noções Teóricas Sobre o Erotismo 

 

 Ao enunciar o nome erotismo, muitas vezes a percepção de que esta palavra relaciona-se 

apenas ao significante sexo é comum. O Dicionário Anaya de la Lengua Española (2013, p. 465) o 

define como: “Conjunto de elementos que forman parte de la excitación y placer de los sentidos en las 

relaciones sexuales de las personas. [...]” não se dispensa a ideia de que a excitação, o prazer e o sexo 

não estejam relacionados diretamente ao erotismo, conforme Bataille (1987) afirma, a sexualidade 

física está para o erotismo assim como o cérebro está para o pensamento. Pretende-se, no entanto, 

dar uma visão mais ampla no que diz respeito ao erotismo. Por isto, se verá mais à frente que de 

acordo com o teórico citado há três tipos de erotismo e que não estão conexos somente à instância 

sexual. Para chegar a esta classificação, vê-se que Bataille (1987), destaca que o erotismo é a 

aprovação da vida até na morte e que está relacionado à experiência interior do ser humano.   

 O mesmo autor dispõe que o interdito e a transgressão são elementos que constituem o 

erotismo. O primeiro é entendido como um arcabouço de regras, normas a serem seguidas e 

respeitadas; já o segundo, é a ação que tende a violar estas regras. Para Bataille (1987, p. 47), “Abaixo 

da transgressão indefinida, cujo carácter é excepcional, os interditos são banalmente violados, 

segundo regras previstas por ritos ou, pelo menos, por costumes que eles organizam”. Neste sentido, 

a transgressão (que reflete em um mundo violento e caótico) existe pela essência primeira do 

interdito (que reflete em um mundo calmo e ordenado) e que a infração as regras organizadas é uma 

atividade humana ligada ao erotismo. Bataille, apresenta três formas de erotismo, que são: o erotismo 

dos corpos; o erotismo dos corações; o erotismo sagrado. Na análise do corpus da pesquisa será 

apresentado o tipo de erotismo predominante nas personagens femininas da obra Cien años de 

soledad. Em relação ao erotismo dos corpos e dos corações, Bataille esclarece o seguinte: 

 

O erotismo dos corpos tem de qualquer maneira algo de pesado, de sinistro. Ele 
guarda a descontinuidade individual, e isto é sempre um pouco no sentido de um 
egoísmo cínico. O erotismo dos corações é mais livre. Ele supera, na aparência, da 
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materialidade do erotismo dos corpos, mas dele procede, não passando, com 
frequência, de um seu aspecto estabilizado pela afeição recíproca dos amantes. 
(BATAILLE, 1987, p. 15) 

 

 O ser humano é considerado um ser descontínuo na medida em que derruba a ordem legal 

baseada nas experiências vividas pela paixão, engajando o sofrimento, uma vez que este sofrimento 

relaciona-se ao isolamento na individualidade descontínua, por isso o erotismo dos corpos está 

explicitamente relacionado com a instância da excitação, do prazer e do sexo.  O desejo carnal cumpre 

um papel preponderante nesta forma de erotismo, enquanto que o dos corações se apresenta mais 

livremente, com feitio amoroso e mais distante do carnal, do pecado. Essa noção de erotismo está 

expressa em muitos textos sagrados, como a Bíblia, ou didáticos e literários que revelam ser o 

relacionamento sexual entre homens e mulheres o que Branco (1984, p. 13) afirma: “perversas, na 

época, seriam todas as manifestações de Eros que não se justificassem através de objetivos louváveis, 

como a procriação base a constituição da família nuclear”. Assim, o erotismo sexual é permitido 

apenas para a multiplicação da espécie humana. É negado o direito de mulheres ao prazer do contato 

que a relação sexual transmite, por isso mesmo em muitas culturas existe o hábito da mutilação 

genital feminina como forma da mesma sentir prazer na relação sexual, considerado em muitas 

culturas como pecaminosa, suja e impura. 

Já Durigan (1985), afirma que a noção de erótico se oculta “no domínio do implícito, do não 

dito, das entrelinhas, do sussurro, que com o tempo passaram a ser aceitos quase como suas 

características absolutas”. É possível inferir que falar sobre erotismo dependerá sempre de fatores 

como a época, contexto sociocultural e valores de cada sociedade. A noção do prazer físico, o apelo 

sexual é patente na obra de García Marquez ao ponto mesmo de concordarmos com Alberoni (1988), 

quando ele pontua que: 

 

A mulher quer sentir a presença física de seu homem, sentir as mãos dele sobre sua 
pele, a força doce e acolhedora do seu braço, seu cheiro, a mistura dos cheiros que 
se torna perfume. Quer ouvir sua voz chamá-la (...) sentir o cheiro de seu corpo viril, 
a onda excitante de seu perfume de mulher que se misture ao dele, que também é 
mistura de emoções. (ALBERONI, 1988, p. 29) 

 
Assim, é possível voltar à obra Cien años de soledad e imaginar as mulheres de Macondo, 

Meme, Rebeca, Pilar Ternera, Petra Cotes, e fazer uma reflexão no sensualismo que envolve estas 

personagens femininas que as tornam diferentes de Fernanda del Carpio, Úrsula Iguarán e Amaranta. 

 O erotismo sagrado é a terceira forma encontrada em Bataille (1987, p. 16), para ele, esta 

forma consiste “[...] na continuidade do ser revelada àqueles que fixam sua atenção, num rito solene, 

na morte de um ser descontínuo. [...]” assim, o erotismo sagrado é compreendido como a busca da 

continuidade por um ser descontínuo. Acredita-se, no ponto de vista religioso que quando um 
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indivíduo morre a sua alma continua viva, levando a crer que esta forma de erotismo é a busca pelo 

sagrado. Em relação a isto o mesmo autor infere que: 

 

No plano definido no desenvolvimento que agora persigo, a continuidade divina está 
ligada à transgressão da lei que funda a ordem dos seres descontínuos. Os seres 
descontínuos que são os homens se esforçam para continuar na descontinuidade. 
Mas a morte, pelo menos a contemplação da morte, entrega-os à experiência da 
continuidade. (BATAILLE, 1987, p. 55) 

 
 Entende-se pela escrita do autor que o ser humano objetiva continuar no mundo enquanto 

seres viventes, contudo por leis gerais da vida o homem nasce, cresce, se desenvolve e morre. A sua 

experiência da continuidade está diretamente implicada na continuação da vida da alma no plano 

religioso, como já foi tratado acima. 

 A mulher é tida como um dos principais elementos eróticos em uma sociedade e não deixa de 

ser também na literatura, já que por meio desta, analisaremos como o erotismo se apresenta 

mediante a obra Cien años de soledad. Para tanto, no próximo tópico teremos uma noção mais 

aprofundada da presença da mulher no texto literário. 

 

3. Personagens Femininas          

As personagens femininas de Cien años de soledad têm suas vidas marcadas pelas rígidas 

normas e valores da sociedade da época, fato que interferiu em sua educação e forma de ver e viver 

no mundo. Segundo Perrot (2007, p. 16): “Escribir la historia de las mujeres es salir del silencio en que 

ellas estaban confinadas”. O livro: La historia de las mujeres, escrita por Michelle Perrot (2007), traz 

uma leitura a respeito das mulheres com relatos que buscam aspectos, até hoje, na sombra do 

patriarcalismo. De acordo com Perrot (2007, p. 16), as mulheres vivem sobre uma invisibilidade que se 

traduz na falta de espaço junto à sociedade. A frase: “reina del lar” mostra o espaço a que elas estão 

relegadas. Atuam em seus lares, em suas casas, junto a seus maridos, no privado, invisíveis para o 

público. “En muchas sociedades, la invisibilidad y el silencio de las mujeres hacen parte de la orden de 

las cosas. Es garantía de una ciudad tranquila. Su parición en grupo causa miedo” (PERROT, 2007, p. 

17). Este silêncio custou caro, uma vez que os relatos, pensamentos, vestígios sobre elas acabam se 

perdendo ao longo da história. É por esta razão que os escritos sobre as mulheres são ainda poucos, 

muitos são os fatores que explicam este fenômeno, como já foi dito; o silêncio é um dos. Seu acesso à 

escrita é tardio, sua concepção de mulher é cheia de preconceitos que ajudam a se depreciarem, 

pouco se fala delas, e quando acontece, são feitos de forma generalizada, veja o que acontece com a 

sua identidade como pessoa. No caso do matrimônio na cultura patriarcal a mulher perde o direito de 

ter o seu sobrenome e passa a usar o do marido. Isto é passado a todas as gerações futuras, a família é 
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conhecida pelo patriarca, a mulher tem só um nome e uma culpa; de ter nascido mulher. 

 A historiografia feminina vem ocupando um espaço cada vez maior dentro da literatura. 

Nunca se falou tanto e se pesquisou tanto acerca do tema mulher. Segundo Zolin (2005, p. 181), “Más 

importante que las polémicas generadas a partir del movimiento feminista son los efectos provocados 

por él en sus diferentes momentos.”  Os efeitos de que trata a autora ficou conhecido como crítica 

feminista e tem como seu maior expoente, a literatura, considerando que a través desta é possível 

revelar a forma como as mulheres vêm sendo tratadas e o papel que lhes cabe em cada sociedade, 

conforme nos esclarece Zolin: 

 

(…) personajes femeninos tradicionalmente construidos como sumisas, 
dependientes, económicas y psicológicamente del hombre, reproduciendo el 
estereotipo patriarcal, están, siendo gradualmente,  engendradas por ser consciente 
de su situación de inferioridad y poder llevar a cabo esos cambios en relación a este 
estado de objetivación. O, por el contrario, están escritos en contexto que, de 
alguna manera, incorpora a los debates sobre estos problemas. (ZOLÍN, 2005, p. 
185) 

 

Esta realidade é possível de ser constatada quando se analisa a vida destas mulheres, porque 

García Márquez revela em suas palavras todo um contexto de injustiça e falta de respeito para com as 

elas. 

 

4. Procedimentos Metodológicos e Análise dos Dados 

 Para a metodologia utilizamos uma pesquisa bibliográfica na medida em que buscamos tratar 

sobre o erotismo presente na obra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. O objeto de 

análise é constituído pelas personagens femininas da referida obra, verificando como o erotismo se 

manifesta em cada uma delas. A obra trata da família Buendía que perdura na cidade de Macondo por 

sete gerações. Da primeira geração analisamos a personagem Úrsula Iguarán, a matriarca da família; 

da segunda geração analisamos as personagens Pilar Ternera, uma concubina, Remedios Moscote, 

Rebeca, a filha adotiva dos patriarcas e Amaranta, a filha legítima; da terceira geração analisamos a 

personagem Santa Sofía de la Piedad; da quarta geração as personagens Petra Cotes, uma concubina, 

Fernanda del Carpio, uma mulher neurótica e Remédios, la Bella, uma moça puríssima que ascendeu 

aos céus de corpo e alma; da quinta geração analisamos as personagens Meme e Amaranta Úrsula, 

que deu à luz ao último Aureliano, o que nasceu com rabo de porco, dando fim à estirpe.    

Logo abaixo apresentamos os quadros que constituem-se das personagens femininas e a 

forma como o erotismo se apresenta em cada uma delas na obra. 

 

Quadro 1: As manifestações do erotismo presentes entre as personagens femininas. 
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AS MULHERES DE MACONDO 

ÚRSULA IGUARÁN 

“[...] Úrsula Iguarán se ponía antes de 
acostarse un pantalón rudimentario que su 
madre le fabricó con lona de velero y 
reforzado con un sistema de correas 
entrecruzadas, que se cerraba por delante 
con una gruesa hebilla de hierro. Así 
estuvieron varios meses. […]” (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 2007, p. 31) 
“-Si has de parir iguanas, criaremos iguanas -
dijo-. Pero no habrá más muertos por culpa 
tuya.” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 32)    

AMARANTA 

“Entonces no solo durmieron juntos, 
desnudos, intercambiando caricias 
agotadoras, sino que se perseguían por los 
rincones de la casa y se encerraban en los 
dormitorios a cualquier hora, en un 
permanente estado de exaltación sin alivio. 
[…]” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 168)    

PILAR TERNERA 

“[…] Lo llevó a la cama. Le impidió la cara con 
un estropajo húmedo, le quitó la ropa, y luego 
se desnudó por completo y bajó el 
mosquitero para que no la vieran sus hijos si 
despertaban.” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 
84)    

PETRA COTES 

“Se llamaba Petra Cotes. Había llegado a 
Macondo en plena guerra, con un marido 
ocasional que vivía de las rifas, y cuando el 
hombre murió, ella surgió con el negocio. Era 
una mulata limpia y joven, con unos ojos 
amarillos y almendrados que le daban a su 
rostro la ferocidad de una pantera, pero tenía 
un corazón generoso y una magnífica 
vocación para el amor. […]” (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 2007, pp. 218-219)    

REMEDIOS MOSCOTE 

“[…] Costó trabajo convencerla de la 
inviolabilidad del secreto conyugal, porque 
Remedios estaba tan aturdida y al mismo 
tiempo tan maravillada con la revelación, que 
quería comentar con todo el mundo los 
pormenores de la noche de bodas. […]” 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 99)     

REMEDIOS, LA BELLA 

“[…] Lo más triste de su drama era que 
Remedios, la Bella, no se fijó en él ni siquiera 
cuando se presentaba a la iglesia vestido de 
príncipe. Recibió la rosa amarilla sin la menor 
malicia, más bien divertida por la 
extravagancia del gesto, y se levantó la 
mantilla para verle mejor la cara y no para 
mostrarle la suya.” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, 
p. 228)     

REBECA 

“[…] Ella tuvo que hacer un esfuerzo 
sobrenatural para no morirse cuando una 
potencia ciclónica asombrosamente regulada 
la levantó por la cintura y la despejó de su 
intimidad con tres zarpazos, y la descuartizó 
como a un pajarito. Alcanzó a dar gracias a 
Dios por haber nacido, antes de perder la 
conciencia en el placer inconcebible de aquel 
dolor insoportable, chapaleando en el 
pantano humeante de la hamaca que 
absorbió como un papel secante la explosión 
de su sangre. […]” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, 
p. 113)    

FERNANDA DEL CARPIO 

“Fernanda llevaba un precioso calendario con 

llavecitas doradas en el que su director 

espiritual había marcado con tinta morada las 

fechas de abstinencia venérea. Descontando 

la Semana Santa, los domingos, las fiestas de 

guardar, los primeros viernes, los retiros, los 

sacrificios y los impedimentos cíclicos, su 

anuario útil quedaba reducido a 42 días 

desperdigadas en una maraña de cruces 

moradas. […]” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 

241)   
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SANTA SOFÍA DE LA PIEDAD 

“[...] Era virgen y tenía el nombre inverosímil 
de Santa Sofía de la Piedad. Pilar Ternera le 
había pagado cincuenta pesos, la mitad de sus 
ahorros de toda la vida, para que hiciera lo 
que estaba haciendo. […]” (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 2007, p. 135)    

MEME 

“[...] Elaboró un intrincado enredo de 
compromisos falsos para desorientar a 
Fernanda, perdió de vista a sus amigas, saltó 
por cima de los convencionalismos para verse 
con Mauricio Babilonia a cualquier hora y en 
cualquier parte. Al principio le molestaba su 
rudeza. La primera vez que se vieron a solas, 
en los prados desiertos detrás del taller de 
mecánica, él la arrastró sin misericordia a un 
estado animal que la dejó extenuada. […]” 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 329)     

AMARANTA ÚRSULA 

“Aunque Amaranta Úrsula no perdía el buen humor, ni su ingenio para las travesuras eróticas, 
adquirió la costumbre de sentarse en el corredor después del almuerzo, en una especie de 
siesta insomne y pensativa. Aureliano la acompañaba. A veces permanecían en silencio hasta el 
anochecer, el uno frente a la otra, mirándose a los ojos, amándose en el sosiego con tanto 
amor como antes se amaron en el escándalo. […]”(GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 461)     

 

Quadro 2: Erotismo e sedução presentes nas personagens femininas da obra. 

 

 
PERSONAGENS 

FEMININAS 

EROTISMO DOS CORPOS / APELO SEXUAL 

Erotismo 
sexual / 
carnal 

A força do 
erotismo 

como tabu 

Erotismo / 
sensualidade 

Úrsula Iguarán  X  

Pilar Ternera X   

Remedios Moscote X  X 

Rebeca X X  

Santa Sofía de la 
Piedad 

  X 

Amaranta X X  

Petra Cotes X   

Remedios, la Bella   X 

Fernanda del 
Carpio 

 X X 

Meme X   

Amaranta Úrsula X X X 

 

Quadro 3: recorrências eróticas presentes nas personagens femininas. 

 

PERSONAGENS 
FEMININAS 

Casamento Morte Incesto Sexo 
pago 

Relacionamento 
sexual 

consumado 

Úrsula Iguarán X X X  X 

Pilar Ternera    X X 

Remedios X X   X 
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Moscote 

Rebeca X X X  X 

Santa Sofía de la 
Piedad 

X   X X 

Amaranta   X X  X 

Petra Cotes     X 

Remedios, la 
Bella 

 X    

Fernanda del 
Carpio 

X X   X 

Meme  X   X 

Amaranta Úrsula X X X  X 

 

O erotismo se apresenta nas personagens femininas através da violação às normas que são 

conduzidas à transgressão, ou seja, a violação ao interdito. A noção de incesto permeia a obra na 

medida em que Úrsula se apaixona por seu primo, Amaranta sentia desejos libidinosos por seu 

sobrinho, Rebeca casa-se com seu irmão de criação, e Amaranta Úrsula relaciona-se com o seu 

sobrinho, acabando por realizar os temores mais secretos da matriarca da família, que se baseavam 

no mito do nascimento de um filho com rabo de porco.  Corroborando com o que expressa Bataille 

(1987), a transgressão existe pela essência primeira do interdito e que a infração às regras organizadas 

é uma atividade humana ligada ao erotismo, como acontece em quase todas as personagens da obra. 

A sensualidade e o erótico aparecem a todo vapor na obra, mesmo apresentando-se de formas 

diferentes, vemos que todas elas tiveram relacionamento sexual consumado, com exceção da 

personagem Remedios, la Bella, que era a mais bela e admirável entre todas as mulheres de Macondo, 

com uma pureza extraordinária, contudo, exalava um sopro mortal, motivo pelo qual está relacionada 

à morte, assim como a maioria das personagens estão por outros motivos que envolvem o erotismo.  

Pilar Ternera e Santa Sofía de la Piedad são as personagens que estão relacionadas ao sexo pago. 

Neste caso, o erotismo se revela quando a personagem Santa Sofía é levada a ter relação sexual por 

pagamento, recebendo dinheiro de Pilar para tal procedimento, livrando-a de praticar o incesto com 

seu próprio filho. 

  

5. Considerações Finais 

 Concluímos este estudo, convictos de que o erotismo se apresenta de forma diferente nas 

personagens femininas da obra escrita por García Marquez, contudo, vimos que o erotismo está 

presente em Úrsula Iguarán, Pilar Ternera, Remédios Moscote, Rebeca, Santa Sofía de la Piedad, 

Amaranta, Petra Cotes, Remédios, la Bella, Fernanda del Carpio, Meme e Amaranta Úrsula. Mesmo 

apresentando-se de diferentes formas, há a presença do erotismo em todas elas, percebemos que 

algumas formas do erotismo se manifestam e se repetem entre as personagens e que a forma 
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predominante na obra é o erotismo dos corpos, em que é levado em consideração, o sexual, o prazer 

e o carnal. 
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Resumo:  
Este trabalho tem por intuito observar como se deu a construção da personagem ficcional Tiradentes no 

romance histórico Tiradentes: poder oculto o livrou da forca, a partir dos discursos históricos existentes sobre o 

suposto herói. O citado romance, do escritor piauiense Assis Brasil, traz outra versão para a trajetória da 

personagem histórica Tiradentes, mostrando como o herói nacional foi trocado na forca por um artista de circo, 

Enzo Orsini, operação realizada pela Maçonaria. Ainda segundo o romance, Tiradentes teria terminado seus dias 

tranquilamente servindo à Coroa Portuguesa em Lisboa. O romance apresenta epígrafes e citações de 

historiadores que ora comprovam, ora questionam a versão proposta. A História apresenta-se como um grande 

emaranhado de narrativas, da qual nunca saberemos qual a mais próxima da verdade. Nesse contexto, percebe-

se que o romance apresenta a personagem ficcional Tiradentes a partir das várias narrativas históricas existentes 

sobre o herói. O Tiradentes ficcional é tão multifacetado quanto o histórico, demonstrando atitudes 

contraditórias, pondo em dúvida sua própria heroicidade. Para empreender tal estudo, nos apoiaremos nas 

pesquisas realizadas por Hayden White e Paul Veyne, sobre o caráter narrativo da História e nas considerações 

de Linda Hutcheon sobre o romance histórico produzido na pós-modernidade, que traz em seu cerne o 

questionamento da História enquanto única verdade. Além disso, utilizaremos os principais historiadores que 

trataram do tema Tiradentes, para identificar semelhanças ou divergências entre o retrato do herói pintado pela 

História e pelo romance. 

 

Palavras-chave: Ficção; História; Tiradentes. 

 

 

1. Introdução 

A História sempre demonstrou ter relevante importância no tocante à construção da 

nacionalidade de um povo, bem como na apresentação de símbolos que o representem. Ao repassar 

determinadas versões, a História ajuda a criar mitos e heróis, levando ao enaltecimento de 

determinadas personagens e ao esquecimento de outras. A literatura, entretanto, apresenta-se como 

um espaço de questionamento e de abertura ao se pensar a História como próxima da narrativa 

literária, já que, assim como esta, apresenta uma versão da realidade, não sendo única ou inconteste. 

Com base nessas considerações é que observamos a dinâmica estabelecida no romance Tiradentes, do 

escritor piauiense Assis Brasil. Segundo o romance, o tão louvado herói nacional Tiradentes teria sido 

trocado na forca por outra pessoa, plano elaborado pela maçonaria. Ao fim da farsa, o herói teria ido 

mailto:vanessamairaquino@gmail.com
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para Lisboa e vivido tranquilamente ao lado da família real. O romance dá vida a uma possibilidade 

vislumbrada por historiadores não oficiais da Inconfidência Mineira. 

Nesse trabalho, nos propusemos a observar como se deu a construção da personagem 

ficcional Tiradentes no romance, a partir dos discursos históricos existentes sobre o herói, muitos 

deles contidos no próprio romance por meio de citações e epígrafes. Para tanto, nos basearemos nos 

estudos desenvolvidos por Hayden White e Paul Veyne sobre a proximidade entre a narrativa histórica 

e a literária, nas considerações de Linda Hutcheon sobre o romance histórico produzido na pós-

modernidade e nos principais historiadores que trataram da temática Tiradentes ao longo do tempo. 

Acreditamos que esse trabalho torna-se relevante por trazer a discussão da proximidade entre 

a História e literatura, pois demonstra que assim como a literatura, a História não lida com a verdade, 

mas com possibilidades do que pode ter acontecido. Além disso, ao provocar o imaginário nacional, 

apresentando outra face do mais famoso herói brasileiro, vemos o poder da literatura em questionar 

as verdades existentes na sociedade, ampliando o olhar a respeito daquilo que consideramos 

imutável. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 A Escrita da História e a Proximidade com a Escrita Literária 

 

A relação entre História e ficção tem suscitado, há vários séculos, muitos questionamentos e 

discussões. Geralmente, o cerne do debate está em aproximar ou distanciar estas esferas. Os dois 

principais polos de discussão concentram-se nas noções de verdade, o que está sendo dito, e de 

escrita/forma, como está sendo dito. Desde a Antiguidade existem considerações sobre esses 

aspectos. Aristóteles, na Poética, estabelece uma diferenciação entre História e poesia, afirmando que 

aquela trata do que aconteceu, enquanto esta se encarrega do que poderia ter acontecido, do 

verossímil. Esta definição de Aristóteles influenciou e ainda influencia as correntes que acreditam na 

separação entre História e literatura, sendo a primeira considerada repositório de verdades e a última 

de imaginação.  

  Desde as primeiras manifestações do que posteriormente, no século XIX, seria considerado 

como História, já se percebe, contudo, a mescla entre os procedimentos narrativos realizados pelos 

poetas e pelos historiadores. Na década de 1970, põe-se em evidência o trabalho do historiador 

Hayden White (1992, 2001). Influenciado pelas ideias de Barthes e Foucault, White desenvolve uma 

investigação da História, observando os aspectos retóricos da escrita do historiador, enfatizando a 

proximidade entre a história e a ficção. Em sua obra mais famosa, Metahistory : the historical 
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imagination in nineteenth-century Europe, lançada em 1973, White defende que a escrita da História 

é um ato poético e linguístico. Partindo da observação do trabalho de historiadores (Michelet, Ranke, 

Tocqueville e Burckhardt) e de filósofos da História (Hegel, Marx, Nietzsche e Croce), White analisa o 

que define como o estilo historiográfico desses estudiosos. Ele acredita que o historiador elabora a 

explicação dos fatos a partir das possibilidades de prefiguração tropológica encontradas no campo 

poético em geral.  

Conforme White (1992, p. 10), cada um desses modos de consciência histórica estabelece o 

fundamento para a existência de protocolos linguísticos diferentes que podem ser utilizados para 

prefigurar o campo histórico, determinando as estratégias de interpretação utilizadas pelo historiador. 

White (2001, p. 102) afirma que o modo pelo qual um determinado evento histórico pode ser 

configurado depende da sutileza do historiador em harmonizar a estrutura do enredo com o conjunto 

de acontecimentos aos quais deseja dotar de sentido. Para ele, esse procedimento é “uma operação 

literária, vale dizer, criadora de ficção” (2001, p. 12), e essa constatação em nada avilta a História 

como produtora de algum tipo de conhecimento. 

White defende que não há como se resgatar o passado de forma plena e imparcial. Já que não 

se tem acesso completo ao passado, White (2001, p. 65) acredita que o historiador urde um enredo a 

partir dos dados que obtém desse passado, procedendo a uma interpretação dos mesmos e, assim, 

criando sua narrativa. Isso se deve à percepção de o passado ser lacunar, sendo necessário fazer 

inferências e especulações para preencher essas lacunas. Além disso, White (2001) afirma que o 

historiador seleciona os fatos que devem compor sua narrativa, seja pela impossibilidade de dar conta 

de todos os aspectos, seja pelos próprios interesses do historiador. Sendo assim, White assevera que 

as narrativas históricas “são ficções verbais cujos conteúdos são tanto inventados quanto descobertos 

e cujas formas têm mais em comum com os seus equivalentes na literatura do que com os seus 

correspondentes nas ciências” (WHITE, 2001, p. 98, grifo do autor) White concebe o passado como 

um texto que a partir da interpretação do historiador transforma-se em uma nova versão narrativa. A 

História para White seria não a verdade, mas a narrativa de uma possibilidade assim como ocorre na 

ficção: 

Vistos apenas como artefatos verbais, as histórias e os romances são indistinguíveis 
uns dos outros. (...) Ambos desejam oferecer uma imagem verbal da “realidade”. (...) 
Nesse aspecto, a história não é menos uma forma de ficção do que o romance é 
uma forma de representação histórica. (WHITE, 2001, p. 138). 

 

Os aspectos literários da escrita do historiador também são contemplados por Veyne (1998), o 

qual assevera que o historiador estabelece um enredo para descrever os fatos. O autor afirma que 

esse enredo é construído a partir da interpretação que o historiador faz dos vestígios do passado. 

Assim como White (1992, 2001), Veyne acredita que a História não consiste em uma ciência, pois o 
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conhecimento que adquirimos acerca do passado é lacunar e a História pode apenas oferecer uma 

interpretação dos vestígios na forma narrativa, sendo esta produzida com a participação da 

subjetividade do historiador: 

Os fatos não existem isoladamente, no sentido de que o tecido da história é o que 
chamaremos de uma trama, de uma mistura muito humana e muito pouco científica 
de causas materiais, de fins e de acasos; de uma fatia da vida que o historiador 
isolou segundo sua conveniência. (VEYNE, 1998, p. 42). 

 

Veyne aproxima o trabalho do historiador ao de um romancista e chega mesmo a afirmar que 

“a história não é uma ciência, mas um romance verdadeiro, não explica e não tem método” (VEYNE, 

1998, p. 12). Veyne (1998, p. 81) afirma que a maioria dos historiadores acredita no poder de 

explicação da História, mas, segundo ele, o que se considera como explicação não passa da maneira 

pela qual uma narração se organiza em uma trama compreensível. De acordo com o autor, não há 

possibilidade de uma explicação do tipo científica na História, pois o historiador “explica” ao mostrar o 

desenvolvimento de uma trama, tornando-a compreensível de acordo com o sentido que deseja dar à 

narrativa. Dessa forma, Veyne (1998, p. 82) assevera que ao lermos um livro de História o 

compreendemos como um romance ou algo semelhante e acrescenta que se existe uma explicação 

em História ela é sublunar e jamais científica, o que leva o autor a denominar essa suposta “explicação 

histórica” de compreensão. Cada historiador, portanto, terá uma compreensão sobre determinado 

evento conforme os documentos que dispõe e as experiências vivenciadas por ele, o que leva Veyne a 

concluir que “um mesmo ‘acontecimento’ pode ser disperso por várias tramas” (VEYNE, 1998, p. 44).  

No campo da teoria literária, destaca-se o trabalho de Linda Hutcheon que analisa o 

relacionamento entre História e literatura nas obras produzidas na pós-modernidade. Estas obras 

apresentariam, segundo a autora, as mesmas questões abordadas anteriormente sobre o caráter 

narrativo da escrita histórica, resultando no que ela intitula metaficção historiográfica: 

(...) esse termo se refere a romances cuja auto-reflexividade atua em conjunto com 
o que parece constituir seu oposto (a referência histórica) tendo por objetivo revelar 
os limites e os poderes do conhecimento histórico. O desafio à história ou a sua 
escrita não é a negação de nenhuma das duas. (HUTCHEON, 1991, p. 280). 
 

Hutcheon (1991) considera que a pós-modernidade passa a olhar a História a partir de seu 

caráter textualista, opondo-se essa afirmação às visões tradicionais sobre a História. Hutcheon (1991) 

assevera que, ao contrário do que muitos pensam, a pós-modernidade não é “anistórica” ou 

“desistoricizada”, e sim questiona as bases do conhecimento histórico, fazendo uma avaliação crítica 

da História, não sendo, portanto, nem nostálgica nem saudosista. A autora mostra a consonância 

entre o trabalho crítico desenvolvido por alguns estudiosos do discurso histórico e os temas 

abordados na metaficção historiográfica: 
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Os trabalhos recentes de Hayden White, Paul Veyne, Michel de Certeau, Dominick 
LaCapra, Louis O. Mink, Fredric Jameson, Lionel Gossman e Edward Said, entre 
outros, levantaram a respeito do discurso histórico e de sua relação com o literário 
as mesmas questões levantadas pela metaficção historiográfica: questões como as 
da forma narrativa, da intertextualidade, das estratégias de representação, da 
função da linguagem, da relação entre o fato histórico e o acontecimento empírico, 
e, em geral, das consequências epistemológicas e ontológicas do ato de tornar 
problemático aquilo que antes era aceito pela historiografia – e pela literatura – 
como uma certeza. (HUTCHEON, 1991, p. 14). 

 

Hutcheon afirma que tanto a História quanto a ficção possuem pretensão à verdade, 

destoando das classificações tradicionais que associavam a noção de verdade apenas à História. A 

autora defende esse ponto de vista por acreditar “que tanto a história quanto a ficção são discursos, 

construtos humanos, sistemas de significação” (HUTCHEON, 1991, p. 127).  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa é de caráter bibliográfico, qualitativo e interpretativo. Procedeu-se à análise dos 

principais historiadores que trataram da figura de Tiradentes, demonstrando a mudança ocorrida no 

discurso histórico sobre Tiradentes, de traidor da Coroa a herói nacional. Em seguida, observou-se 

como a personagem ficcional foi construída em confluência com o discurso histórico existente. 

 

4. Análise dos Dados 

4.1 A História e o Herói Nacional Tiradentes 

Muitos estudiosos discutem sobre o poder da História em criar mitos, principalmente no 

tocante à História oficial, que várias vezes segue a ideologia dos dominantes. Trazendo essa discussão 

para o âmbito do trabalho aqui desenvolvido, sabe-se que Tiradentes foi colocado no panteão dos 

heróis nacionais com o advento da República, sendo eleito como um dos símbolos do movimento. 

Tiradentes não nasceu ou morreu herói, mas foi assim construído na memória das pessoas. Quando se 

observa a historiografia referente ao tema da Inconfidência, vê-se que Tiradentes passa da condição 

de traidor da Coroa a herói nacional. De acordo com Sírley Oliveira (2003, p. 16), os primeiros registros 

historiográficos sobre a Inconfidência são os próprios relatos de testemunhas do episódio que podem 

ser encontradas em Memória do Êxito da Conjuração Mineira, supostamente de Frei José Carlos Maria 

de Jesus e as memórias do Frei Raimundo da Anunciação Pennaforte, ambas contidas nos Autos da 

Devassa. Esse último foi o confessor de alguns dos inconfidentes, inclusive de Tiradentes. Nestes 

relatos-memórias, que serviram de base para muitos dos historiadores na posteridade, encontra-se 

uma visão de Tiradentes como o traidor da Coroa Portuguesa e seu suplício é visto como uma lição 

aos colonos. 
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De acordo com Carvalho (1990, p. 59), no Segundo Reinado as referências em relação ao tema 

da Inconfidência eram ainda tímidas, afinal, a monarquia continuava com as rédeas do poder. Em 

1873 surge a obra História da Conjuração Mineira, de Joaquim Norberto de Souza e Silva. Este 

historiador escreve sob a égide do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) criado em 1838 por 

D. Pedro II com o intuito de pesquisar e estimular a produção de trabalhos que tratassem da cultura 

brasileira, tendo por grande preocupação a escrita da história nacional. Segundo Carvalho (1990, p. 

62), Souza e Silva tornou-se uma referência para os estudos da Inconfidência Mineira por trazer à luz 

documentos desconhecidos sobre o episódio. O historiador envolve-se na querela entre republicanos 

e monarquistas e discorda da intenção dos primeiros de erguer um monumento em homenagem a 

Tiradentes. Norberto de Souza faz um retrato depreciativo de Tiradentes, tudo com vistas a arrefecer 

o entusiasmo republicano que se fazia em torno do “herói”: 

A sua fisionomia nada tinha de simpática e antes se tornava notável pelo que fosse 
de repelente, devido em grande parte ao seu olhar espantado. Possuía, porém, o 
dom da palavra e expressava-se as mais das vezes com entusiasmo; mas sem 
elegância nem atrativo, resultado de sua educação pouco esmerada; ouvindo-o 
porém na rudeza de sua conversação, gostava-se de sua franqueza selvagem, 
algumas vezes por demais brusca e que quase sempre degenerava em leviandade, 
de sorte que uns lhe davam o característico de herói e outros o de doido. Tornava-
se assim o objeto de público gracejo, provocando o riso, e não poucas vezes as vaias 
e apupadas do vulgo. (SOUZA E SILVA, 1948, p. 28). 

 

Com a Proclamação da República, a visão sobre Tiradentes muda, de subversivo e traidor 

passa a ser aclamado como mártir e herói. Diferente das apreciações dos historiadores do Império, 

surge a obra do historiador Rocha Pombo, História do Brasil lançada em 1925, na qual há o 

enaltecimento da figura de Tiradentes considerando-o como um homem simples que destoava dos 

demais participantes do movimento, mas que tinha uma missão nobre: 

Entre estes, a figura mais estranha é a do alferes de cavalaria Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes. Era êste homem, nascido nas Minas, um tipo singular de 
criatura que vem para o mundo numa grande ânsia de tomar o seu papel. A 
condição modesta em que se sentiu alí, no meio da riqueza, foi-lhe estímulo forte 
nos primeiros passos da vida; e bem cedo, as lutas em que entra, só amparado da 
sua nobre e excelente natureza moral, devem pô-lo no caminho por onde iria ao 
sacrifício. (ROCHA POMBO, 1947, p. 214, grifo do autor). 

 

Na década de 1960, Tiradentes torna-se Patrono da Nação Brasileira, título dado pelo 

presidente Humberto de Castelo Branco durante o regime militar, o que demonstra a apropriação 

efetuada por esse regime em relação ao herói, como veremos no tópico a seguir. Endossando a 

laudatória militar existente na época em torno da figura de Tiradentes, temos a obra História da 

Inconfidência de Minas Gerais (1968), de Augusto de Lima Júnior. De acordo com Márcio Jardim (1989, 

p. 22), essa obra foi uma das mais populares e editadas a respeito da Inconfidência, contendo vários 

dados, entretanto, não apresenta as fontes nem a bibliografia, o que dificulta a averiguação de suas 
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afirmações. Ainda conforme Márcio Jardim (1989, p. 21), Augusto de Lima Júnior redigiu o decreto 

assinado pelo então presidente Getúlio Vargas que pedia a exumação e trasladação para o Brasil dos 

restos mortais dos inconfidentes degredados que se encontravam na África. Dessa forma, a obra 

desse historiador louva o movimento inconfidente, como podemos observar na caracterização feita 

sobre Tiradentes: 

[...] não foi apenas uma bela figura humana, sob seu aspecto moral e heróico, mas 
também um magnífico exemplar dessa raça mineira dura e resistente, tenaz e boa, 
que se constitui na luta das aventuras do ouro e dos diamantes. Eloqüente na 
pregação de sua idéias, defendeu-as até a morte, sem recuar delas por nenhuma 
conveniência. Nem torturas de fome, sede e frio nos cárceres; nem as ameaças de 
castigos físicos que ele enfrentou sem abater-se, nada o deteve nessa escalada para 
a glória, que se consagrou na alcunha de ‘o Tiradentes’. (LIMA JÚNIOR, 1968, p. 71). 

 

O Tiradentes histórico é construído por discursos e é valendo-se dessa premissa que podemos 

observar a construção da personagem Tiradentes no romance em estudo. No romance Tiradentes: 

poder oculto o livrou da forca (1999), percebemos que a construção da personagem Tiradentes foi 

feita a partir da confluência dos diversos discursos existentes sobre o herói, não só os pertencentes à 

historiografia, mas, também, à literatura e à tradição oral. A iniciar pela caracterização da infância da 

personagem, temos o menino Joaquim José sempre muito preocupado com a condição social de seu 

povo. Além disso, mostrava-se inconformado com a situação dos índios e dos negros e procurava 

explicações para a violência pela qual eram tratados. Certo dia, Joaquim José voltava da escola com 

seu irmão Domingos e se depara com a cabeça de um negro decepada em um córrego. Ficou 

assustado e procurou explicações ao pai, senhor Domingos da Silva dos Santos, para tamanha 

atrocidade: 

Joaquim José passou vários dias sem querer ir à escola com o irmão, aquela cena se 
repetindo em sua mente e em seus pesadelos, embora o pai, Domingos da Silva dos 
Santos, tenha procurado explicar-lhes o motivo de tamanha violência. 
— Se não castigarmos os negros, meus filhos, eles acabarão tomando as rédeas às 
mãos e um dia se sentarão aqui na varanda de nossa casa e sabe Deus mais o quê – 
disse ele. — Muitos escravos já fugiram das fazendas e dos garimpos e se organizam 
em bandos para assaltar e assassinar nas estradas. A coisa está ficando cada vez 
pior. 
— E por que os negros têm de viver assim, pai? 
— Ora, Joaquim José, porque são escravos, propriedades, peças de trabalho caras. 
Eles nos custam muito dinheiro, e ainda temos de alimentá-los e vesti-los. 
 — Mas... não compreendo. Por que tem que ser assim, pai? – insiste Joaquim José. 
— Porque... Bem, isso foi estabelecido há muitos e muitos anos e não podemos 
mudar. Hoje é fator primordial da nossa economia. Faz parte da nossa própria 
sociedade. 
— E quem estabeleceu isso, meu pai? Quem decidiu? – indaga Domingos. — Será 
que Deus quer as coisas assim? 
— E nunca vai mudar, pai? (ASSIS BRASIL, 1999, p. 136)231. 

 

                                                             
231 Apesar de não seguir as normas da ABNT, optamos por essa forma por ser o modo pelo qual o autor é mais conhecido.  
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Apesar de viver numa sociedade escravocrata, o menino Joaquim José preocupa-se com a 

condição dos negros e fica penalizado ao observá-los não como “peças de trabalho”, como afirmou 

seu pai, mas como seres humanos que sofrem um jugo bastante pesado, sem explicações plausíveis 

para que isso ocorra. Além disso, as indagações feitas pelo menino a respeito da não naturalidade da 

situação à qual os negros estavam submetidos, procurando saber quem impôs essas condições, 

apresentam-se consoantes com o questionar pós-moderno em relação à noção de centro, enfatizando 

que é algo construído e não natural, fazendo com que ocorra um repensar sobre as margens. 

Os questionamentos do futuro “herói” vão parar, ironicamente, nas aulas de História do Brasil 

ministradas pelo autoritário mestre Euzébio, quando este falava sobre a existência de índios na região 

e Joaquim José volta a indagar sobre a situação destes e dos negros: 

Tenho pena, mestre Euzébio, dos negros e índios da nossa terra. Que mal fizeram 
eles? Uns têm sido expulsos de suas aldeias nativas, os outros padeceram o 
infortúnio de terem perdido as famílias e morrem aqui com a cabeça decepada. (...) 
O professor se espanta e refreia o gesto disciplinar, e balbucia, meio desconcertado: 
— Ora, Joaquim José... Os índios, os negros... 
— Sim, mestre Euzébio, os índios, os negros – repete o menino, e tom incisivo. — O 
que têm eles? 
Voltando-se para a turma de alunos, diz o professor, como a procurar argumento 
para não aprofundar o assunto: 
— Ora, o meu menino Joaquim José ainda está quase nas fraldas... e como poderá 
compreender matéria de tamanha grandeza? 
— Foi isso o que meu pai me disse, mestre Euzébio. Mas eu quero compreender 
agora. Ensina-me. Já larguei as fraldas faz muito tempo – Joaquim José falava 
manso, mas firme. — Ensina-me, mestre. Por que são escravos os negros? Quem 
decidiu isso? E com que direito? Por que os índios perdem suas terras e são 
perseguidos e mortos? (ASSIS BRASIL, 1999, p. 138). 

 

Essa caracterização de Tiradentes como alguém que desde a infância se preocupa com os 

negros e os índios e as injustiças ocorridas vai ao encontro dos discursos históricos que enaltecem a 

figura de Tiradentes como herói, como aquele que saiu de sua condição para lutar por uma nação livre 

e mais justa. Além disso, ao demonstrar compaixão pelo sofrimento do outro, há uma aproximação de 

Tiradentes de uma visão cristã. Já crescido, Tiradentes tem por melhores amigos no romance um 

negro, Damião, e um índio, o velho morubixaba Yu-toachê. Damião torna-se seu amigo e fiel escudeiro 

quando Tiradentes, após a morte dos pais, passa a morar com o padrinho Sebastião Ferreira, com 

quem aprendeu a usar mezinhas e a arte de “tirar dentes”. Damião era filho de Gerusa uma das 

escravas de Sebastião Ferreira, era um pouco mais velho que Joaquim José, mas os dois criam um 

grande laço de afeto, apesar disso não ser visto com bons olhos, afinal, Damião era um escravo. Anos 

depois, Sebastião Ferreira concede a posse de Damião a Tiradentes e este o alforria: 

— Dou-lhe a alforria, Damião, agora mesmo. Já pode se considerar um escravo livre, 
o padrinho tratará dos papéis. Ao mesmo tempo, contrato Damião como meu 
pajem, meu escudeiro... Não é assim que se diz? Vou em breve trabalhar como 
dentista e curador, e preciso de um ajudante. (...) Joaquim José passa da alegria a 
um certo ar formal e fala: 
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— Eu não quero possuir escravos, padrinho Sebastião. Se tiver que usá-los, alguma 
vez, em tropas ou na mineração, farei deles todos meus amigos. Jamais serão 
chicoteados e terão a alforria quando bem quiserem e acharem que podem viver 
por sua conta e risco. (...) Joaquim José, finalmente, estira a mão para Damião e 
ambos se estreitam em comovido abraço. (ASSIS BRASIL, 1999, p. 158). 

 

Curiosamente, apesar de toda essa amizade, Damião comporta-se sempre como escravo e, 

mesmo livre, trata Tiradentes por “sinhozinho”. Alguns historiadores defendem que durante as 

reuniões dos inconfidentes Tiradentes teria sido o único a falar sobre a questão do escravismo, mas 

não obteve êxito. Ao contrário destes, Furtado afirma que na última reunião realizada pelos 

inconfidentes, em 26 de dezembro de 1788, ficou acordado que não se tocaria no problema da 

escravidão “sob pena de desestabilizar todo o sistema social na capitania” (FURTADO, 2002, p. 21) o 

que era, segundo o autor, largamente apoiado por Tiradentes. Tese que contraria, dessa forma, a 

visão de que o “herói” era amigo e defensor dos escravos, como ficou demonstrado na citação 

anterior.  

Esses discursos existentes na História que pregam um Tiradentes humilde e preocupado com 

o próximo e com a nação criaram também aproximações com personagens bíblicas. No romance 

podemos observar essa questão nas comparações feitas entre Tiradentes e Jesus Cristo. Várias 

passagens demonstram a similitude entre a vida de Cristo e a de Tiradentes, como podemos ver no 

trecho em que padre Ignácio dá a notícia a Felícitas, filha de Orsini, que seu pai morreu na forca e 

Tiradentes está a salvo: 

— Um grande homem – continua o sacerdote. — Ele não mais aparecerá em 
público. Cumpriu o seu ministério, como Jesus Cristo naqueles três anos. O alferes 
Tiradentes plantou a semente da liberdade em nosso país, senhora. Fez a sua parte 
e retirou-se de cena. E ainda como Cristo, deixou inúmeros apóstolos e seguidores. 
(ASSIS BRASIL, 1999, p. 304). 

 

 Na trama arquitetada pela maçonaria, Tiradentes foi trocado, pois estava sendo o 

“inocente útil” da elite, ficando toda a culpa sobre seus ombros. Diante de tal ameaça, dão a missão 

de substituir o herói ao ator Renzo Orsini, porém, a princípio, este não deveria morrer, mas participar 

de um falso enforcamento para posteriormente ser trocado pelo corpo de um indigente antes do 

esquartejamento. Entretanto, Orsini acaba morrendo, o negro carrasco não cumpre com o 

combinado, deixando no ar uma dúvida se a morte do ator não seria algo planejado pelo misterioso 

padre Ignácio, ficando Orsini como o verdadeiro “inocente útil” da história. A própria personagem 

Tiradentes demonstra esse movimento de desconfiança em relação ao seu caráter heroico, como 

podemos ver no trecho em que Tiradentes sente-se decepcionado ao saber da morte de Orsini: “‘Eu 

que assumi toda a culpa...’ – pensa. – ‘Temia que morressem por minha causa. Simulacro da forca, 

disse o padre, mas o simulacro sou eu mesmo, o simulacro de minha personalidade rebelde e 

revoltada (...)’” (ASSIS BRASIL, 1999, p. 288). Nessa passagem, Tiradentes se define como um 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

831 

simulacro da personalidade rebelde e revoltada, ou seja, deixa clara a construção que foi feita de sua 

imagem, uma simulação de herói. Essa afirmação corrobora com o questionamento da História 

efetuado pelo romance, que coincide com as discussões em torno da representação da realidade 

como visto no capítulo anterior. Marilene Weinhardt afirma que o historiador atual ao conceber a 

História como uma narrativa volta-se para a teoria literária para apreender a desconfiança em relação 

à linguagem, “perceber as construções linguísticas como simulacro e instrumento de cooptação” 

(WEINHARDT, 2011, p. 21). Se as construções linguísticas são simulacros, o herói Tiradentes também o 

é já que foi construído pela linguagem, por meio dos discursos dos historiadores.  

Mais adiante, em outro trecho, a personagem Tiradentes conversa com padre Ignácio sobre o 

reconhecimento de suas façanhas no futuro e o acesso que a História terá a essa versão, já que se 

trata de um segredo executado pela maçonaria, afirmando que deseja que a “verdade” não fosse 

descoberta: 

— Acha, padre Ignácio, que o grão-mestre Bartholomeu registrou todos os 
acontecimentos da trama... por escrito? Se assim for, teríamos esse lado vulnerável 
a algum rato pesquisador. 
— É provável que tenha registrado, mas em linguagem cifrada, como estão os 
documentos mais secretos da irmandade. Por isso falei que os historiadores teriam 
que ser irmãos, iniciados, para terem acesso a esses documentos. Estarei certo em 
pensar, agora, que o alferes Tiradentes deseja que nunca, em tempo algum, se saiba 
de toda a verdade? 
Joaquim José passa as mãos no pescoço e diz: 
— Sim... desejaria que nunca soubessem da verdade. E o que aconteceria, padre 
Ignácio? 
— Vossa efígie de herói crescerá perante a História. 
— Herói... um momento raro na vida de poucos homens. 
— Como diziam os antigos, referindo-se aos dias nefastos, nigro notanda lapillo. 
Esses dias estão no fim e só devemos esperar por albo notanda lapillo. Sim, senhor 
Joaquim José, talvez, ainda mesmo em vida, reconhecerão os frutos do vosso 
apostolado, como aconteceu com Nosso Senhor Jesus Cristo no Carmelo, já em 
idade provecta. A liberdade e a independência do Brasil virão por via da vossa rica 
semeadura. (ASSIS BRASIL, 1999, p. 409). 

 

Nessa passagem do romance, Tiradentes mostra que, ao contrário de humanitário e caridoso, 

é vaidoso e preocupa-se com o seu retrato no futuro, não demonstrando preocupação com quem 

“realmente” se sacrificou pela sua “amada nação”. A crítica e o questionamento em relação à 

heroicidade da personagem estão explícitos e confirmam o jogo de ironia estabelecido pelo 

romancista ao caracterizar a personagem com os discursos históricos que atribuem os valores de herói 

a Tiradentes. Além disso, mais uma vez há a comparação com Jesus Cristo e a versão de que essa 

personagem histórica, assim como Tiradentes, escapara da morte. 

 

5. Resultados Obtidos 
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Ao expor os principais historiadores que versaram sobre a Inconfidência Mineira, percebemos 

como a historiografia contribuiu para tornar Tiradentes o herói nacional. Viu-se que até mesmo 

aqueles que tentaram diminuir sua imagem, como os historiadores coevos da Inconfidência e os do 

Império, já traziam em suas narrativas os elementos que mais tarde também seriam usados na 

mitificação do alferes, como a resignação e a humildade. É óbvio que os historiadores não criaram 

sozinhos o mito Tiradentes, eles escreveram suas obras participando de todo um contexto político e 

social que levava a criar essa aura mítica sintetizada na figura do herói. A demonstração por meio da 

História da mudança de posição em relação a Tiradentes, tirando-o do lugar de traidor e colocando-o 

no de herói, reforça as considerações dos teóricos citados ao longo desse tópico que demonstraram a 

importância da História na criação dos mitos nacionais. 

A participação da História na criação dos mitos nos remete às discussões realizadas nesse 

trabalho a respeito do caráter textual da História. Recordando as palavras de Hutcheon (1991, p. 34), 

o conhecimento que temos do passado nos é possível apenas por meio de textos, não podendo 

ocorrer a retomada total e não problemática dos fatos. De acordo com a autora, a metaficção 

historiográfica trata dessa questão e demonstra de maneira bastante auto-reflexiva “as tendências da 

historiografia para a formação de mitos e de ilusões” (HUTCHEON, 1991, p. 34). A personagem 

histórica Tiradentes, por mais que tenha existido algum dia, só chega até nós pelos relatos dos 

historiadores e dos documentos por eles utilizados, porém, vimos que em ambos os casos não há 

neutralidade, muito menos uma visão não mediada do passado. 

Ao longo dessa pesquisa, vimos que a caracterização da personagem Tiradentes ocorre de 

acordo com os discursos existentes que enaltecem a figura do herói, contudo, percebemos que isso 

faz parte do jogo irônico estabelecido pelo romancista, pois ao mesmo tempo em que constrói sua 

personagem, enfatizando um Tiradentes humano e salvador, questiona esse mesmo discurso 

mostrando dúvidas em relação a esse respeito. A versão proposta pelo romance de que o suposto 

herói não morreu na forca, já abala de imediato essa heroicidade, afinal, o verdadeiro sacrificado não 

foi Tiradentes. Além disso, o romance mostra que a troca foi realizada por uma estranha ligação entre 

a maçonaria e o poder monárquico na pessoa de D. João VI, sugerindo que Tiradentes fugiu para 

Lisboa e passou o resto dos seus dias cuidando da rainha Maria I.  

 

 

6. Considerações Finais 

Vimos por meio desse estudo que a concepção da História em relação à personagem histórica 

Tiradentes mudou ao longo do tempo, passando de traidor da Coroa a “herói de nossa gente”, 

também sendo observados os contextos de produção dos historiadores para compreender os motivos 
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da mudança. O romance Tiradentes: poder oculto o livrou da forca (1999) ao trazer um olhar crítico, 

questionador e desmistificador em relação à história dessa personagem aproveita-se desses discursos 

históricos para construir sua personagem e ao mesmo tempo minar esses discursos mostrando outras 

faces que podem ser vislumbradas no suposto herói, contribuindo para a ideia de que a História é a 

narrativa de uma possibilidade e tanto os fatos como as personagens históricas só serão conhecidas 

por meio dessas narrativas, o que leva ao distanciamento de se ter uma visão única e inconteste a 

respeito dos mesmos. 
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Resumo:  
O trabalho ora proposto, que discute os temas: gênero e identidade nas obras brasileiras Iracema, de José de 

Alencar (1865), e Úrsula, de Maria Firmina dos Reis (1859), pretende verificar como estão circunscritos os 

processos de construção identitária das protagonistas femininas, mediante uma perspectiva comparativa entre 

os romances brasileiros supracitados. Parte-se do pressuposto de que ambas as obras são tributárias de um 

mesmo contexto histórico, ao que esta apresentação buscará ressaltar as semelhanças entre as personagens 

femininas as quais consistem na influência estética do romantismo para a construção dessas protagonistas, 

além da transgressão das personagens que contrapõem-se aos seus destinos pré-estabelecidos. Com vista a 

investigação dos objetivos mencionados, utilizar-se-á a pesquisa do tipo bibliográfica, cujo método remete para 

a análise qualitativa. Para tanto toma-se, como fundamentação teórica para esta análise, as discussões acerca 

de gênero e identidade propostas pelos autores Judith Butler (2006), Simone de Beauvoir (2000), Guacira Louro 

(2014) e Stuart Hall (2011).  

 

Palavras-chave: gênero; identidade; romantismo brasileiro; romance. 

 

 

1. Introdução 

Este trabalho pretende fazer uma análise entre duas obras românticas da literatura brasileira 

ambientadas no período colonial do Brasil: Iracema (1865), de José de Alencar e Úrsula (1859), de 

Maria Firmina dos Reis, com o objetivo de discutir os processos de construção identitária feminina 

por meio de uma perspectiva comparativa entre as personagens protagonistas dessas duas 

narrativas, seguindo uma temática voltada para literatura, identidade e gênero. 

A delimitação dada ao tema diz respeito à construção das identidades das personagens 

femininas Iracema e Úrsula, com o intuito de responder os seguintes questionamentos através da 

pesquisa aqui proposta: Quais processos formaram as construções identitárias da mulher dentro das 

obras Iracema (1865) e Úrsula (1859)? Quais as semelhanças entre as personagens protagonistas? 

Quais aspectos tornam as personagens transgressoras e subversivas às condições impostas a elas? 

Essa pesquisa se justifica pela percepção da interação entre as ciências humanas e a 

literatura, e da importância que os estudos de gênero aliados aos literários têm como fonte que 

mailto:vivipimentel4@hotmail.com
mailto:algemacedo@ig.com.br
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contribui com a análise dos processos de construção da identidade da mulher, uma vez que a 

literatura, muitas vezes, está relacionada à realidade de determinados contextos históricos, que pode 

contribuir significativamente para compreensão e análise de uma sociedade.  

 

2. Gênero e Identidade nos Romances Úrsula (1859) e Iracema (1865) 

A mulher, dentro da sociedade, por muito tempo esteve inserida em um contexto de 

dominação por uma figura masculina, o que ainda perdura como problema no mundo pós-moderno. 

No entanto, as obras em análise foram publicadas no século XIX e ao falar em gênero, observa-se nas 

duas narrativas a problemática da mulher e a presença do falocentrismo. 

No século XIX, as mulheres, por sua função materna, estavam relegadas ao espaço privado, 

exercendo atividades estritamente ligadas ao plano doméstico, como o cuidado com a casa e os 

filhos. Elas carregavam o estigma de seres dotados de menor fragilidade física e emocional. Ou seja, à 

mulher, erroneamente, eram destinados vários papeis sob uma justificativa biológica que as 

classificava como inferiores aos homens. 

Úrsula (1859) é uma obra que trata fortemente de problemas de gênero e também étnicos, 

no caso, a opressão dos afrodescendentes. Assim, futuramente, após o surgimento do feminismo, 

Beauvoir (2000, pp.17-18), ao escrever O segundo sexo comenta as semelhanças entre os problemas 

étnicos e de gênero: 

Mas há profundas analogias entre a situação das mulheres e a dos negros: umas e 
outros emancipam-se hoje de um mesmo paternalismo e a casta anteriormente 
dominadora quer mantê-los em “seu lugar”, isto é, no lugar que escolheu para eles; 
em ambos os casos, ela se expande em elogios mais ou menos sinceros às virtudes 
do “bom negro”, de alma inconsciente, infantil e alegre, do negro resignado, da 
mulher “realmente mulher”, isto é, frívola, pueril, irresponsável, submetida ao 
homem. 

 

Beauvoir, no trecho acima, compara e explicita uma denúncia a respeito das estratégias de 

dominação de mulheres e negros utilizadas pelas figuras dominantes masculinas e como se percebem 

semelhanças entre a situação de ambos oprimidos. Para Beavouir, “não se nasce uma mulher, torna-

se uma”, pois afirma que o gênero foi construído culturalmente. 

Da mesma forma, a respeito da relação entre identidade e gênero Butler (2010, p. 20) diz 

que:  

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o 
termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gêneros da 
“pessoa” transcendam a parafernália especifica de seu gênero, mas porque o 
gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes 
contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com modalidades 
raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente 
constituídas. 
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Assim, a autora explica que o conceito em estudo não define totalmente uma pessoa, pois ele 

interage com outras opções de identificação, como as questões étnicas e sociais. 

Faz-se necessário entender que o gênero é constituinte da identidade dos sujeitos. A autora 

Guacira Louro (2014) explica o conceito de identidade e reafirma a sua complexidade. Assim, ela cita 

o conceito de Stuart Hall (2011) em que afirma o sujeito como um ser de identidades múltiplas, 

plurais e que, ainda, não as apresenta de maneira estável ou permanente, pois estão em constante 

processo de construção, por isso são descentradas ou, até mesmo, contraditórias. Além disso, “o 

gênero institui a identidade do sujeito”, como também a etnia, a classe, a nacionalidade, dentre 

outros. Para tanto, compreende-se que o gênero faz parte do sujeito, constituindo-o. 

Louro (2014) fará a distinção entre identidades sexuais e identidades de gênero em que nós, 

frequentemente, as confundimos. Para a autora as identidades sexuais se constituiriam, pois, através 

das formas como vivem sua sexualidade, com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de 

ambos os sexos ou sem paceiros/as. Por outro lado, os sujeitos também se identificam, social e 

historicamente, como masculinos ou femininos e assim constroem suas identidades de gênero. 

Ao falar em identidade e gênero é necessário evidenciar que esses conceitos possuem 

relevante complexidade no campo das ciências, principalmente, por não serem algo definitivo. De 

acordo com Hall (2011), a identidade é um processo que está sempre em formação, ou seja, em 

construção. Assim, isso contradiz a ideia de um conceito fixo e de um ser único e centrado porque as 

relações sociais, bem como as mudanças que acontecem nessas relações entre as pessoas, 

contribuem para a formação identitária de um indivíduo. Ao explicar sobre o conceito em questão 

Hall (2011, p. 38) afirma: 

a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 
nascimento. Existe sempre algo "imaginário" ou fantasiado sobre sua unidade. Ela 
permanece sempre incompleta, está sempre "em processo", sempre "sendo 
formada". As partes "femininas" do eu masculino, por exemplo, que são negadas, 
permanecem com ele e encontram expressão inconsciente em muitas formas não 
reconhecidas, na vida adulta. Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa 
acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 
andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está 
dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é "preenchida" a 
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos 
por outros.  
  

Assim, é possível perceber que em vez de pensar na identidade como algo pronto ou 

acabado, deve-se entender que muitos fatores vão contribuir para a construção identitária de um 

indivíduo. Além disso, tal processo é, muitas vezes, inconsciente, pois ocorre sem que o homem 

perceba. Hall (2011, p.96-97), sobre esse conceito, afirma ainda que: 

A identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da natureza, 
seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A 
identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. 
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Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, um efeito, um 
processo de produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, 
contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a 
sistemas de representação. A identidade tem estreitas conexões com relações de 
poder. 

 

José de Alencar, ao escrever Iracema, pretendia construir uma literatura nacional utilizando 

elementos tipicamente brasileiros para que eles representassem uma identidade brasileira. Dessa 

forma, escolheu o índio como representante da colônia, descrevendo-o de maneira idealizada. Hall 

(2011, p. 51), ao falar da identidade nacional diz: 

As culturas nacionais, ao produzir sentido sobre a “nação”, sentido com os quais 
podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas 
estórias que são contadas sobre as nações, memória que conectam seu presente 
com seu passado e imagem que dela são construídas.  

 

Assim como o conceito de identidade, a definição de gênero também apresenta 

complexidade, pois ambos os conceitos não são algo definitivo, mas assim, processos em dinâmica 

transformação. 

Com isso, Hall (2011) explica que o conceito que temos de nação é uma das formas pelas 

quais o homem se identifica, pois a língua e a cultura de um povo são elementos absorvidos e 

reconhecidos como características que os unem. A partir disso, José de Alencar resolveu em Iracema 

utilizar características que pudessem identificar o Brasil, que até então era composto por diferentes 

etnias: portugueses, índios e africanos.  

 

3. Perfis das Heroínas Úrsula e Iracema 

Em Úrsula (1859), observa-se que Maria Firmina dos Reis também construiu personagens que 

contribuíram para análise da formação identitária étnica do Brasil colônia no século XIX. A autora, de 

maneira inovadora, descreveu os negros escravizados da narrativa de maneira diferente da qual já 

haviam sido descritos. Eles desempenharam grande importância nos acontecimentos da trama, além 

de serem construídos com características de lealdade, força e coragem. No entanto, a personagem da 

obra a ser estudada neste trabalho é a protagonista, que não é negra, mas sim uma típica heroína 

romântica. 

Na literatura brasileira a figura feminina foi construída com um perfil multifacetado, mutante 

e até mesmo contraditório. Autores oitocentistas como Alencar foram influenciados pelas condutas 

de comportamento que a mulher da época deveria assumir. As qualidades comumente enaltecidas 

eram: fragilidade, virgindade, submissão, extrema sensibilidade, fidelidade amorosa e maternidade. 

Muitas dessas características encontram-se em ambas as personagens protagonistas das narrativas 

em análise. Segundo Nóbrega (2010):  
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A literatura canônica foi representando a figura feminina num papel de 
dependência, não tendo ela ação principal dentro da narrativa, a qual é praticada 
pelo homem (o herói), constituído de nobreza de caráter e força física. Ou seja, o 
imaginário masculino, criou, na tentativa de explicar a formação e a configuração 
do cosmo e do ser humano mortal, sexuado e cultural, um perfil feminino com 
menor capacidade de raciocínio e maior emotividade. 
 

Observa-se, na citação acima, que a mulher representada na literatura, muitas vezes, 

encontra-se à sombra do perfil masculino de herói. Tanto em Iracema (1859) quanto em Úrsula 

(1865) pode-se perceber que as figuras masculinas estão em maior destaque dentro das tramas. 

A idealização feminina foi um fator que contribuiu para a formação do perfil das personagens. 

Assim, vale ressaltar que, segundo Moreira (2010) e Maia (2010), o ideal feminino era caracterizado 

da seguinte forma: 

Essa mulher abstrata e imaginária, ser submisso que existe para reassegurar o 
narcisismo masculino, permeia diversos romances românticos em que o homem é 
sempre visto como herói, ser superior, e a mulher como objeto desejado, 
recompensa dos feitos heroicos, o que está tão bem representado nas figuras de 
Peri e Ceci em O Guarani, primeiro grande sucesso de Alencar.  

 

As protagonistas românticas em análise, em especial Iracema, além de belas e idealizadas, 

são descritas também como submissas, porém com atitudes transgressoras dentro das obras. A figura 

do homem era o centro, refletindo características da sociedade do tipo patriarcalista. Em Úrsula 

(1859), observa-se que seu tio Fernando, nesta trama, representa o papel do homem pratiarcal tirano 

e opressivo.  

Sobre a idealização feminina Domício Proença (1995) diz: “A mulher, entre os românticos, 

aparece convertida em anjo, em figura poderosa, inatingível, capaz de mudar a vida do próprio 

homem”. Assim, observa-se que as personagens em análise apresentam essas associações à pureza 

dos anjos ou da natureza. 

Tais características, em Iracema (1865), podem ser evidenciadas no seguinte trecho de 

Alencar (1999, pág. 3): “A virgem dos lábios de mel que tinha os cabelos mais negros que a asa da 

graúna e mais longos que seu talhe de palmeira”. Neste exemplo, a beleza da personagem se funde 

com a da natureza, pois é como se ambas fossem uma só. Nesta obra, todos os elementos se curvam 

às feições da personagem.  

Em Úrsula (1859), Maria Firmina ao descrever a personagem, enfatiza caridade e compaixão 

presentes na construção da identidade da protagonista. Tais características podem ser evidenciadas 

na passagem: 

Úrsula, a mimosa filha de Luísa B..., a flor daquelas solidões, não adormecera um 
instante. É que agora esse anjo de sublime doçura repartia com seu hóspede os 
diuturnos cuidados, que dava a sua mãe enferma; e assim duplicadas as suas 
ocupações sentia fugir-lhe nessa noite o sono. Bela como o primeiro raio de 
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esperança transpunha ela a essa hora mágica da noite o limiar da porta, em cuja 
câmara debatia-se entre dores e violenta febre o pobre enfermo. (REIS, 1988, p.17) 
 

Nesse trecho, a personagem Úrsula demonstra toda a compaixão e passa a dedicar-se a mais 

um enfermo, além de sua mãe. Tais características revelam uma mulher vista como um “anjo”, pois 

além de viver somente para os cuidados da enferma mãe, dentro da narrativa, ela é comparada a 

outra personagem, Adelaide, que representa o seu oposto e que, no início da trama, troca o noivado 

com Tancredo pelo casamento com o pai dele. Esta personagem é descrita como “uma mulher bela e 

sedutora, dessas que enlouquecem a primeira vista” (p.58), além de ser chamada de monstro, 

“mulher infame” e perjura, representando, portanto, o “demônio”, uma mulher cruel e sem 

escrúpulos. 

Além disso, também se podem perceber as características de “mulher anjo” presentes em 

Iracema quando ela quebra a flecha que fere Martim, no início da trama, em sinônimo de paz, 

demonstrando que ela sentiu compaixão por ter ferido o guerreiro até então desconhecido. 

Outro trecho em que se pode perceber a idealização romântica da protagonista Úrsula é 

quando Reis (1988, p.18) a descreve da seguinte maneira: “Ela era tão caridosa... Tão bela..., e tanta 

compaixão lhe inspirava o sofrimento alheio, que lágrimas de tristeza e de sincero pesar se lhe 

escaparam dos olhos, negros, formosos, e melancólicos.” Assim, demonstra que Úrsula é um ser de 

extrema bondade e aquela que se sacrifica por aqueles que ama.  

Em Iracema, a personagem principal renuncia a sua tribo, valores e costumes para servir ao 

branco. Dessa forma, ela faz jus ao modelo de mulher romântica, fiel ao amado, devota, 

acompanhando-o por onde ele for. A figura central estava concentrada no colonizador e amante da 

protagonista, que estava representado com a construção de herói.  

Nas duas narrativas permeia o sentimentalismo, além da questão do amor “proibido” e da 

cegueira irracional da paixão. Tanto Iracema quanto Úrsula apresentam impedimentos na 

concretização de seus romances com seus respectivos heróis e ambas estão dispostas a correr todos 

os riscos para concretizar esse amor. 

A característica do desejo pela liberdade de decidir o próprio destino, sem que outros 

ditassem como e com quem elas deveriam viver diz bastante a respeito da identidade das 

personagens protagonistas, mostrando que elas eram personagens transgressoras, pois, ainda que 

tenham sido idealizadas tal qual o modelo de mulher exaltada no período oitocentista, elas 

mostraram-se revolucionárias. 

Maria Firmina construiu uma personagem que se mostrou transgressora, ou seja, que fugia à 

regra, pois resolve lutar contra a tirania de seu tio, o vilão da trama. Isso demonstra que, ao fugir, a 

personagem não aceitava a dominação imposta pelo antagonista Fernando, que queria desposá-la 

contra a sua vontade, obrigando-a a abandonar o lugar onde vivia para poder ser feliz ao lado do 
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homem que ela escolhera amar. Assim, torna-se evidente a crítica que Maria Firmina faz aos abusos 

de poder das figuras patriarcais.  

Da mesma forma, Iracema, mesmo que aparente total submissão, também revelou-se uma 

personagem transgressora à medida que dispôs de muita coragem para abandonar suas raízes, 

demonstrando também, em alguns capítulos, certo remorso por largar a sua família. Isso ocorria 

quando Martim necessitava ausentar-se para guerrear com os pitiguaras, deixando-a sozinha. Isso 

trazia para ela profunda tristeza e culpa por não estar com sua tribo, porém, quando seu amado 

retornava, ela logo esquecia-se deste arrependimento. 

A transgressão em Úrsula ocorre quando esta, subordinada a seu tio - assassino de seu pai - 

recusou-se a aceitar tal condição a qual estava forçosamente submetida: a de mulher submissa às 

vontades do homem. Ainda assim, mesmo com tal transgressão, as personagens em análise 

apresentaram muitos estereótipos de heroína romântica. Isso é perceptível, pois, por Tancredo, seu 

amado, a personagem estava disposta a dar a própria vida por ele. 

 

4. Procedimentos Metodológicos 

Com vista a investigação dos objetivos mencionados, utilizou-se a pesquisa do tipo 

bibliográfica, cujo método remete para a análise qualitativa com análise de textos. Para tanto toma-

se, como fundamentação teórica para este trabalho, as discussões e os conceitos acerca da literatura 

brasileira, gênero, identidade e pós-colianialidade discutidos por autores como Proença (1995), Judith 

Butler (2006), Simone de Beauvoir (2000), Guacira Louro (2014) e Stuart Hall (2011).  

A escolha do método justifica-se pelo emprego das concepções sobre identidade feminina e 

das teorias de gênero atreladas às personagens  principais em análise do corpus eleito. Foram 

utilizados como corpus as obras Úrsula e Iracema, além de fichamentos dos teóricos que discutem 

gênero e identidade. 

O intuito foi fazer uma observação cautelosa entre as duas obras, pontuando suas 

características, ou seja, ressaltando suas semelhanças e divergências, verificando quais são as 

implicações  e a funcionalidade do estudo das personagens dentro de ambos os enredos. 

 

5. Considerações Finais  

Faz-se necessário ressaltar que as semelhanças entre as personagens românticas, além da 

influência estética do romantismo, revela que há elementos contraditórios em suas identidades, pois 

as protagonistas se mostram subversivas aos valores que lhes eram impostos. Isso ocorre porque a 

fuga demonstra que a protagonista Úrsula era uma personagem revolucionária, pois não aceitou ser 

submetida às vontades de seu tio. Assim, fugir evidencia ainda que a personagem havia feito algo 
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transgressor, ato de extrema coragem, pois desafiou o poder do mais forte em busca da sua 

felicidade.  O mesmo ocorre com a protagonista Iracema, pois ainda que aparente submissão cega ao 

amado, também recusou-se a viver o que, na sua sociedade, estava pré-determinado para ela. 

Portanto, mesmo com fortes características de mulheres românticas e a aparente submissão 

feminina das personagens aos seus respectivos heróis, nas duas tramas, as protagonistas 

demonstravam que queriam a liberdade de decidir o próprio destino, sem que outros ditassem como 

e com quem elas deveriam viver. Essas características dizem bastante a respeito da identidade das 

protagonistas, pois ao mesmo tempo eram transgressoras à medida que resolveram escolher um 

destino diferente daquele que já lhes estava pré-destinado. Tais atitudes eram fortes marcas que 

representavam essas personagens, ainda que tenham sido idealizadas tal qual o modelo de mulher 

exaltada no período oitocentista.  

Assim, faz-se necessário observar que, a influência estética do romantismo com a presença 

da idealização é uma das poucas semelhanças entre as duas obras em análise.  Nota-se, pois, que 

Alencar estava pautado no ideal nacionalista de uma literatura comprometida com a construção de 

uma ideia de nação, enquanto Maria Firmina deu destaque à violência em que senhores tratavam os 

escravos e as mulheres. Os autores das obras em análise tinham temas e objetivos diferentes em seus 

romances.  

 

Referências: 

ALENCAR, José de. Iracema. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 

BAILEY, Cristina Ferreira Pinto. Uma nova Iracema: a voz indígena na obra de Eliane Potiguara. In 
Revista Ibero-Americana. Vol. LXXVI, Núm. 230, Enero-Marzo 2010, 201-215. Disponível em: < 
http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/6656/6832>. 
Acesso em: 15 mai. 2014. 

BEAUVOIR. Simone de. O segundo sexo. Trad. Sérgio Miliet. Rio de Janeiro: Nova. 2000. 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização.  São Paulo: Cia das Letras, 1995.  

______, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira.  São Paulo: Cia das Letras, 1983.  

BUTLER. Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização brasileira, 2010. 

COSTA, Sueli Silva Gorricho; FRAGA, Nilce Ramos da Silva; SILVA, Paula Nascimento Forcinetti. 
Iracema, Lúcia e Aurélia: três personagens femininas sob o olhar de um escritor romântico. In Revista 
Nucleus.  v. 6, n. 2 (2009). Disponível em: < 
http://www.nucleus.feituverava.com.br/index.php/nucleus/article/view/179>. Acesso em: 15 mai. 
2014. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11a. ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 
2011. 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

842 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista. 16. 
Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

MENDES, Algemira de M. Maria Firmina dos Reis: um marco na literatura afro-brasileira do século 
XIX. In XI Congresso Internacional da ABRALIC: Tessituras, Interações, Convergências. Anais. 13 a 17 
de julho de 2008 - USP – São Paulo, Brasil. Disponível em: < 
http://www.abralic.org.br/anais/cong2008/AnaisOnline/simposios/pdf/078/ALGEMIRA_MENDES.pdf
>. Acesso em: 18 mai. 2014. 

MOREIRA, Greiciellen Rodrigues, MAIA, Cláudia de Jesus. Transgressão/submissão feminina em 
Lucíola e Senhora, de José de Alencar. In Fazendo Gênero 9: Diásporas, Diversidades, Deslocamentos. 
Anais. 23 a 26 de agosto de 2010. Disponível em: 
<http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278249594_ARQUIVO_Transgressao-
SubmissaofemininaemLuciolaeSenhora,deJosedeAlencar.pdf>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

NÓBREGA, Francisca Vânia. Perfis da mulher na literatura brasileira: uma leitura intertextual da 
identidade feminina. In Itaporanga. 2010. Disponível em: 
<http://www.itaporanga.net/genero/1/GT02/102.pdf> Acesso em: 19 mai. 2014. 

PROENÇA, Domício. Estilos de época na literatura: Através de textos comentados. São Paulo: Ática, 
1995.  
REIS, Maria Firmina dos. Úrsula. Rio de Janeiro: Presença; INL, 1988. 

SOUZA, Jair Gomes de. Iracema, Aurélia e Lucíola: Amor e honra no perfil moral e social feminino das 
personagens alencarianas. In UESC. Seminário Mulher. Anais. Disponível em: 
<.http://www.uesc.br/seminariomulher/anais/PDF/JAIR%20GOMES%20DE%20SOUZA.pdf>. Acesso 
em: 13 jun. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anais do “II Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória” 

 

 

UFPI | Teresina-PI | 2016 
ISBN 978-85-509-0002-5 

843 

A Identidade Cultural Piauiense em Auto do 

Lampião no Além 
Weslley da Silva Sousa | Universidade Federal do Piauí 

weslleysousa1985@hotmail.com  

 

 

 

Resumo:  
Nosso objetivo é compreender a construção da identidade cultural piauiense a partir de discursos produzidos 

sobre a peça de teatro, Auto do Lampião no Além, de José Gomes Campos. Para tanto analisaremos um corpus 

que circulou em forma de críticas e reportagens em jornais, de Teresina, nos anos de 1975, 1982 e 1996 e do 

século XX elaborados por jornalistas, em jornais, sobre a peça de teatro, Auto do Lampião no Além, do 

dramaturgo piauiense José Gomes Campos para com isso identificarmos o processo de construção da identidade 

cultural piauiense. Utilizaremos as noções conceituais de Discurso de Michel Foucault; Representação de Roger 

Chartier; Identidade Cultural de Stuart Hall e Subjetividade de Félix Guattari & Suely Rolnik. A análise dos 

discursos será organizada com referência as datas mais importantes de apresentação da peça que são os anos 

de: 1975 (reinauguração do Theatro 4 de Setembro único espetáculo teatral a participar do evento); 1982 

(tradução para o inglês por Judith Horton e apresentação na Universidade do Kansas nos Estados Unidos) e 1996 

(ganhou vários prêmios pelo Brasil com montagem do Grupo Harém de Teatro). Os jornais são: Jornal do Piauí, 

Jornal O Estado e Jornal O Dia. Nosso método será a Análise de Discurso Crítica tendo como aporte 

metodológico Norman Fairclough. 

 

Palavras-chave: Auto do Lampião no Além; Discurso; Identidade. 

 

1. Introdução 

“Vi a Esfinge. Não a decifrei. Mas ela também não me decifrou. Encaramo-nos de 
igual para igual. Ela me aceitou, eu a aceitei. Cada uma com seu mistério. Vamos ver 
quem devora quem...” (Clarice Lispector)   

Nosso objetivo é compreender a construção da identidade cultural piauiense a partir de 

discursos produzidos sobre a peça de teatro, Auto do Lampião no Além, de José Gomes Campos. Para 

tanto analisaremos um corpus que circulou em forma de críticas e reportagens em jornais, de 

Teresina, nos anos de 1975, 1982 e 1996 do século XX elaborados por jornalistas, em jornais, sobre a 

peça de teatro, Auto do Lampião no Além, do dramaturgo piauiense José Gomes Campos para com 

isso identificarmos o processo de construção da identidade cultural piauiense. Utilizaremos as noções 

conceituais de Discurso de Michel Foucault; Representação de Roger Chartier; Identidade Cultural de 

Stuart Hall e Subjetividade de Félix Guattari & Suely Rolnik. A análise dos discursos será organizada 

com referência as datas mais importantes de apresentação da peça que são os anos de: 1975 

(reinauguração do Theatro 4 de Setembro único espetáculo teatral a participar do evento); 1982 
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(tradução para o inglês por Judith Horton e apresentação na Universidade do Kansas nos Estados 

Unidos) e 1996 (ganhou vários prêmios pelo Brasil com montagem do Grupo Harém de Teatro). Os 

jornais são: Jornal do Piauí, Jornal O Estado e Jornal O Dia. Nosso método será a Análise de Discurso 

Crítica tendo como aporte metodológico Fairclough (2001) que diz: 

As abordagens críticas diferem das abordagens não-críticas não apenas na descrição 
das práticas discursivas, mas também ao mostrarem como o discurso é moldado por 
relações de poder e ideologias e os efeitos construídos que o discurso exerce sobre 
as identidades sociais, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crença, 
nenhum dos quais é normalmente aparente para os participantes do discurso 
(FAIRCLOUGH, 2001, pp. 30-31).       

  Fairclough sugere que pesquisas discursivas críticas estejam baseadas na identificação de 

problemas sociais parcialmente discursivos que possam ser investigados por meio da análise situada 

de textos (Cf. RESENDE, 2009, p. 12).   

Os discursos serão analisados na perspectiva de construção da identidade cultural piauiense e 

tendo como método a Análise de Discurso Crítica, a partir do viés que investiga a relação do 

dispositivo midiático jornal impresso nos processos subjetivos do homem contemporâneo e em suas 

interações com a mídia e a produção de subjetividades. O foco será na análise crítica da produção de 

processos de construção de identidade cultural e nas interações dos jornalistas com a construção da 

identidade cultural piauiense, considerando que tais interações foram construídas em torno dos 

jornais impressos e que são instituições sociais legitimadoras, produtoras de sentidos e de formas 

culturais. 

Quem foi José Gomes Campos? José Gomes Campos nasceu em Regeneração – Piauí, em 19 

de outubro de 1925. Fez Filosofia no Seminário Maior em Belo Horizonte – Minas Gerais e Direito pela 

Antiga Faculdade de Direito do Piauí. Foi professor do Colégio Diocesano, Colégio das Irmãs, Seminário 

Maior Dom Edilberto, foi professor também do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do 

Piauí e assessor pedagógico da antiga Escola Técnica Federal do Piauí atual IFPI (Instituto Federal do 

Piauí). Gomes Campos saiu de cena no dia 26 de abril de 2007 não deixou herdeiros somente nós que 

continuaremos a cultivar suas obras. No ano de 2014 foi o homenageado do SALIPI (Salão do Livro do 

Piauí). 

E o que conta a peça? Auto do Lampião no Além é um texto com apelo popular. Entremeados 

por cordéis, a peça tem no encontro e no embate entre Satanás e Lampião no Inferno, o motivo para 

traçar um painel divertido de denúncia da situação social, econômica e política do País na época da 

ditadura militar brasileira. Apesar de escrito em 1967, o texto ainda guarda uma atualidade 

surpreendente. Auto do Lampião no Além é um texto que trabalha com opostos antinômicos: o Bem e 
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o Mal, o Céu e o Inferno, o Claro e o Escuro. A peça é uma sátira política. E as sátiras são permeadas 

entre o sério e o riso. Só que o riso vem de uma forma crítica.  

O espetáculo, escrito por Gomes Campos na década de 60 do século XX, conta um encontro 

imaginário entre Lampião e o Diabo no Inferno, tendo como pano de fundo um País em situação 

econômica precária, uma classe política mesquinha e constantes distúrbios sociais. Enfim, um retrato 

em cores vivas de nossa região contada em cordel, por um texto que valoriza o nosso linguajar e 

costumes.  

Numa disputa acirrada com táticas e estratégias de poder, os demônios acabam por expulsar 

o Rei do Sertão, que já vinha de uma frustrada tentativa de se alojar no Céu. O humor entre ingênuo e 

matreiro dos demônios é o melhor do texto. É buscada uma alegoria a mais clara possível da 

realidade.  

Auto do Lampião no Além mexe com o inconsciente coletivo do povo. Essa investigação se 

adéqua bem ao texto de Gomes Campos, no fundo uma revelação sobre a relação entre ficção e a 

realidade na construção da cultura nordestina. Nisso está a dicotomia essencial explorada na peça, 

cujo corolário é Lampião, misto de herói e bandido. No texto, o Lampião não perdeu essa 

característica. A gente vê os seus dois lados, o sanguinário saqueador e o lado humano, que é como 

conta a própria história da peça. Lampião chega a querer transformar o Inferno num Paraíso. Na volta 

ao Sertão viverá novamente nas memórias das pessoas que veem nele um sujeito de bom caráter e de 

bom coração. 

A peça é dividida em três quadros e os personagens são: Lúcifer, Cão Gasolina, 1º, 2º e 3º 

repórter, Lampião, Maria Bonita, Zabelê, Velha Catimbozeira, Capa Verde, Padre Cícero (voz), Diabos 

1, 2 e 3 e outros diabos palacianos (figurantes). 

2. Referencial Teórico 

Pretendemos mostrar as condições de formações discursivas que possibilitaram a construção 

da identidade cultural piauiense, e suas transformações, entendendo as relações que vão se 

configurando a partir de práticas inventadas por jornalistas nas críticas e reportagens em jornais, de 

Teresina, nos anos de 1975, 1982 e 1996 do século XX para a construção da identidade cultural 

piauiense. 

Em Foucault (1996) utilizaremos sua noção de discurso para quem:  

A análise do discurso não desvenda a universalidade de um sentido; ela mostra à luz 
do dia o jogo de rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação. 
Rarefação e afirmação, rarefação, enfim, da afirmação e não generosidade contínua 
do sentido, e não monarquia do significante (FOUCAULT, 1996, p. 70).  
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  A ordem do discurso e a formação das práticas discursivas são determinadas pelo lugar de 

produção do discurso. Cada lugar de produção do discurso define uma prática discursiva e ela é quem 

define o que pode ser dito, negado ou silenciado. Daí, por tanto, se pensar a produção do discurso e a 

produção de sentido a partir do lugar onde ele é produzido.   

A outra noção conceitual que utilizaremos é a de subjetividade de Guattari & Rolnik. A 

subjetividade está presente nas formações discursivas e manifesta-se diante de sua extrema 

sensibilidade às variabilidades discursivas e conceituais, por meio das quais a identidade (e no nosso 

caso a construção da identidade cultural piauiense em discursos publicados em jornais da imprensa 

local) se transforma na razão direta da construção dos discursos que em torno dela gravitam. A 

subjetividade exige múltiplos discursos, identidades, representações, mediações, olhares, teorias, 

sentidos e interações de saberes. A subjetividade atravessa todos os discursos e se “dissolve” nos 

mesmos, já que nos múltiplos esforços para desvendar os discursos, as identidades, as mediações, os 

sentidos e as representações é a própria subjetividade que passa a fazer parte da ordem dos discursos 

e das constituições representacionais identitárias.   

No momento da tessitura de um texto e também no momento da tessitura dos significados 

que aquele texto causou é extremamente importante pensarmos nos processos de subjetivação do 

homem contemporâneo. Para isso a noção conceitual de subjetividade de Guattari & Rolnik (1996) é 

muito válida: 

A subjetividade é essencialmente fabricada e moldada no registro do social. A 
subjetividade não se situa no campo individual, seu campo é o de todos os 
processos de produção social e material. A subjetividade está em circulação nos 
conjuntos sociais de diferentes tamanhos: ela é essencialmente social e assumida e 
vivida por indivíduos em suas existências particulares (GUATTARI & ROLNIK, 1996, 
pp. 31-32-33). 

Já em Hall utilizaremos sua noção conceitual de identidade cultural. Para Hall temos uma crise 

de identidade que fragmenta o indivíduo moderno. Na segunda metade do século XX (o mesmo do 

nosso recorte) o sujeito foi sendo deslocado de sua identidade e o indivíduo foi sendo descentrado. A 

identidade politizou as subjetividades, as representações e os discursos. A identidade do indivíduo se 

define de formas múltiplas no interior da própria subjetividade. Hall considera uma cultura nacional 

como um discurso, um modo de construir representações que influencia e organiza tanto nossas 

ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. A identidade torna-se uma celebração móvel, 

formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. As culturas nacionais se constituem em uma das 

principais fontes de identificação cultural. Para isso a noção conceitual de identidade de Hall (2003) é 

muito pertinente:  
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A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 
como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir de nosso 
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. As 
identidades não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 
transformadas no interior da própria representação (HALL, 2011, pp. 39-49). 

Acreditamos também que a noção conceitual de representação formulada por Chartier pode 

nos ajudar na construção teórica da pesquisa, pois a identidade cultural está profundamente 

relacionada com os discursos, os sentidos, as subjetividades e as representações. Chartier (1990) 

afirma: 

As representações do mundo social embora aspirem à universalidade de um 
diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo 
que os forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 
proferidos com a posição de quem os utiliza (CHARTIER, 1990, p. 17). 

3. Análise  

No ano de 1967, Gomes Campos lecionava no Colégio Diocesano a disciplina História da 

Literatura Brasileira, ele organizou com os alunos dessa disciplina uma pesquisa sobre Literatura de 

Cordel, a partir dessa pesquisa ele montou a peça, Auto do Lampião no Além, no mesmo ano.  

A peça teve sua estreia no ano de 1967 no Colégio Diocesano; em 1968 participou do Festival 

Nacional de Teatro de Estudantes no Teatro Nacional das Comédias no Rio de Janeiro; em 1975 a peça 

participou da reinauguração do Theatro 4 de Setembro; em 1982 a peça foi traduzida para a língua 

inglesa e foi apresentada na Universidade do Kansas nos Estados Unidos; em 1996 a peça participou 

de vários festivais de teatro pelo Brasil e a peça no ano de 1997 recebeu o prêmio de Mérito Lusófono 

pela Fundação Luso-Brasileira para o Desenvolvimento de Língua Portuguesa para o Mundo do 

Ministério da Cultura de Portugal. Agora existem algumas questões que precisam ser colocadas sobre 

algumas apresentações da peça, são elas:  

O ano de 1975 foi muito importante para o teatro piauiense, pois houve a reinauguração do 

Theatro 4 de Setembro, que foi muito esperada por várias pessoas do meio artístico, intelectual e 

político. E a peça, Auto do Lampião no Além, foi a única apresentação de teatro a participar da 

reinauguração do Theatro 4 de Setembro sob a direção de Murilo Echkardt do Grupo CEPI (Centro de 

Estudos e Pesquisas Interdisciplinares) com o seguinte elenco: Maria José, Francisco Augusto, Elzano 

Sá, Bob Robledes, Mirica, Lorena Campelo, Fábio Costa, Afonso Lima, Solfire Markam, Bete Lima e 

Amanda Cavalcante. 

Após a semana de programação de reinauguração do Theatro 4 de Setembro, que era só para 

convidados, haveria na semana seguinte uma série de exibições gratuitas da peça, Auto do Lampião no 

Além, como disse em reportagem do Jornal do Piauí no ano de 1975. Vejamos um trecho: 
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                          Quatro de Setembro já tem atração 

“Auto do Lampião”, já foi exibido no Rio de Janeiro, onde obteve grande sucesso. É 
pensamento do pessoal do Departamento Cultural da Secretaria fazer sua exibição 
durante uma semana em Teresina com entrada franca para o público (JORNAL DO 
PIAUÍ, 1975, n. 5.136, p. 1). 

Quando pensamos em exibições gratuitas de espetáculos, não tem como não nos lembrarmos 

da velha política de Panis et Circences ou Panem, Circus et Sanguinem (pelo grande uso da violência) 

romana que oferecia pão e espetáculos gratuitos aos romanos na tentativa do povo não questionar o 

governo. Na Roma Antiga que foi governada por imperadores, dentre outros governantes, existia a 

famosa política de Panis et Circencis, está política visava desviar a atenção dos romanos para não 

refletirem sobre os problemas internos e externos do governo. Com a política de Panis et Circencis os 

imperadores romanos conseguiram o que eles queriam, davam Panis, Circus et Sanguinem e em troca 

eles compravam a não revolta dos habitantes de Roma. Em Roma os governantes já conscientes ou 

não do frágil Império que Roma se tornará, alimentavam os romanos com os dois alimentos que são 

essenciais ao homem: o alimento biológico propriamente falando que era o panem e o alimento da 

alma era saciado com o circus. Pessoas, dentre elas cristãs, eram colocadas em arenas para 

combaterem feras e isto provocava uma excitação sem tamanho na plateia.  

E nesse ano de 1975 estamos em plena Ditadura Militar, sob os comandos de Alberto Silva no 

Piauí e Ernesto Geisel no Brasil. Alberto Silva era um governador amado e venerado pelos piauienses 

na época. Será quer ele fez “mágica” para os piauienses ficarem distraídos? Será que mesmo tirando a 

“liberdade” dos piauienses eles o exaltaram? Será que o ex-governador aprovou uma semana de 

exibições gratuitas da peça com o intuito dos piauienses não questionarem seu governo que apoiava 

nitidamente o governo militar? Será que a ideia dos imperadores romanos foi adaptada durante a 

ditadura militar brasileira com os generais-militares e seus filiais estaduais dando “Pão e Circo”, ao 

povo, em troca de não revoltas, reflexões, reivindicações de seus governos.   

Há tempos travamos conversa com alguns atores piauienses que participaram de espetáculos 

teatrais aqui no Piauí, no período ditatorial, porém quando perguntamos sobre como era fazer teatro 

aqui durante a Ditadura Militar eles desconversam, riem, fogem do assunto...  

Será que hoje em dia eles têm vergonha de assumirem que na época tiveram seus trabalhos 

apoiados por pessoas ligadas ao regime militar? Sobre o questionamento que lancemos, podemos 

respondê-lo que algumas pessoas ligadas ao teatro no Piauí na época da Ditadura Militar hoje em dia 

exercem ou já exerceram cargos públicos como Arte-Educador, filiado a Secretaria de Educação e 

Cultura, concedidos na época do período militar. Então fica a pergunta: Como questionar um governo 

que me dar um emprego? 
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No ano de 1982 a peça, Auto do Lampião no Além, foi traduzida para o inglês, Lena Rios 

escreveu para o Jornal O Estado sobre a ida de Gomes Campos aos Estados Unidos para ver a 

montagem de sua peça: 

                              Nos EUA, “Auto do Lampião no Além” 

Já está sendo encenada em Kansas City, nos Estados Unidos, a peça teatral “Auto do 
Lampião no Além”, de autoria do nosso já famoso escritor José Gomes Campos, 
mais conhecido em nosso meio por professor Campos. 

E como não poderia deixar de ser, mais uma vez a SECOM entra novamente na 
jogada, conseguindo para o autor, (que seguirá em companhia do Professor 
Arimathéia Tito Filho) as passagens para assistirem a estreia de sua famosa peça, 
que já ultrapassa as fronteiras de nosso País. 

Pois é, o Professor Campos com toda aquela humildade e timidez de repente se 
torna um nome internacional através do teatro. Será que a moçada lá pras bandas 
do Sul, ainda tem coragem de perguntar com gozação: “Será que o Piauí existe?” (O 
ESTADO, 1982, n. 2.687, p.11). 

Nossa reflexão começa com a pergunta final de Lena Rios: “Será que a moçada lá pras bandas 

do Sul, ainda tem coragem de perguntar com gozação: Será que o Piauí existe?” nessa fala Lena Rios 

mostra o triunfo de um piauiense que conseguiu lograr êxito fora de seu País. Sua fala revela a velha 

divisão histórica que sempre houve, ou quase, no Brasil entre o Norte (Nordeste) e Sul (Sudeste) onde 

o Sul sempre foi o produtor da cultura dita “oficial” e o Norte produtor de cultura “exótica” e não 

oficial para o resto do País. Essa afirmativa parte de discursos estereotipados publicados pela 

imprensa nacional de que o Nordeste é a região mais pobre da nação e que não dispõe de mentes 

capazes de produzir obras dotadas de grande valor cultural. É possível também lermos no discurso de 

Lena Rios uma espécie de ufanismo regional, onde o Piauí é um Estado que tem capacidade de 

exportar para o Brasil e para o mundo sua cultura, seus esportistas, sua comida. É só ligarmos o 

televisor em um canal local que existe uma emissora tradicionalista e um jornalista mais tradicionalista 

que defendem a boa imagem do Piauí. No discurso de Lena Rios vemos também um merchandising 

que ela faz para o governo do Estado, já que historicamente é impossível separamos no Piauí e no 

Brasil o fazer jornalístico do fazer político. Na época o Piauí estava sob o comandado de Hugo 

Napoleão, o primeiro governador eleito após a volta das eleições diretas para governo estadual, onde 

ela faz uma propaganda da SECOM (Secretaria de Comunicação) em um jornal que desde a década 

anterior divulgava os feitos governamentais de uma forma apoteótica.  

A tradução da peça para o inglês projetava o teatro não só piauiense como também brasileiro 

para o mundo, em um grande centro comercial/intelectual que é os Estados Unidos. A viagem de José 

Gomes Campos e de José de Arimathéia Tito Filho para os Estados Unidos significou a vitória do Piauí 

em terras de difícil acesso cultural até para o restante do País (diga-se Sul brasileiro) e a afirmação da 
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importância cultural piauiense divulgada estrategicamente pela imprensa numa tentativa de 

promoção política, já que as passagens foram compradas pelos cofres públicos. 

No ano de 1996 a peça mais uma vez tem um grande destaque com uma nova montagem que 

contou com importantes nomes do teatro brasileiro para compor a ficha técnica do espetáculo como: 

a figurinista Bisa Viana, a bailarina Lenora Lobo e o iluminador Maneco Quinderé. Essa montagem 

ficou por conta do Grupo Harém de Teatro e o mesmo recebeu prêmios em vários festivais de teatro 

por todo o Brasil. Sob a direção de Arimatan Martins com o seguinte elenco: Francisco Pellé, Francisco 

de Castro, Moisés Chaves, William Tito, Siro Siris, Sandra Regina, Clóvis de Sousa, Will Silva e Pedro 

Costa.   

Anna Kelma Gallas comentou sobre a atuação do elenco de Auto do Lampião no Além para o 

Jornal o Dia. Também vejamos um trecho: 

                             Inferno de Gomes Campos é brasileiro 

Francisco Pellé, ainda impregnadíssimo na memória do público com seu 
personagem Raimunda Pinto, provoca risos a cada fala. É imbatível. Assemelha-se, 
cada vez mais a Grande Otelo em seu “Macunaíma”, se perdoam a comparação. Ele 
é Cão Gasolina, secretário debochado de Lúcifer, interpretado por Francisco Castro. 
Surpresa mesmo foi ver o locutor de FM, William Tito, sem fazer feio no seu 
primeiro papel no teatro. Seu vozeirão compensou suas deficiências técnicas. 
Moisés Chaves, apagado como um dos repórteres do Inferno se mostrou mais à 
vontade travestido de Velha Catibomzeira. Aí, se espalhou. Siro Siris também 
mostrou presença como Demônio da Capa Verde, embora exagerasse em sua 
composição. Os demais se encaixaram no contexto. Sandra Regina só mostrou a que 
veio na dispensável cena de nudez, que provocou risos da plateia entre constrangida 
e “maravilhada”; afinal, assistia ao “primeiro nu” lateral do teatro piauiense (O DIA, 
1996, n. 11.155, p. 17). 

 Anna Kelma Gallas fez uma crítica para o Jornal O Dia após assistir a montagem do espetáculo 

no ano de 1996. Seu texto comentou sobre a atuação do elenco da peça; quando fala da atuação de 

Francisco Pellé ela compara-o com a atuação de Grande Otelo no filme Macunaíma de Joaquim Pedro 

Cardoso que foi uma adaptação da obra homônima de Mário de Andrade. Quando Anna Kelma Gallas 

fala da atuação dos outros atores como William Tito, Moisés Chaves e Siro Siris ela comenta que suas 

atuações se deram com um certo amadorismo. É importante pensarmos essa questão: Qual era a fase 

que vivia o teatro piauiense em nível profissional na época? Nosso teatro era um teatro amador? 

Nosso teatro era um teatro semi-amador? Nosso teatro era um teatro profissional? Nosso teatro era 

um teatro semi-profissional? E hoje qual a fase que vive nosso teatro em nível profissional? Não temos 

Curso Superior em Artes Cênicas, só temos um Curso Técnico em teatro na Escola de Teatro Gomes 

Campos e que está prestes a fechar. A formação do ator é de fundamental importância para a saída do 

amadorismo para o profissionalismo.  
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 Quando Anna Kelma Gallas comenta a atuação da atriz Sandra Regina ela fala da sua cena 

dispensável cena de nudez; esse ponto é importante, pois se formos pensar que a transferência da 

capital do Piauí de Oeiras para Teresina se deu em 1852 e o nosso primeiro teatro se instalou no ano 

de 1858 podemos calcular que somente em 138 anos de teatro é que Teresina viu um “nu” no teatro 

no ano de 1996. Isso pode ser ou não reflexo do amadorismo que nosso teatro vivia ou vive.  

 Quando a peça foi divulgada se falava nos jornais que ela marcaria uma nova fase no teatro 

local, que além de trazer nomes nacionais para compor a fica técnica do espetáculo contaria com 

expressivos patrocinadores.  

 O que marca os comentários de Anna Kelma Gallas é sua percepção do grande amadorismo 

dos nossos atores, pois com exceção do diretor da peça, Arimatan Martins, nenhum ator tinha, na 

época, formação na área de Artes Cênicas. E esse também é um aspecto da identidade cultural 

piauiense de um povo que faz arte com amor, mas sem técnica, quando na verdade o amor pela arte 

deveria ser uma questão transversal aliada às técnicas das Artes Cênicas. 

4. Considerações Finais 

Nossas considerações finais são só angústias: Qual é a identidade cultural piauiense? Qual é a 

identidade teatral piauiense? Qual é a manifestação cultural que nos identifica? 

Será que o que nos identifica é o Bumba-Meu-Boi que tem uma paternidade tão disputada 

com o vizinho Estado do Maranhão? Será que o que nos identifica são as Pinturas Rupestres de São 

Raimundo Nonato tão esquecidas por Brasília e Teresina? Será que o que nos identifica é a Cajuína 

Cristalina que até a bem pouco tempo a Coca-Cola queria “roubar” a patente? Será que o que nos 

identifica são as Bandas Locais que sofrem do “milagre da subtração” cria-se uma e somem-se três ou 

mais a cada dia? Será que o que nos identifica é o Centro Histórico de Teresina que pouco a pouco 

está virando estacionamento de veículos? Será que o que nos identifica é o Nosso Teatro que em 

noites de peça com atores da TV Globo lota e em noites com atores locais o público pouco 

comparece? Será que o que nos identifica é a Ponte Estaiada que teve como inspiração uma ponte de 

São Paulo construída pelo mesmo partido político?     

Acreditamos que uma das possíveis ofertas de sentidos de identidades culturais nas mídias 

impressas piauienses para a construção de discursos identitários feitos jornalistas era e é a imagem 

negativa que se fazia e que se faz do Piauí diante do restante do País.  

Exemplo disso foi em 1998 o Piauí foi “esquecido” em um mapa do Brasil do livro didático 

Geografia do autor Ari Herculano; em 2011 o ator Marauê Carneiro publica em sua página pessoal do 
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Facebook que o Piauí é o C* do Mundo; ano passado o jornalista Diogo Mainardi da revista Veja disse 

na Globo News que o Nordeste é atrasado, bovino e mal instruído. Mesmo que os discursos que 

analisamos sejam dos anos de 1975, 1982 e 1996 do século XX não acreditamos ter caído nas 

armadilhas do anacronismo, pois os discursos estereotipados publicados pela mídia nacional com 

relação ao Piauí e ao Nordeste não são de agora, ou seja, sempre ou quase sempre existiram. Para 

combatê-los a intelligentzia assume dupla tarefa: uma interna, de despertar na população o 

conhecimento das potencialidades da terra e da gente e outra, externa, de construir uma identidade 

própria e positiva, mostrando a capacidade de seus homens, a grandeza e potencialidade de suas 

coisas.  

Acreditamos também que a construção da identidade cultural piauiense ainda está por ser 

feita, pois se formos refletir pelo viés teatral através de Auto do Lampião no Além que é nossa 

proposta de pesquisa; veremos que no ano de 1975 artistas, jornalistas e “pessoas comuns” escreviam 

para jornais dizendo que o público não estava acostumado com espetáculos que retratassem nossa 

realidade e sim com espetáculos fantásticos. No ano de 1982 Lena Rios fala de uma identidade 

cultural piauiense pelo pior viés que pode existir que é o viés da inferioridade cultural, onde o Piauí 

com a tradução da peça entrou literalmente no mapa. No ano de 1996 com as táticas, práticas e 

astúcias do Grupo Harém de Teatro com direção de Arimatan Martins e nova montagem do texto o 

Piauí “volta” para o mapa com Auto do Lampião no Além de Gomes Campos. Em 1996 os jornais 

teresinenses acompanharam de perto o processo de montagem da peça com vários e vários discursos 

diários que circulavam pela capital. Os discursos comentavam desde a produção dos cenários, do 

figurino, da iluminação, da preparação corporal, da sonoplastia etc. Toda essa expectativa da 

montagem da peça teve ressonância e reverberação em algumas pessoas que faziam e fazem a 

imprensa escrita local, porém não só jornalistas como também leitores de jornais e artistas de teatro e 

de outras áreas escreviam sobre a peça.  

 A identidade cultural piauiense em Auto do Lampião no Além sofreu processos parecidos nos 

anos 70, 80 e 90 do século XX, pois no ano de 1975 ela vinha com uma montagem do Grupo CEPI e 

reabriria nossa principal casa de espetáculos e após sua primeira apresentação ela seria exibida para o 

“grande público” com possíveis tentativas de controle social aos moldes da política de “Pão e Circo”. 

Já em 1982 com sua tradução para o inglês ela gera expectativa entre artistas, jornalistas e pessoas 

em geral pela importância de tamanho feito. No ano de 1996 a peça ganha prêmios em festivais de 

teatro brasileiros e deixa contente não só os governantes, como a imprensa e o público em geral.  

Esses foram os sentidos que fizemos através de um produto cultural que foram os discursos 

de jornais sobre a peça de teatro, Auto do Lampião no Além, de Gomes Campos. Como os sentidos são 
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plurais temos consciência que outros sentidos podem ser observados nos discursos. Se outros 

sentidos forem produzidos temos convicção de não termos caído nas armadilhas dos “falsos sentidos”, 

pois os sentidos são infinitos, conflitantes, imprevisíveis e múltiplos; o que de acordo com Magalhães 

(2003): “O sentido é produzido no atrito de um discurso com outro (s), na negação de um pelo outro, 

nas diferenças que se estabelecem na disputa de olhares e lugares” (MAGALHÃES, 2003, p. 49).  

A proposta de investigar a identidade cultural piauiense em Auto do Lampião no Além através 

de discursos publicados em periódicos locais nos anos de 1975, 1982 e 1996 do século XX por 

jornalistas é uma obra aberta assim como é a identidade cultural piauiense, a identidade teatral 

piauiense e a manifestação cultural que nos identifica. A construção da identidade cultural piauiense 

nos olha como a Esfinge! Nós pretendemos decifrá-la, caso não seremos devorado por ela... 
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