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A PAISAGEM BIOGRÁFICA E O CRIOULISMO DE HÉLIO SEREJO  

Adrielly Ferreira VILELA (UFMS/CAPES/NECC)1  

Edgar Cézar NOLASCO (UFMS/ NECC)2  

RESUMO: Neste trabalho propomos a discussão do bios e do lócus na obra do escritor sul-

matogrossense Hélio Serejo. A leitura da obra do escritor fronteiriço será proposta a partir da 

paisagem local do estado de Mato Grosso do Sul. A paisagem crioula na concepção de Serejo, 

considerando a fronteira, metáfora do crioulismo, que para ele é a mistura de tudo que está presente 

na cultura do estado: a mistura de línguas e povos da fronteira Brasil-Paraguai. Para fomentar nossa 

discussão nos valeremos dos pressupostos teóricos da crítica-biográfica de Eneida Maria de Souza e 

das teorias estudadas por Walter Mignolo no que tange a pós-colonialidade, além de uma proposição 

recente do professor Edgar Cézar Nolasco, a crítica biográfica fronteiriça. Nos valeremos dos 

conceitos de bios e lócus advindos tanto da crítica biográfica quanto da pós-colonialidade e também, 

da proposta do professor pesquisador Denilson Lopes sobre paisagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem; Crioulismo; Fronteira.  

O que compõem a paisagem traçada na obra do escritor sul-mato-grossense Hélio Serejo são 

justamente as marcas de seu bios suscitados em suas experiências de vida, que ocorreram nessas terras 

locais. Serejo apesar de escritor viveu e trabalhou nos campos ervais na fronteira do estado, e não há 

como negar que grande parte do registro dessa prática que compõe sua obra se deu devido as suas 

vivências, caso contrário tal feito não seria possível. Assim temos o bios do sujeito imbricado em sua 

produção artística cultural sendo que seu bios se dá a partir de suas vivências experiênciadas em seu 

locus, o espaço geográfico que compreende a fronteira-sul do Brasil, a fronteira entre o estado de 

Mato Grosso do Sul com os países Paraguai e Bolívia.   

A prática crítica encontrada na razão subalterna reforça a distinção entre teoria e 

prática do fazer descolonial crítico articulado pelo pensamento descolonial. Na 

verdade, é essa prática crítica de um fazer descolonial, encontrada também na razão 

subalterna, que vai permitir à crítica latina fundar uma epistemologia desvinculada 

da epistemologia moderna presa aos conceitos ocidentais e à prática de acumulação 

de conhecimento.3  

Sem desconsiderarmos o local de onde o escritor desenvolve sua produção adentramos em viés pós- 

colonial para traçarmos nossa crítica, uma vez que vivemos em uma país e uma região marcados por 

uma diferença colonial, que segundo o crítico Walter Mignolo, é o que marca os sujeitos e locais que 

vivem em situação de pós-colonialidade. Se locus e bios são importantes para traçarmos uma 

composição crítica acerca de Hélio Serejo, enquanto sujeito escritor e fronteiriço não podemos deixar 

de mencionar a estudiosa Eneida Maria de Souza que em “Notas da crítica biográfica” que aponta há 

                                                 
1 Adrielly Vilela, mestranda do programa de mestrado em Estudos de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul - UFMS - adriellyvilela@gmail.com.  
2 Edgar Nolasco, Profº Drº da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS - ecnolasco@uol.com.br. 3 

NOLASCO. A razão pós-subalterna da crítica latina, p. 10.  
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para a crítica biográfica uma predominância de uma articulação entre ficção e crítica, e isso se dá 

devido a sua natureza compósita, desse modo podemos nos valer de uma leitura própria que faremos 

das obras do escritor Hélio Serejo a partir de um viés metafórico que nos ajuda assim a pensar melhor 

como se dá sua produção intelectual e em que o locus e seu bios influenciam para essa construção. 

De acordo com Souza, “os princípios básicos da crítica biográfica resultam ainda na produção de um 

saber narrativo, engendrado pela conjunção da teoria e da ficção e pelo teor documental e simbólico 

do objeto de estudo.” (SOUZA. 2002, p. 108)  

Um objeto característico da obra serejoana que marca esse bios e esse locus específico do autor é o 

balaio, proveniente da terra e importante para o bugre, figura primordial que faz parte da paisagem 

biográfica.  

O Balaio, guarda os diversos aspectos da cultura local sul-mato-grossense, dentre eles o porongo que 

é também um guardador de memórias de onde posso beber não apenas o típico tereré mas também as 

estórias contidas nele de meu locus e desarquivá-las afim de resgatar a memória cultural local, na 

busca de sua reafirmação.  

Segundo Homi Bhabha, nenhuma cultura é unitária em si mesma, assim através de sua literatura 

multifacetada que mescla diferentes povos, culturas, costumes, histórias, línguas e crenças, Hélio 

Serejo nos mostra que a cultura local surge através de uma mistura de diversos elementos, o que me 

permite dizer que a própria obra do autor, é também crioulismo, pois de acordo com o pesquisador 

Nolasco dos Santos:  

Ainda, é Hélio Serejo quem traz, como legado para a literatura sul-mato-grossense, 

sua sensível percepção da história deste imenso caldo de cultura, de uma região de 

etnias diferentes, com a alma de uma época e de um povo numa região distante, 

registrando os modismos, regionalismos, crendices e expressões típicas da fronteira. 

(NOLASCO DOS SANTOS. 2010, p. 08)  

Hibridismo termo usado para designar culturas mistas e diaspóricas pode ser usado também 

para designar a literatura crioula de Hélio Serejo, que assim pode também ser chamada literatura 

hibrida, hibridismo segundo Bhabha trata-se de:  

Momento ambíguo e ansioso de transição, que acompanha nervosamente qualquer 

modo de transformação social, sem a promessa de um fechamento celebrativo ou 

transcendência das condições complexas e até conflituosas que acompanham o 

processo [...] (BHABHA apud HALL. 2013, p. 75)  

A literatura híbrida é, segundo Mara Regina Pacheco e Leoné Astride Barzotto, autora e co-autora 

respectivamente do artigo A construção identitária em Balaio de Bugre, de Hélio Serejo, constituída 

de narrativas híbridas, processo que faz parte da reinvenção de uma identidade cultural, uma vez que, 

para cada herança histórica cultural, há uma cultura inerente a ela.  

É claro o tom memorialístico na obra de Hélio Serejo, que juntamente com toda a manifestação 

cultural expressa proporcionam a base para a construção da identidade dos povos. “A construção da 

identidade sul-mato-grossense é representada no tecido narrativo que Hélio Serejo constroi ao 

escrever.” (PACHECO; BARZOTTO, 2010, p. 34-35).  Segundo Maurice Halbwachs, em Memória 

Coletiva não existe memória individual, apenas coletiva, por isso que ao contar a história de um 

sujeito, Serejo conta a história de um povo, pois como afirma Halbwachs as lembranças se alimentam 

das diversas memórias oferecidas pelo grupo, que é o que ele chama de “comunidade afetiva”.  
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No livro Versos da Madrugada há um verso chamado “O Cachimbo do Giró” de onde retiro o seguinte 

trecho:  

E viverás, também, entre os monarcas, 
entre os gaudérios, e o desiludido, na 

rude estirpe que a saudade marca.  

Quando te vir, eternamente, e só, como avio 

campeiro, envaidecido, pendurado na boca do giró!... 

(SEREJO. 1969, p. 19)  

Neste trecho o autor nos traz os gaudérios, monarcas, campeiros diferentes povos que habitam o 

imaginário serejoanao, que assim como o bugre, o paraguaio contribuem para essa rica mistura aqui 

manifestada para marcar mais uma vez o crioulismo elemento predominante em sua obra.  

Essa mistura que surge da relação entre os diferentes povos que habitam a narrativa de Hélio Serejo 

pode ser vista como uma mistura na cultura que surge a partir de uma relação de amizade, não uma 

amizade do senso comum como estamos acostumados, mas uma amizade em seu sentido político a 

partir de onde irão surgir novos povos com novas culturas.  

Essa relação de amizade política que destaco entre Serejo e o índio, Serejo e o paraguaio, Serejo e o 

gaúcho, Serejo e o baiano se torna importante na medida em que essa amizade permite que a posição 

política do autor transforme-o em porta voz dos ervais, da fronteira, dos povos marginalizados.  A 

preocupação de Serejo em vida foi a de pesquisar e registrar a vida dos povos crioulos desse locus 

geoistorico cultural, este locus que também é o meu, o papel de Serejo é o de arkont que guarda o 

arquivo da memória cultural local, que cabe a mim agora desarquivar. No livro 7 contos e uma potoca 

cujo singelo e cativante trabalho encanta desde o título pela  simplicidade pude encontrar a 

manifestação em diversas formas da preocupação de Serejo em ouvir e registrar a história desses 

povos tão maltratados e muitas vezes até massacrados como podemos ler na epígrafe deste subtítulo. 

Em “Um mau conselheiro” é possível observar a preocupação em registrar as condições  do trabalho 

nos campos de erva-mate e dos povos que ali desenvolviam tal trabalho:  

A vida bruta dos ervais, com suas ilusões e desenganos, exercera sempre em si uma 

força estranha. Onde se erguia uma ranchada, ele aí estava. Guapo, arrojado, 

machado em punho. Conheci-o um dia trabalhando na Empresa Mate Laranjeira, em 

pleno sertão. Chamava-se Villalba, Juan Agustin Villalba. Paraguaio de nascença. 

Natural de capilla Horqueta. Deitado numa tarimba, no fundo de um rancho sem luz 

e sem higiene, mãos cruzadas sobre o peito, ardia em febre. (SEREJO. 1978, p. 64)  

Seus amigos, sempre muito judiados pela vida. Eram os desgraçados, amaldiçoados que chamavam 

a atenção do autor, assim como Jack Kerouac que tinha fascínio por vagabundos, desordeiros e 

andarilhos que atravessam o país em trens de cargas e joyrides, só que Hélio Serejo o poeta ervateiro, 

o latino americano aqui do extremo sul do Brasil, este escritor fronteiriço, da periferia era bem mais 

marginalizado que o marginal do eixo, do “centro do mundo”. E aqui do centro oeste brasileiro 

vivenciou muitas histórias, e conheceu muitos povos tanto da região sul-mato-grossense quanto de 
fora como:  

um moço baiano de extraordinária inteligência e de uma simpatia pessoal que 

cativava o cristão logo à primeira vista: José Almeida Cardoso era seu nome. Filho 

da gloriosa Bahia tinha, na pele tostada, o grande estigma do homem sofredor. Do 

homem que viera de longínquas terras, açoitado pelo vendaval da esperança, e que 
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não pudera, por circunstâncias especialíssimas, encontrar na terra estranha, aquilo 

que sempre almejara: a paz de espírito e a tranquilidade. (SEREJO, 1978, p. 29)  

Uma amizade entre Hélio Serejo e diferentes povos das diferentes regiões do brasil meridional é 

possível pois um trota-mundo como ele próprio se dizia se permite tal condição, mas quero destacar 

aqui a situação em que essa amizade se faz levando em consideração o que Edgar Cézar Nolasco 

destaca em Perto do coração selbage da crítica fronteriza, quando diz:  

O grande útero cultural, por permitir a troca de favores e de infusões, visando sua 

própria sobrevivência e a do estrangeiro, inaugura um mundo outro, o da 

diversalidade (MIGNOLO), onde a convivialidade a hospitalidade são postas em 

prática, independente da beiragem a hostilidade. (NOLASCO. 2013, p. 123)  

O que me leva a concluir que muitas vezes essa amizade se desenvolve mais por uma questão de 

necessidade do que de cumplicidade, afinidade.  

E assim se faz necessário que Serejo cumpra o seu dever de colocar esses povos no mapa da existência, 

pois se não fosse por registros como os do autor essas histórias locais estariam condenadas a 

desaparecer. Em constante caminhada pelas orilhas da fronteira Serejo para registrar em sua literatura 

selvagem o que vivencia, assim como para, o andariego, que também ganhou espaço nas páginas do 

escritor:  

Um dia, porém, o andariego para. Para porque sente a real necessidade de parar. As 

pernas tropegaram. O corpo alquebrado foi se embodocando com o passar dos 

tempos e a velhice inexorável veio para lhe roubar as derradeiras energias. Virou um 

farrapo. Um índio de beira fogão. Um mateador solito. Um pária autêntico, arruinado 

pela vivência brutal. (SEREJO, 1978, p. 70)  

Ao retratar a vivência desses povos Serejo faz um resgate da memória cultural que faço aqui 

novamente ao desarquivar seus escritos, e o escritor o faz a partir da vivência  do outro, que pelas 

palavras de Nolasco em seu livro Perto do Coração Selbage da Crítica fronteriza me permite 

compreender que somente quando me predisponho pensar criticamente a partir da experiência do 

subalterno é que me encontro na condição de compreender a sua condição (situação).  

A amizade para Hélio Serejo era tão importante e tão bem cultivada assim como seus escritos sobre 

o velho oeste brasileiro, dentre essas amizades muitas com poetas, desconhecidos ou não, seja como 

for esses poetas desconhecidos, os amigos de Hélio Serejo, tiveram seu lugar na literatura de Mato 

Grosso do Sul, pois seus poemas aparecem em muitos livros de Serejo que fazia questão de enaltecer 

o talento de seus amigos, também artistas, que manifestavam através da arte literária seu amor pela 

região centro-oeste do país.  

Em Balaio de Bugre, volume 2, Serejo transcreve um poema que lhe foi enviado por um de seus 

amigos, onde destaco aqui a beleza poética e o registro da paisagem biográfica e cultural presente na 

produção:  

É o urutau que soluça  

Nos angicos da restinga;  

É a gaita que choraminga  

No corcovear da “vaneras” 
Mostrando as duas “hileras” 
Como dois trilhos carpidos  
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Onde os dedos encardidos  
Vivem correndo carreiras!3  

O trecho retirado do livro de Hélio Serejo parte de um poema de um amigo que foi fiel e integralmente 

transcrito, retrata assim como na obra serejoana, o sertão, o índio, os costumes do povo da “minha 

terra” faço minhas as palavras de Hélio Serejo, pois a terra do escritor é também minha terra. O 

universo de Serejo é a representação da autentica paisagem sertaneja, sul-matogrossense, e por que 

não dizer latino-americana? Ainda em relação a paisagem presente na obra serejoana afirmo como 

parte de um locus e também de um bios a paisagem registrada pelo escritor, e acredito ser um dos 

maiores símbolos da paisagem bio local o pássaro urutau, aí se dá a importância do destaque dado 

por Serejo ao poema do amigo, que dialoga com sua obra de uma forma geral.  

 
 Figura 01: Urutau  
 Fonte: pássaros.com  

O urutau com seu canto melancólico é a representação na obra de Serejo da paisagem bio local, pois 

representa tanto o local geográfico que compreende o Estado de Mato Grosso do Sul e toda região 

centro oeste, o cerrado, vegetação típica, como também seu povo, muitas vezes sofrido, desconfiado, 

há um ranço da característica biográfica dos povos pertencentes a este lugar. Essa paisagem triste 

representada pelo urutau na poética serejoana beira o sublime, que Denilson Lopes conceitua ao tratar 

da paisagem da seguinte maneira:  

                                                 
3 SEREJO, Balaio de Bugre, p. 26.  
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O sublime no banal não nega arte, diante da dissolução provisória dos limites do 

sujeito. O sublime no banal não se confunde com a busca de uma autenticidade 

perdida no mundo da reprodutibilidade técnica e eletrônica da imagem, da aura 

benjaminiana. Aproxima-se do que Italo Moriconi (1998a) chamou de 

dessublimação, ao incorporar o corporal, mas talvez por não compartilhar o mesmo 

solo cultural de onde suas reflexões parecem emergir, marcadas pela contracultura, 

pelo desbunde e pela poesia marginal, me distancio de qualquer possibilidade 

iconoclástica, de virulência transgressora, mesmo que paródica. O sublime no banal 

estabelece mais um jogo de tensões entre a contemplação e o olhar distraído, a 

rapidez e a lentidão e prefere apostar na sutileza, na leveza, nas palavras que não 

canso de repetir de Ana Chiara (1999), “sem muito desespero, que é inútil, sem 

pieguice, que é meio de mau gosto, sem cinismo, porque já basta a desrazão, mas 

com suave ironia para poder suportar o peso. (LOPES. 2004, p. 38.)  

No viés da paisagem melancólica do urutau, acrescento também a paisagem da fronteira que 

de acordo com (NOLASCO, 2014) é sanguinolenta. Serejo se preocupou em falar tanto do lado de lá 

quanto do lado de cá da fronteira-Sul (NOLASCO, 2013) sempre em conflito e choque, sem lei, 

ocasionando em fatos violentos:  

Não foi só a hedionda chacina de Sacaron, que no idioma guarani significa canela de 

boi, que abalou esses mundos perdidos e de uma civilização nascente imprevisível 

em cujas terrarias argentinas e paraguaias eram senhores absolutos principalmente 

os primeiros eternamente arrogantes, e atrabiliários, que invariavelmente se 

mantinham impunes, protegidos e guiados por forças políticas ponderáveis... 

(SEREJO. 1978, p. 10.)  

No trecho do livro 7 Contos e uma Potoca de Hélio Serejo, vemos retratada uma situação bastante 

comum na fronteira, onde pessoas detentoras de poder dominam outros homens que não possuem o 

mesmo poder e devem se submeter aos poderosos “donos” daquele local. No artigo “Os Condenados 

da Fronteira” onde o crítico Edgar Cézar Nolasco faz alusão com o livro Os condenados da terra de 

Frantz Fanon, trata da condição de subalternidade dos povos da fronteira. Nolasco afirma que “os 

condenados da fronteira compreendem os sujeitos subalternizados da fronteira-Sul do Estado de Mato 

Grosso do Sul com os países lindeiros Paraguai e Bolívia.” Então quando tratamos de condenados e 

fronteiriços, estamos tratando dos sujeitos subalternos. A preferência e preocupação em registrar os 

símbolos, paisagens e povos (esses muitas vezes, marginalizados) que representam a cultura local de 

Mato Grosso do Sul, permite uma desobediência epistêmica (MIGNOLO) que barra a colonialidade 

do poder e torna-se uma resistência em prol da cultura local. E isso só é possível, pois Serejo possui 

a razão pós-ocidental (MIGNOLO), somente quem possui uma razão subalterna é capaz de 

desobedecer epistemologicamente.  

Não poderia falar da história sul-mato-grossesense sem falar de arquivo, pois a história é o arquivo 

de um povo, de um locus geoistorico. Para Derrida essa história a que se tem registro é muitas vezes 

construída de forma distorcida e equivocada, esses são os chamados “arquivos do mal” (DERRIDA, 

2001). O balaio, sendo ele de bugre, não se trata de um balaio qualquer, nos traz de forma concreta a 

impressão histórica de nossa cultura local, pois o objeto é concreto, não pode ser distorcido, e mesmo 

que pudesse ainda ser destruído, não se trata como já foi dito, de um balaio qualquer, se trata de um 

balaio de bugre, o qual carrega marcas históricas de nossa cultura. E mesmo que o balaio e toda 

memória que ele carrega fosse totalmente destruído ainda assim teríamos o arquivo, se pensarmos em 

arquivo como impressão:  
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Essas im-pressões (prensas em) constituem marcas de uma escritura ao mesmo 

tempo interna e externa que inscreve o sujeito numa cultura, isto é, em arquivos, de 

que, não raro, ele deseja, em vão, se desfazer, como tentou Freud, segundo Derrida 

(2001) a partir do texto de Yerushalmi (1991), ocultando a origem (judia) da 

psicanálise, seu próprio nome (Shelomoh Sigismund Freid), sua religião e 

importantes acontecimentos familiares reveladores de suas origens. Mas, apesar 

disso, há rastros espalhados em sua obra que denunciam suas origens recalcadas e 

denegadas. (CORACINI. 2010, p. 150)  

Ao ler a obra Serejoana, Balaio de Bugre, é possível notar que, assim como o próprio objeto 

balaio a obra de Serejo é um arquivo que contém a história da cultura local, dos povos que habitam 

esse locus, e a sua vivência. Logo no início do livro, Serejo explica o porquê do título Balaio de Bugre 

(que como o próprio autor afirma que a princípio poderia causar estranhamento), durante os longos 

anos que Serejo viajou pelo sul de Mato Grosso, ajudando seu pai em sua “rude atividade ervateira” 

(SEREJO) pernoitavam por muitos e diferentes lugares, sendo que em uma dessas pousadas certa vez 

Hélio Serejo havia conhecido um bugre que carregava consigo um balaio, onde de tudo havia:  

[...] atadinhos de trapo, chumbo, pólvora, raízes, folhas, milho-pipoca, semente de 

abóbora, carretel de linha, lenço de chita, pedra-de-isqueiro, colher, faca, cuia de 

porongo, pedaço de rapadura, mandioca, pena de arara, unha de gavião, dente de 

onça e uma bugigangas. (SEREJO. s/d, p. 05)  

Pela variedade de coisas contidas nesse balaio e pela variedade de escritos que podemos 

encontrar no livro de Hélio Serejo nada mais justo segundo ele, levar o título, Balaio de Bugre: 

“Contendo este livro de tudo um pouco: crônicas, relato histórico, comentários, poesia, contos, 

folclore, crítica literária, e imagens do sertão, não é o mesmo um autêntico balaio de bugre?” 

(SEREJO)  

Falo do balaio e das coisas ricas carregadas nele, pelo bugre, que representam e trazem marcas 

da cultura local de Mato Grosso do Sul, mas o próprio bugre é representação dessa cultura e traz isso 

em sua própria origem, esta memória é o conceito do arquivo como impressão a qual Derrida se 

referia, é a memória que o bugre traz impressa em sua pele, em seus traços físicos, o que me leva a 

trabalhar com o recorte epistomológico da cultura local.  

Tendo em vista que a palavra arquivo vem de arkhé e como nos lembra Derrida, “designa ao 

mesmo tempo começo e comando” (DERRIDA, 2001, p. 11) os objetos dentro do balaio são o arquivo 

que a gente carrega para não esquecermos nossa origem, nossa essência. Onde começa o entendimento 

enquanto ser que habita esse locus geoistorico e que ao conhecer e tomar para si essa identidade 

cultural pode comandar sua história.  
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AS VOZES DO FANTÁSTICO: UM ESTUDO TEÓRICO DE TODOROV E ROAS 

  

Adrianna ALBERTI4   

Fábio Dobashi FURUZATO5   

  

RESUMO: Este trabalho se propõe a apresentar o aporte teórico da pesquisa “Representações do 

Fantástico: vampiros”, realizada com bolsa do programa de Iniciação Científica 

UEMS/FundectMS/CNPq, sob orientação do Prof. Dr. Fabio Dobashi Furuzato. Valemo-nos das 

contribuições teóricas de Tzvetan Todorov, presentes em sua obra Introdução à literatura fantástica 

e da teorização do fantástico de David Roas, em A ameaça do fantástico: aproximações teóricas. O 

primeiro desenvolve sua concepção, partindo de uma abordagem mais estruturalista. Com parâmetros 

rígidos, o fantástico passa a ser delimitado a partir da incerteza e da hesitação que devem permanecer 

sem resolução. Em contrapartida, Roas estabelece o fantástico a partir da relação conflituosa entre a 

obra literária e o real, tal qual o leitor o compreende e percebe. Dessa forma, o fantástico será a 

representação da transgressão do real.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura fantástica; Tzvetan Todorov; David Roas.  

  

Introdução  

  

O presente artigo traz os estudos referentes ao aporte teórico da pesquisa “Representações do 

Fantástico: vampiros”, fomentada com o auxilio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica – PIBIC, pelo Programa de Iniciação Científica UEMS/Fundect-MS/CNPq, sob orientação 

do professor Dr. Fabio Dobashi Furuzato. A pesquisa se propõe a analisar o campo da literatura 

denominada literatura fantástica, bem como a análise de como ocorre a representação de um dos 

personagens mais conhecidos do fantástico: os vampiros.  

Neste artigo nos deteremos no aporte teórico e nas revisões bibliográficas da pesquisa inicial. 

O termo “literatura fantástica” tem servido para designar uma vasta produção ficcional caracterizada 

pela existência de seres ou elementos sobrenaturais ou pela ocorrência de fenômenos que fogem à 

explicação científica e racional. Historicamente a narrativa fantástica surge entre os séculos XVIII e 

XIX, com fortes influências do romantismo e do romantismo gótico, mesclando elementos de terror 

e horror e principalmente o medo. O conjunto de obras que se apresentam como fantásticos é tão 

variado que, a rigor, do ponto de vista teórico, grande parte delas não deveria ser compreendida como 

tal.   

Percebemos a dificuldade de definição desse campo teórico a partir de dois pontos: o primeiro 

diz respeito às ideias desenvolvidas sobre o tema, “há certa flutuação no que se considera como 

narrativa fantástica no sentido estrito do termo, isto é, uma modalidade literária muito bem definida” 

(CAMARANI, 2014, p. 7); o segundo ponto diz respeita às classificações das obras como fantásticas, 

pois, dependendo de sua construção, não implicam necessariamente no aparecimento das principais 

características apontadas para a existência do fantástico, como o medo, a hesitação quanto à natureza 

do acontecimento supostamente sobrenatural ou mesmo a inquietação que coloca em xeque nossa 

própria concepção de realidade.  

                                                 
4 Adrianna Alberti, Graduanda. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul  –  UEMS. Email: 

adrianna.alberti@gmail.com  
5 Fábio Dobashi Furuzato, Professor Dr. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. Email:  

fabiodf71@yahoo.com.br  
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Foi somente a partir do estudo de Tzvetan Todorov, na década de 1970, que se estabeleceram 

com mais rigor as diferenças entre os gêneros maravilhoso, fantástico e estranho. Mas ainda hoje 

ocorre comumente uma generalização do fantástico que acaba abarcando, de forma confusa, gêneros 

literários distintos como o fabuloso, o terror, o gótico, até mesmo a ficção científica. E talvez o 

principal fator dessa mistura seja por se conceituar o fantástico como sinônimo daquilo que não é real, 

reduzindo-o a tudo aquilo que é irreal, ficcional e imaginário. Sabemos que se considerarmos o 

conceito dessa forma, ele deixa de ter sua funcionalidade, Monegal (1908) cita Jorge Luís Borges: 

toda literatura é fantástica, com exceção da literatura realista/naturalista, da segunda metade do séxulo 

XIX.  

Assim, para Todorov (2008) o fantástico está estabelecido de forma complexa entre outros 

gêneros, ou seja, está situado entre o maravilhoso e o estranho. É justamente a posição que a narrativa 

toma em relação à hesitação que irá definir a qual gênero o texto pertence: se o fenômeno fantástico 

possui uma justificativa sobrenatural, o texto é maravilhoso; se o fenômeno fantástico possui uma 

justificativa racional (seja científica, psicológica ou realista), o texto é pertencente ao gênero estranho.   

Em A ameaça do fantástico: aproximações teóricas (ROAS, 2014), o professor e crítico 

espanhol busca “chegar a uma definição do fantástico, conjugando os diversos aspectos tratados em 

teorias anteriores relevantes sobre o assunto” (CAMARANI, 2014, p.165). Aqui o fantástico abrange 

uma categoria estética multidisciplinar que engloba mais do que apenas a literatura, incluindo o 

cinema, o teatro e até videogames.  

Para explicar essa categoria estética, o teórico espanhol parte de uma retomada histórica sobre 

o desenvolvimento do gênero fantástico, que “começa a desenvolver-se em uma época marcada pela 

ideia de um universo estável ordenado [...] nesse sentido, o fantástico define-se pela transgressão a 

essas regras” (CAMARANI, 2014, p. 166). Assim, é principalmente a partir da relação de conflito 

entre a ideia de real existente e do impossível que se dá o fantástico. Esse conflito, longe de ser 

estanque, desenvolve-se de acordo com a concepção coletiva de real. E, dentre os elementos 

conhecidos da literatura fantástica, os monstros se destacam por serem, normalmente, os principais 

personagens na narrativa.  

Segundo Roas (2014), em palestra proferida em evento na UERJ, a cujo texto tivemos acesso, 

o monstro encarna os nossos medos ancestrais (como o medo da morte e do desconhecido), apontando 

para uma questão importante em relação à literatura fantástica, que nos auxilia a compreender melhor 

a forma como o ser humano elabora a representação subjetiva de seus medos na literatura. Os 

monstros são a representação da transgressão e da desordem, sendo antinaturais tanto do ponto de 

vista físico, como do psicológico. Nesse sentido, eles são paradoxais: impossíveis de ser. Através do 

discurso fantástico, trazem à luz aquilo que é proibido, que na mente foi reprimido. E tal conteúdo, 

por estar socialmente estabelecido (em uma dada época histórica, sob o viés do pensamento vigente), 

explica o motivo da presença e das funções do monstro fantástico se atualizarem (ROAS, 2014).  

  

1. Dois lados do fantástico  

  

Há vários teóricos que abordam o fantástico no estudo da literatura. Devido a essa profusão 

de estudos na área, optamos por examinar mais detidamente: A introdução à literatura fantástica, de 

Todorov, pelo seu caráter mais rigoroso, devido à abordagem tipicamente estruturalista; e os trabalhos 

teóricos de David Roas, que vêm se destacando por reformular o conceito de fantástico, possibilitando 

que ele abarque um maior número de narrativas e coincida melhor com a intuição que a comunidade 

de leitores e escritores tem sobre o gênero.  

  

2.1 O fantástico sistematizado.  
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Tzvetan Todorov (1939), teórico búlgaro, é referência obrigatória para o tema do fantástico. 

O seu trabalho Introdução à literatura fantástica é notadamente um marco no estudo sobre literatura 

fantástica, sendo ainda hoje constantemente citado na produção que aborda o tema.  

A partir de base mais estruturalista, o teórico busca definir um gênero literário, sistematizando 

tanto os procedimentos narrativos quanto os temas. Todorov busca ir além das concepções de 

estudiosos antecedentes sobre o fantástico. Para ele o fantástico é a hesitação que a narrativa causa, 

“[...] a ambiguidade se mantém até o fim da aventura: realidade ou sonho? Verdade ou ilusão? [...] O 

fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um 

acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2008, p. 30-31). Quando a obra aponta 

para uma explicação, fazendo com que o sobrenatural seja ou não aceito como real, o fantástico perde 

sua característica e a obra deve se considerada pertencente ou ao gênero maravilho ou ao gênero 

estranho.   

Assim, é necessário que, para o texto ser considerado fantástico, corresponda à determinadas 

condições. Deve conter hesitação, que deve ocorrer em relação ao leitor, para que isso ocorra é 

necessário que o leitor se identifique com algum personagem. A hesitação é uma condição facultativa 

dentro da obra.  

Há também a condição que diz respeito à interpretação do leitor, o fantástico também implica 

uma maneira de ser lido, “que se pode por ora definir negativamente: não deve ser nem „poética‟, 

nem „alegórica‟” (TODOROV, 2008, p. 38, grifos do autor). Visto que a leitura poética e alegórica 

constituem obstáculos para o fantástico, pois se recusamos o caráter representativo da linguagem e 

consideramos cada frase como pura combinação semântica, ou quando, no caso da alegoria, em que 

as palavras dizem uma coisa, mas significam outra, o fantástico não poderá aparecer; o fantástico só 

pode subsistir na ficção.   

Para o autor é importante destacar que não se trata apenas da aparição de um elemento 

sobrenatural na obra. Caso contrário, uma extensa gama de autores poderia ser inclusa como obras da 

literatura fantástica, como Shakespeare e Homero, por exemplo. O fantástico não pode ser definido 

como oposto ao real; entra em discussão a questão do fantástico como hesitação, situada entre o real 

e o imaginário, entre o real e a descrença do fenômeno ocorrido, surge a possibilidade da loucura.  

Todorov (2008) define que a literatura fantástica não é um gênero autônomo, mas é situado 

entre outros gêneros, o maravilhoso e o estranho. Para tanto, o gênero maravilhoso é considerado 

como aquele em que o sobrenatural é aceito como real, e o estranho tem seu conteúdo sobrenatural, 

em geral, explicado. É pela forma como o autor dá continuidade à sua história, a obra é rotulada como 

pertencente a um ou outro gênero.  

As obras podem transitar entre o estranho-puro, o fantástico-estranho, o fantástico-puro, o 

fantástico-maravilhoso e o maravilhoso-puro, sendo que “estes subgêneros compreendem as obras 

que mantêm por muito tempo a hesitação fantástica, mas terminam enfim no maravilhoso ou no 

estranho.” (TODOROV, 2008, p. 50).  

O fantástico-estranho é aquele em que a obra retrata acontecimentos que se apresentam como 

sobrenaturais e recebem ao final explicação racional, não se excluindo explicações reducionistas 

como azar, coincidências, influência de entorpecentes, enganos, jogos trocados, ilusão dos sentidos e 

loucura.  

Quando pertencentes ao gênero de estranho-puro, as obras relatam acontecimentos que podem 

ser explicados pela razão, mas que são de alguma forma fenômenos incríveis, singulares, insólitos e 

inquietantes, e provocam no leitor uma reação semelhante à familiar. O estranho vai se empenhar na 

descrição de certas reações, em particular o medo, e está ligado mais com os sentimentos das pessoas 

do que com um acontecimento que questiona a razão.  
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O gênero fantástico-maravilhoso diz respeito àquelas obras que contêm acontecimentos 

fantásticos e têm sua aceitação sobrenatural. Por fim, existe o maravilhoso-puro, no qual os 

acontecimentos sobrenaturais não causam estranheza nem nos personagens, nem nos leitores.  

Para Todorov não se inclui no gênero maravilhoso-puro alguns tipos de relatos que ainda 

justificam o sobrenatural, como maravilhoso-hiperbólico, no qual fenômenos sobrenaturais são 

explicados por suas dimensões (em geral exageradas); maravilhoso-exótico, em que os relatos 

sobrenaturais não são apresentados como tais, pois parte-se da ideia de que o leitor pode não ter estado 

nos locais descritos na obra, e, sendo assim, não tem motivo para colocar em dúvida as características 

apresentadas. O maravilhoso-instrumental em que aparecem instrumentos que, no período histórico 

em que foram escritas as obras, pareciam sobrenaturais, mas na atualidade são perfeitamente 

possíveis; este último difere-se da ficção científica ou do maravilhoso-científico, em cujas obras, o 

sobrenatural se explica de maneira racional a partir das leis da ciência, mas o período histórico ainda 

não reconhece tal explicação.  

Acerca do discurso do fantástico, o teórico búlgaro aponta que o fantástico é precedido “por 

uma série de comparações, de expressões figuradas ou simplesmente idiomáticas, muito correntes na 

linguagem comum, mas que designam, se forem tomadas ao pé da letra, um acontecimento 

sobrenatural” (TODOROV, 2008, p. 88). Indica também que a escolha do narrador 

(narradorpersonagem ou narrador representado) facilita a identificação do leitor, e assim, sua imersão 

ao texto, o autor aponta que o narrador personagem é mais indicado à narrativa fantástica.  

Todorov (2008) indica que em relação a composição ou estrutura (fator sintático da obra), para 

que a obra seja considerada fantástica, deve conter certo nível de gradação na narrativa (iniciase em 

um contexto equilibro, ocorrem as primeiras sugestões iniciais dos fenômenos sobrenaturais, para 

chegar ao ponto em que culmina a história). Ainda indica que deve-se evitar uma segunda leitura de 

uma obra fantástica, visto que a segunda leitura retiraria a hesitação e o mistério que a obra traz 

narrado.  

Outro aspecto importante na teoria de Todorov (2008) são os temas do fantástico, que o autor 

classifica em duas categorias distintas e restritivas: os temas do eu, que se caracterizam pelo limite 

entre matéria e espírito; e os temas do tu, que são designadas pela sexualidade.  
Dos temas do eu, o autor destaca a metamorfose que se liga aos seres sobrenaturais, e o poder 

deles sobre o destino dos homens. Aponta que estes seres estão intimamente ligados ao sonho de 

poder, e, de uma maneira geral, à causalidade, às coisas que ocorrem a nós de origem desconhecida. 

Essa causalidade é sujeita a um pandeterminismo, onde tudo, inclusive o acaso, tem uma causa e 

como tudo possui uma ligação, tudo é altamente significativo.   

O autor aponta que o que é comum a ambos os temas (do eu e do tu), é a ruptura com a 

realidade. Há uma revelação, ou seja, a passagem de um ponto cotidiano ao inexplicável. Em outras 

palavras: não há diferenciação entre o mundo exterior e o eu (do sujeito), o que ocasiona também a 

diferenciação da percepção entre o tempo e o espaço.   

Dentre os temas do eu, Todorov vai destacar ainda o que chama de temas do olhar, ainda 

relacionados à estrutura da relação do homem com o mundo. De acordo com o autor, toda aparição 

sobrenatural é acompanhada de um elemento do domínio do olhar, como os óculos e o espelho, mas 

não o olhar em si. É por meio da visão indireta que a via para o maravilhoso toma forma.  

Para melhor compreensão dos temas que se baseiam na ruptura do limite entre o psíquico e o 

físico, Todorov discorre sobre os temas do eu, em três analogias. A primeira em relação ao universo 

da infância, “o acontecimento essencial que provoca a passagem da primeira organização mental à 

maturidade (através de uma série de estádios intermediários) é a chegada da linguagem” (TODOROV, 

2008, p. 154). É a linguagem que altera a percepção de mundo, como a ausência de distinção entre 

sujeito e objeto e espaço e tempo, por exemplo.  
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A segunda comparação é sobre os temas do eu e o mundo das drogas: “trata-se de novo de um 

mundo sem linguagem: a droga se recusa à verbalização. Do mesmo modo ainda, o outro não tem 

aqui existência autônoma, o eu a ele se identifica, sem concebê-lo como independente.” (TODOROV, 

2008, p. 155). A terceira comparação é sobre as psicoses, que liga-se a um mundo incerto, sem uma 

explicação ordenada, “somos levados a nos apoiar em descrições (do mundo psicótico) feitas a partir 

do universo do homem „normal‟” (TODOROV, 2008, p.155).  

O autor afirma que aos temas do tu, aqueles que se ligam à sexualidade, nos textos da literatura 

fantástica há algo próprio que diz respeito à satisfação de sentimentos e sentidos internos e, 

especialmente, o desejo sexual. Em geral, esse se liga ao sentido de punição, como algo pecaminoso 

e errado, a ser punido socialmente. Nas histórias fantásticas, tal desejo é explicitado pela figura do 

diabo como tentação sensual e regente da libido.   

Nesse sentido, há ainda, além desse amor intenso, transformações do desejo. “A maior parte 

dentre elas não pertence verdadeiramente ao sobrenatural, mas antes, a um „estranhamento‟ social.” 

(TODOROV, 2008, p. 140, grifos do autor). Incluem-se aí o incesto; a homossexualidade; relações 

não monogâmicas (representados em geral como um amor a três), um desejo próximo ao sadismo, 

que pode alcançar a crueldade. Nem sempre o desejo sexual é aparente. Entre esses pontos encontra-

se também o amor pela morte, podendo ou não ser direcionada ao corpo (necrofilia), mas mais 

comumente representada nas ocasiões de amor com vampiros ou mortos que voltam à vida.  

Vale destacar que o autor indica que cada tema pode ser encontrado em vários textos, porém 

cada obra dará um sentido próprio para eles, ou seja, a obra é que estabelece a relação que fará com 

o tema, e este com outros temas.  

Em resumo Todorov (2008) sistematiza o fantástico, que se fundamenta na hesitação do leitor 

sobre o fenômeno que rompe com a realidade inserida na obra.  O fantástico tem por um lado uma 

função literária e por outro uma função social, ligada à possibilidade de fala daquilo que é proibido, 

que vai além da censura institucionalizada, dizendo respeito também da censura da psique dos autores: 

“a função do sobrenatural é subtrair o texto à ação da lei e com isto mesmo transgredila” (TODOROV, 

2008, p. 168).  

Para o autor o fantástico ainda possui  

Uma função pragmática: o sobrenatural emociona, assusta, ou simplesmente mantém em 

suspense o leitor. Uma função semântica: o sobrenatural constitui sua própria manifestação, 

é uma autodesignação. Enfim, uma função sintática: ele entra, dissemos, no desenvolvimento 

da narrativa. (TODOROV, 2008, p. 171).  

A narrativa fantástica deve ser caracterizada por possui um início equilibrado, uma situação 

estável, segue-se então alguma coisa que introduz um desequilíbrio e o personagem após vencer os 

obstáculos, o equilíbrio (da narrativa) é então restaurado, ainda que não o mesmo do início. Na 

narrativa fantástica, cada ruptura de equilíbrio é seguida de uma intervenção sobrenatural, ou seja, 

modifica a situação anterior.  

Para completar, o autor ainda discorre sobre a seguinte questão: Em que se transformou a 

narrativa do sobrenatural no século XX? E responde: as narrativas do século XX são diferentes das 

narrativas tidas como tradicionais (as que ele busca explicar durante toda sua obra).  

Justifica que “em primeiro lugar, o acontecimento estranho não aparece depois de uma série 

de indicações indiretas [...]: ele está contido em toda a primeira frase”. (TODOROV, 2008, p. 179). 

Visto que o acontecimento sobrenatural é que dá o curso da narrativa, em geral, as obras passam a 

tornar a hesitação inútil.  

Ao apontar que a literatura fantástica fala dos tabus da sociedade, indica também que com a 

mudança da mesma e o advento da Psicanálise a literatura fantástica perdeu sua função. “A Psicanálise 

substituiu (e por isso mesmo tornou inútil) a literatura fantástica. Não se tem a necessidade hoje de 
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recorrer ao diabo para falar de um desejo sexual excessivo, nem aos vampiros para designar atração 

exercida pelos cadáveres”. (TODOROV, 2008, p. 169). Em outras palavras, a Psicanálise desloca os 

tabus para trata-los de forma indisfarçada. “O psicanalista tem aí uma atitude análoga à do narrador 

de um conto fantástico afirmando que existe relação causal entre fatos aparentemente independentes” 

(TODOROV, 2008, p. 170).  

Em conclusão, pode-se dizer que Todorov deseja tentar dar conta de formular a teoria como 

científica, como na linguística, buscando estruturar e tornar objetivas as categorias que definem o 

fantástico, porém, a literatura está além da semântica. Ainda que grande parte do livro é justificada 

pela tentativa de Todorov de manter a postura estruturalista, em comparação à teorias anterior sobre 

o gênero, é menos abstrata.  

  

2.2. O fantástico e os limites do real  
  

David Roas (Barcelona, 1965) é professor de teoria da literatura e literatura comparada em 

Barcelona, além de escritor do gênero fantástico. O pensamento teórico-crítico de Roas surge em seus 

estudos sobre o fantástico no contexto da literatura fantástica espanhola, que, segundo o autor, surge 

a partir do Romantismo. Roas (2014) busca abarcar o funcionamento, o sentido e o efeito do fantástico 

e concebe a literatura fantástica como fenômeno de expressão humana. Para tanto, parte de quatro 

conceitos para seu estudo: a realidade, o impossível, o medo e a linguagem.   

[...] sobre o fantástico: sua relação necessária com a ideia do real (e, portanto, do possível e 

do impossível), seus limites (e as formas que habitam aí, como o maravilhoso, o realismo 

mágico ou o grotesco), seus efeitos emocionais e psicológicos sobre o receptor, e a 

transgressão que supõe para a linguagem a vontade de expressar o que, por definição, é 

inexpressável. (ROAS, 2014, p. 8)  

Para Roas, o objetivo da literatura fantástica é o de desestabilizar os limites e a validade da 

forma como se percebe o real. Alvarez (2014), na apresentação do livro A ameaça do fantástico:  

aproximações teóricas aponta que Roas “propõe revelar a anormalidade inserida na própria ordem do 

real por meio de imperceptíveis alterações que transformam, de repente, o normal e familiar em 

inquietante instabilidade” (p. 18).  

O fantástico surge para oferecer ao leitor uma forma de experimentar uma inquietação pela 

falta de sentido, ou seja, experimentar uma percepção do real desprovido de sentido, como Alvarez 

indica “imerso num mundo povoado de convencionalismos e banalidades, que o levam à constatação 

de sua insignificância diante do que não consegue explicar satisfatoriamente para si mesmo” (2014, 

p. 21).  

Para Roas (2014), apenas a aparição de um fenômeno ou acontecimento sobrenatural não 

indica que a obra pertença à literatura fantástica, uma vez que epopeias gregas e narrativas utópicas 

(entre outras) apresentam esses elementos, mas não são fantásticas. Por outro lado, sem o 

sobrenatural, o fantástico não pode existir.   

O fator considerado como essencial e obrigatório em literatura fantástica é, por outro lado, a 

transgressão das leis que organizam o mundo real, ou seja, o sobrenatural é aquilo que transgride as 

leis do real: “a narrativa fantástica põe o leitor diante do sobrenatural, [...] para interrogá-lo e fazêlo 

perder a segurança diante do mundo real” (ROAS, 2014, p. 31). O fantástico obtém sucesso ao 

provocar no leitor a incerteza de sua percepção do real e, consequentemente, da percepção de sua 

própria existência.  

 Outro fator importante fator que o autor trabalha é a questão do contexto sociocultural para a 

experiência do fantástico, visto que, se é necessário que o fantástico se contraponha ao real, “toda 

representação da realidade depende do modelo de mundo de que uma cultura parte” (ROAS, 2014, p. 
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39), ou seja, o que se conhece por real é que vai definir o efeito de conflito do fantástico. Roas (2014) 

aponta que “o discurso fantástico é, como afirma Reis, um discurso em relação intertextual constante 

com esse outro discurso que é a realidade (entendida como construção cultural)” (p. 46). É justamente 

esse aspecto descartado por abordagens mais estruturalistas (como a de Todorov). A realidade torna-

se um quadro de referência, construído histórica e socialmente, ou seja, um contexto extratextual.  

Ora, se para o êxito do fantástico é necessário o conflito entre o real e o sobrenatural, vale 

destacar que o realismo é essencial para esse gênero, há uma necessidade estrutural disso. O autor 

aponta que é indispensável que haja uma descrição mais real possível do mundo, “essa exigência de 

verossimilhança é dupla, uma vez que devemos aceitar – acreditar em – algo que o próprio narrador 

[nem sempre] reconhece, ou estabelece, como impossível” (ROAS, 2014, p.52). Isso implica, segundo 

o teórico, que a narrativa fantástica exige técnicas realistas.   

É característica do fantástico também a questão da superação dos limites da linguagem. O 

fenômeno fantástico é impossível de explicar. Cabe ao escritor produzir um ainda não dito, entretanto 

não lhe cabe alternativa além da linguagem para evotar e impor o fenômeno. “O autor fantástico deve 

obrigá-las [as palavras] durante certo momento, a produzir um „ainda não dito‟, a significar um 

indesignável” (ROAS, 2014, p. 170).   

A concordância estabelecida entre o mundo ficcional e o mundo extratextual se parte no 

momento em que a linguagem precisa dar conta do fenômeno impossível. A representação 

ou, melhor dizendo, a tentativa de representação desse fenômeno supõe a crise da ilusão do 

real [...]. Bozzetto chama de “operadores de confusão” e que intensificam a incerteza diante 

da percepção do fenômeno impossível: metáforas, sinédoques, comparações, paralelismos, 

analogias, antíteses, oximoros, neologismos e expressões ambíguas do tipo “pensei ter visto”, 

“acho que vi”, “era como se”, assim como a utilização reiterada de adjetivos de forte 

conotação, como “sinistro”, “fantasmagórico”, “aterrorizante”, “incrível” e outros desse 

mesmo campo semântico. (ROAS, 2014, p. 171-172).  

Roas aponta que os recursos e procedimentos linguísticos não são exclusivos do fantástico. 

Sejam aqueles que se relacionam com a instância narrativa: narração em primeira pessoa, 

identificação do leitor, vacilação, entre outros; sejam os recursos relacionados com os aspectos 

sintáticos: temporalidade, ausência de causalidade e finalidade, metalepse metagórica; ou, sejam 

aqueles vinculados ao nível verbal ou discursivo: “literalização do sentido figurado, adjetivação 

conotada, nivelação narrativa do natural e do sobrenatural, evasão de termos designativos, 

antropomorfização da sinédoque” (ROAS, 2014, p. 179). O teórico espanhol completa: “não existe 

uma linguagem fantástica em si mesma, e sim um modo de usar a linguagem que gera um efeito 

fantástico” (ROAS, 2014, p. 179).  

Ao contrário do que Todorov postula que o fantástico havia perdido sua função social com o 

advento da Psicanálise, por tratar de temas antes considerados tabus, o fantástico permanece existindo, 

porém, com uma nova maneira de expressão do gênero. As novas formas de escrever o fantástico 

condizem com a visão pós-moderna da realidade, em que o real e o mundo são percebidos como 

indecifráveis, em que não há verdades gerais e não há meio de captar o real. Enquanto a literatura 

fantástica do século XIX apontava para a possibilidade do mundo real ultrapassar o conhecimento 

racional, a literatura fantástica do século XX nos traz o mundo coerente como artifício, irreal, um 

construto social.  

Diante disso, não se deve supor que o fantástico seja uma concepção estática. Ao contrário, 

ele evolui com o a mudança de relações do ser humano com o mundo e, sendo assim, os autores do 

fantástico contemporâneo buscam “narrativas fantásticas para desmentir os esquemas de interpretação 

da realidade e do eu” (ROAS, 2014, p. 92), bem como o de mostrar a estranheza do mundo, pois “com 

o passar do tempo foi se tornando necessário empregar novos recursos, técnicas diferentes, mais sutis 
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para comunicá-los, despertá-los ou reativá-los, e com isso, causar a inquietude do leitor” (ROAS, 

2014, p. 150).   

Disso caracteriza a não mais necessidade da aparição do sobrenatural, pois a transgressão, 

mais do que antes, é o objetivo do fantástico (contemporâneo). O fantástico visa a problematização 

dos limites entre real e irreal, ao contrário da narrativa pós-moderna (e da surrealista) que apaga esses 

limites, harmonizando o real e o imaginário.  

O fantástico revela a complexidade do real e nossa incapacidade de compreendê-lo e explicá-

lo, e faz isso por meio da transgressão da ideia (convencional e arbitrária) que o leitor faz da 

realidade, o que implica uma contínua reflexão sobre as concepções que desenvolvemos para 

explicar e representar o mundo e o eu. (ROAS, 2014, p 104).  

O autor frisa que a diferença entre qualquer gênero e o fantástico é a confrontação da realidade, 

a transgressão do mundo que compreendemos e acreditamos, mesmo que a percepção que o leitor e a 

pós-modernidade tenham do real não seja como anteriormente.  

A transgressão, a subversão, proposta por toda narrativa fantástica não se limita unicamente 

à sua dimensão temática, manifestando-se também no nível linguístico, uma vez que, ao 

propor a descrição de um fenômeno impossível, altera a representação da realidade 

estabelecida pelo sistema de valores compartilhado pela comunidade. (ROAS, 2014, p. 123).  

As regularidades e o que conhecemos do real nos dão a segurança necessária, e eis o  

objetivo do fantástico, desestabilizá-los. “E diretamente ligado a essa transgressão, a essa 

ameaça, aparece outro efeito fundamental do fantástico: o medo” (ROAS, 2014, p135, grifo do autor). 

Essa impressão e seus similares (terror, inquietude, angústia, estranheza, entre outros) são alcançados 

devido à impressão de ameaça que o leitor experimenta. Assim como outras características, o medo 

não é condição nem efeito exclusivo do fantástico. O medo aparece também não apenas no âmbito 

literário como no cinematográfico em “histórias de terror”, thrillers, histórias com psicopatas, 

catástrofes naturais, entre outros.  

Ao retomarmos historicamente o fantástico, podemos observar como se desenvolveram as 

narrativas e observar o que nos diz Roas: O fantástico surgiu a princípio do romance gótico do século 

XVIII, que traz o macabro, o prazer do medo e o sublime, acontecimentos distanciados do espaço e 

tempo do leitor, lhe dando uma distância segura dos fatos, “o receptor suspendia sua incredulidade e 

„aceitava‟ sem maiores problemas a presença desses fenômenos sobrenaturais porque ocorriam longe 

de casa” (ROAS, 2014, p. 166).  

Foi com os autores românticos que essa característica foi modificada, visto que trouxeram 

para o cotidiano do leitor, para o presente e suas localidades, em que “parece impossível que qualquer 

coisa impossível possa acontecer” (ROAS, 2014, p. 167). A medida que avança o século XIX essa 

cotidianização vai adquirindo outras características, como a busca dos autores por explicações 

científicas para incrementar seus textos.   

Posteriormente a essas mudanças incluíram nas narrativas as verificações positivistas das 

informações, além da necessidade de evidenciar as relações de causa e efeito, bem como a questão 

subjetiva. Essas mudanças são acrescentadas para cada vez mais o mundo descrito no texto se 

aproximar do real do leitor. Na segunda metade do século XX, outras alternativas do fantástico levam 

“as histórias fantásticas ao grau máximo de cotidianização, de „realismo‟” (ROAS, 2014, p. 169). 

Roas (2014) conclui “nossa ideia de realidade atua como contraponto, como contraste para fenômenos 

cuja presença impossível problematiza a ordem precária em que fingimos viver mais ou menos 

tranquilos” (p. 187), logo, o mundo da narrativa fantástica, em qualquer tempo que seja escrita, é o 

nosso mundo.  
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3. Considerações finais  

  

É difícil delimitar a literatura fantástica de uma maneira única e definitiva. Notamos que ainda 

que as definições desse campo não destoem completamente umas das outras. Cada teórico trabalha 

de uma forma distinta e consequentemente essa concepção irá delimitar quais obras serão 

consideradas ou não como fantásticas.  

Concordamos com Roas (2014) quando este aponta que a literatura fantástica é uma vasta 

produção literária que pode abarcar outras formas de expressão humana, como cinema, quadrinhos, 

desenhos, entre outras. Também concordamos quando ele aponta que o fantástico modificou-se com 

os adventos teóricos desenvolvidos pela sociedade, ou seja, que o que se considera em uma obra 

fantástica está em algum grau influenciado e conectado ao contexto sociocultural em que a obra se 

insere.  

Vale destacar que na década de 1970, o estruturalismo, posterior ao formalismo, buscava 

estabelecer o campo das letras (linguística e literatura) de uma maneira formal, ou seja, buscaram uma 

organização dos conteúdos. Todorov advém dessas escolas de pensamento. Atualmente tal formato 

de pensamento já não condiz com a realidade dos estudos literários, porém, Todorov não perde sua 

importância devido à ineditismo de sua empreitada, uma vez que é percursor na área, pois conseguiu 

sistematizar de forma mais clara o conceito teórico sobre o gênero fantástico.  

Já podemos de antemão concluir, baseando-nos nos estudos tanto de Todorov (2008) como 

Roas (2014), que a literatura fantástica não pressupõe um elemento sobrenatural ou fantástico por si 

só, pois somente a aparição de algo sobrenatural que foge das leis da realidade na narrativa não torna 

a obra uma literatura fantástica.   

Enquanto para Todorov (2008) é necessário que a hesitação causada por esse elemento seja 

constante e deve-se manter até o final. Caso contrário, ou se torna uma obra de gênero estranho ou de 

gênero maravilhoso (e suas nuances).  

Do outro lado, Roas (2014) indica a necessidade que o fantástico cause um conflito entre a 

concepção e a relação com o real. É preciso que haja uma transgressão e posteriormente um conflito, 

tanto na obra, quanto para o leitor. O teórico espanhol busca reformular o conceito de fantástico, para 

que abarque também as narrativas do século XX e XXI, sendo que ele próprio, como escritor 

fantástico, se enquadra como um dos ficcionais do gênero.   
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MUDANÇA SOCIAL REFLETIDA NO DISCURSO JURÍDICO: accessus ad 

alterum torum  
  

  

Alexandre Luís Gonzaga (UFMS6)  

Marcos Lúcio de Sousa Góis (UFGD7)  

  

Resumo: Neste estudo propõe-se rever a concepção de adultério como referência para mudança na 

sociedade e problematizar os discursos que permeiam estas mudanças. O adultério, antes categorizado 

como crime contra a segurança do estado civil, no século XX era classificado como delito contra a 

honra e atualmente não é mais tipificado como delito. Assim aos poucos os discursos da dominação 

masculina (BOURDIEU, 2002) e a ordem do discurso de dominação sobre o feminino (FOUCAULT, 

1996) vão tomando uma nova configuração. O machismo é uma forma ideológica que se sobrepõe ao 

fazer jurídico e que pode direcionar as decisões tomadas em julgamentos de primeira e segunda 

instâncias. As conclusões permite-nos perceber que o machismo ainda polariza muitas decisões, 

realidade que vem se alterando aos poucos. Partindo da concepção de que a dominação masculina 

influencia no fazer jurídico, passamos a examinar o discurso jurídico como reflexo ideológico dos 

valores masculinos.   

  

Palavras-Chave: Análise do discurso; discurso jurídico; adultério, ideologia  

  

  

Introdução  

  

O adultério não é mais categorizado como crime no Brasil desde 2005 com a publicação do 

último Código Penal Brasileiro. A sociedade está mais tolerante e as relações pessoais estão mais 

flexíveis, com um progressivo distanciamento do conceito de sacralização do matrimônio. O 

matrimônio não é mais a única forma de relacionamento conjugal, novas formas de relacionamento 

com base em respeito mútuo e liberdade individual surgiram, sem que seja exigido o convívio sob o 

mesmo teto para o reconhecimento de uma entidade familiar. Assim, o conceito de família está mais 

abrangente e inclui novas formas de convivência, passando a ter como principal componente o elo 

afetivo, independente de gênero (LOUZADA, 2014), (STJ, 2011).   

Mudanças de paradigmas como as observadas na constituição das famílias fazem com que a 

realidade social contrarie insistentemente a determinação legal, e isto se aplica também às relações 

paralelas que sempre ocorreram e continuam existindo como uma postura assumida por homens e 

mulheres com tendências à infidelidade.   

Propomos usar a prática de adultério como indicador de mudança da mentalidade da 

sociedade, acredita-se que a prática do adultério vem sendo tratada com mais tolerância pela 

sociedade; o ato não deixou de ser visto como um tipo de violação ao contrato matrimonial, mas à 

medida que as relações interpessoais se tornam mais liberais certos comportamentos que antes eram 

intoleráveis, passaram a serem vistos de modo diferente.  

De um ponto de vista jurídico adultério é a violação do contrato matrimonial. O adultério 

masculino não acarretava em consequências maiores para o marido, aliás, marido adúltero era uma 
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expressão que não existia no século 19, de acordo com Oliveira Filho (2011). Somente era 

considerado crime caso o marido mantivesse ou sustentasse concubina.   

O Código Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal vigorou no Brasil até o 

início do século 19 e no título XXV, “Do que dorme com mulher casada” diz:  

Mandamos que o homem, que dormir com mulher casada, e que em fama de casada 

stiver, morra por ello.  
Porém, se o adultero for de maior condição, que o marido della, asi como, se o tal 

adultero fosse Fidalgo, e o marido Cavalleiro, ou Scudeiro, ou o adultero Cavalleiro 

ou Scudeiro, e o marido peão, não farão as Justiças nelle execução, ate nol-o fazerem 

saber, e verem sobre isso nosso mandado. E toda mulher, que fizer adultério a seu 

marido morra por isso.  

  

Samara (1995) diz que a prática das execuções da lei são desconhecidas pois os documentos 

se perderam, todavia eram muitos os processos de divórcio e nulidade de casamentos na Justiça 

Eclesiástica desde o século 18.  

Cumpre esclarecer que no Brasil do século 19, o então crime de adultério foi debatido nas 

esferas cível e criminal. No Código Penal de 18308, o adultério figurava no capítulo III “DOS  

CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DO ESTADO CIVIL, E DOMÉSTICO”. Textualmente o  

Código Penal (C.P.) trazia:  

  

SECÇÃO III  
Adultério  
Art. 250. A mulher casada, que commetter adulterio, será punida com a pena de 

prisão com trabalho por um a tres annos. A mesma pena se imporá neste caso ao 

adultero.  
Art. 251. O homem casado, que tiver concubina, teúda, e manteúda, será punido com 

as penas do artigo antecedente.  
Art. 252. A accusação deste crime não será permittida á pessoa, que não seja marido, 

ou mulher; e estes mesmos não terão direito de accusar, se em algum tempo tiverem 

consentido no adulterio.  
Art. 253. A accusação por adulterio deverá ser intentada conjunctamente contra a 

mulher, e o homem, com quem ella tiver commettido o crime, se fôr vivo; e um não 

poderá ser condemnado sem o outro.  

  

Podemos perceber que o adultério é cometido essencialmente pela mulher casada, ficando o 

homem mencionado no Código Penal da época nos casos de concubinato. Contudo, o artigo 250 do 

referido código é direto quanto a quem é imputado o crime de adultério sendo que ao homem, o código 

se refere apenas como “adúltero”, podendo der um homem casado ou solteiro. No artigo 251 a lei não 

categoriza o ato de ter concubina como adultério, menciona somente o ato de manter concubina. 

Assim, o texto da lei deixa pressuposto que se a mulher cometer adultério a mesma pena será imposta 

também ao adúltero, mas não especifica-o, deixa subentendido que é do parceiro de quem se fala. 

Assim, o elo de subordinação, nesse caso “a mesma pena” não se refere mais à mulher casada, mas à 

adúltera apenada.  

O Código de 1830 foi substituído setenta anos depois, em 1940, e trouxe significativa 

mudança na classificação do crime de adultério. Desde o título, passou a ser classificado como crime 

“contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor”. O novo código 

textualmente no Capítulo IV traz:  

                                                 
8 Disponível em  http://jus.com.br/artigos/18766/a-evolucao-legislativa-do-adulterio-desde-machado-de-assis-aostempos-

atuais#ixzz3FMv0OjVZ> acesso em 15.out.2014.  
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DO ADULTERIO OU INFIDELIDADE CONJUGAL  
Art. 279. A mulher casada que commetter adulterio será punida com a pena de prisão 

cellular por um a tres annos. § 1º Em igual pena incorrerá:  
1º O marido que tiver concubina teuda e manteuda; 2º 

A concubina;  
3º O co-réo adultero.  
§ 2º A accusação deste crime é licita sómente aos conjuges, que ficarão privados do 

exercicio desse direito, si por qualquer modo houverem consentido no adulterio. Art. 

280. Contra o co-réo adultero não serão admissiveis outras provas sinão o flagrante 

delicto, e a resultante de documentos escriptos por elle.  
Art. 281. Acção de adulterio prescreve no fim de tres mezes, contados da data do 

crime.  
Paragrapho unico . O perdão de qualquer dos conjuges, ou sua reconciliação, 

extingue todos os effeitos da accusação e condemnação.  

  

Observe-se que há mudanças conceituais que não se pode deixar de destacar, como o crime 

antes ser contra o Estado Civil e no novo código o crime passa a caráter particular. Dito de outra 

forma, a queixa não é mais responsabilidade do Estado, cabe apenas ao cônjuge, como parte ofendida 

do fato, a prerrogativa do perdão, não podendo intervir o Estado nesta decisão, para cessar os efeitos 

do referido crime. Nesse sentido, reprimir o adultério não seria mais interesse do Estado, ou da ordem 

pública, mas passa a ser restrito ao âmbito privado. Ao Estado cabe regular as relações no sentido de 

que se um dos cônjuges se sentir ofendido decorrente de alguma ação do outro, poderá recorrer ao 

Estado para mediar a causa.  

Fazer constar no Código Penal o disposto sobre o crime de adultério passou então a ser 

inócuo, pois que o marido que recorresse ao poder do Estado para punir a infidelidade da mulher 

correria o risco de ser menosprezado e ridicularizado pela sociedade. O silêncio do Estado, que 

decorre da descriminalização do adultério, pode ser visto como um indicativo de anuência com a 

dissolução do costume ou regra moral ou pelo menos a aceitação tácita que não implica 

necessariamente em consentir com a questão.  

No Código Penal de 1940, a mudança mais sensível referente ao tema foi a diminuição da 

pena, passando a ser de quinze dias a seis meses, e o prazo de decadência do direito a prestar queixa 

passa a ser de um mês. Na mesma linha, o Código de 1940 inclui novas situações puníveis pelo Estado 

como a bigamia.  

Quanto ao homem, o Código de 1940 passa a caracterizar mais claramente o adultério 

masculino, sem a necessidade da presença de relação de concubinato. Nesse ponto pode-se perceber 

uma tendência à igualitarização de direitos entre os gêneros.   

O atual Código Penal (promulgado em 2005) descriminaliza o adultério, passando a ser 

classificado como ilícito civil. Comparando com a sociedade do século 19, onde a conduta da mulher 

era mais vigiada pelo temor e pela repercussão das atitudes de uma esposa perante a corte e a 

sociedade, o que temos hoje, para Kosovski (1997) é um posicionamento mais agressivo socialmente, 

com movimentos feministas e maior liberdade sexual.   

Atualmente, o Estado pune essencialmente crimes que afetam a honra privada do cidadão, 

igualmente homem ou mulher. Assim, o ilícito do adultério enseja processos de dano moral e como 

forma de punição estes processos resultam em imposição de pena pecuniária, não ocorrendo mais 

pena de reclusão.   

Ao deixar a iniciativa da reclamação para um dos cônjuges, o Estado vai aos poucos 

silenciando quanto ao delito. Isso permite transparecer a ideologia machista, pois o homem não tem 

mais como invocar o poder do Estado para vingar-lhe a honra manchada, deve ele próprio fazê-lo 
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através das regras que o Estado, e para isso precisará expor sua motivação, onde acredita-se que a 

ideologia machista ganhará materialidade discursiva.   

O aparelho jurídico do Estado é constituído em sua maioria por homens e em diversos 

julgamentos de ações que envolvem o adultério direta ou indiretamente a ideologia machista será 

tomada por base na decisão.  

A posição do Estado hoje pode ser percebida no introito de uma apelação cível de 

indenização por dano moral motivada por traição matrimonial. O magistrado inicia a sentença 

estabelecendo dois posicionamentos:  

  

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO ENTRE EX-MARIDO E AMANTE. 

INEXISTENTE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA.  
1. A traição, por si só, bem como as consequências dela oriundas, não 

geram o dever de indenizar.  
2. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a indenização por abalo 

moral entre cônjuges ou conviventes quando há cometimento de ilícito penal um 

contra o outro, mas não quando apenas há infração aos deveres matrimoniais. 

(BRASIL, 2011)  

  

Ao classificar como ato infracional com violação à instituição matrimonial o magistrado 

mostra que ao Estado importa somente os direitos daquele advindos do abalo emocional que o cônjuge 

possa ter sofrido. A ideia subjacente de que a instituição matrimonial não possui o mesmo valor 

quando comparado aos códigos penais anteriores é evidente. A apelação acima é impetrada pela 

cônjuge em desfavor do ex-cônjuge e da amante deste. Ao final da sentença o apelo foi improvido 

pelos desembargadores.  

Em outra sentença, o cônjuge, separado há mais de trinta dias vai procurar a ex-esposa em 

tentativa de reconciliação. Diante da negativa, o marido, alegando inconformismo, comete homicídio. 

Em julgamento na primeira instância é absolvido, como pode-se perceber pelo introito do processo 

de apelação abaixo:  

  

RESP. JÚRI. LEGITMA DEFSA DA HONRA. VIOLAÇÃO AO ART. 25 DO 

CÓDIGO PENAL. SÚMULA 07DO STJ.  
1. Relata a denúncia haver o marido, incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos 

I e IV do Código Penal, efetuado diversos disparos contra sua mulher, de quem se 

encontrava separado, residindo ela, há algum tempo (mais de30 dias), em casa de 

seus pais, onde foi procurada, ao que parece, em tentativa frustrada de reconciliação, 

e morta.  
2. A absolvição pelo Júri teve por fundamento ação em legítima defesa da honra, 

decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça, o entendimento não ser aquela causa 

excludente desnaturada pelo fato de o casal estar separado, há algum tempo, e porque 

"a vítima não tinha comportamento recatado". (BRASIL, 2001)  

  

Esta apelação chegou ao Superior Tribunal de Justiça porque a decisão em segunda instância 

não foi unânime,ou seja, um dos desembargadores foi contra a apelação baseando-se no princípio da 

soberania da decisão do conselho de sentença independentemente de a decisão ir contra o 

ordenamento jurídico9, vota pela manutenção da absolvição do réu. Assim a ideologia, como um 

processo de sujeição inconsciente do sujeito, escamoteia a realidade social de um conflito que subjaz 

                                                 
9 Em nossa dissertação de mestrado (GONZAGA, 2013) fizemos uma análise discursiva dos argumentos contidos no 

voto deste desembargador, acreditamos que o magistrado era a favor da tese utilizada pela defesa.  
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à ordem aparente do âmbito social. O controle do corpo e do comportamento femininos associa a 

mulher ora à figura da maternidade e da dedicação ao masculino, e ora ao comportamento 

sexualmente compulsivo e sem controle, o que motivaria o masculino a exercer um poder disciplinar 

coercitivo, o que se dá em alguns momentos através dos aparelhos ideológicos do Estado.  

A ideologia é muito discutida na filosofia e há muitos sentidos atribuídos ao termo de  

acordo com a abordagem, denotando a complexidade que envolve este termo. Guareschi (2012) diz, 

por exemplo, que talvez não haja conceito com tamanha complexidade e sujeito a equívocos do que 

a ideologia, ou seja, é um conceito de sentido deslizante, sujeito a ressignificações continuamente e 

que mantém relação com as mais diversas áreas do fazer humano. O posicionamento neste estudo é 

baseado em Pêcheux (1997) que nos apresenta de modo crítico os pressupostos ideológicos da 

constituição do sujeito, e especificamente em nosso caso, é a base do sujeito do fazer jurídico. 

Wolkmer (2003) nos diz que três tipos de ideologias permeiam o fazer jurídico, sendo o machismo 

uma delas. Nota-se que as ideias que representam a sociedade o fazem somente no nível da aparência, 

levando os homens a acreditarem que seus pensamentos são independentes, mas decidindo de acordo 

com a ideologia que os domina. A ideologia faz com que os homens acreditem que a realidade social 

envolta decorra da ação de instâncias superiores (Deus, Natureza, Estado, Razão ou Ciência) 

preexistentes e que tem precedência tal que leva o indivíduo à sujeição. Através da lógica, as 

ideologias buscam se impor como sendo verdades axiomáticas.  

De fato, a eficácia de uma ideologia poderia ser medida pela capacidade de ocultar a 

dominação que ela exerce. A ideia de que as mulheres são culpadas pelas agressões que sofrem 

permeia parcela significativa da sociedade nacional. Em pesquisa10 realizada pelo IPEA revelou-se 

uma quantidade elevada de sujeitos que concordam que a mulher merece a agressão sofrida em função 

do modo de vestir. Os dados revelaram que dentre os que concordam com a assertiva, quase a metade 

são mulheres, o que revela que a ideologia masculina iminentemente machista é legitimada por uma 

parcela feminina da sociedade.  

  

1. A dominação masculina  

  

Bourdieu (2002) faz uma reflexão de como se dá a dominação masculina e o processo de 

sujeição feminina abordando o que chama de economia dos bens simbólicos. Ressaltamos que 

Bourdieu estudou as relações de gênero na sociedade Cabila e, a partir daí, extrapolou suas 

observações generalizando-as. Por intermédio de seus estudos, esse autor francês procurou exibir 

diversos estereótipos observáveis na sociedade ocidental e a força da ordem masculina. O sociólogo, 

no entanto justifica que “a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se 

enunciar em discursos que visem legitimá-lo” (2002, p. 27).  

Bourdieu faz uma análise dos processos de dominação masculina sobre o controle do corpo, 

ou corporificação como sinais de distinção social. O controle do corpo pode ser observado quanto à 

feminização do corpo masculino, que Bourdieu sugere ser uma marca de ascensão social que reflete 

o abandono dos valores masculinos.   

  

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 

dominação sobre a qual se alicerça, e, ainda segundo Bourdieu (2002), o mundo social constrói o 

                                                 
10 O Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) é uma pesquisa domiciliar e presencial que visa captar a 

percepção das famílias acerca das políticas públicas implementadas pelo Estado, independentemente dos pesquisados 

serem usuários ou não dos seus programas e ações. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA. Disponível em  

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres_antigo.pdf> Acesso em 

02.out.2014.  
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corpo como realidade sexuada e como depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes; 

a diferença fisiológica entre os sexos pode assim ser vista como justificativa natural da diferença 

socialmente construída entre os gêneros e também da divisão do trabalho. Sobre a diferença 

fisiológica, Bourdieu relaciona-a com a virilidade:  

  

A virilidade, em seu aspecto ético mesmo, isto é, enquanto qüididade do vir, virtus, 

questão de honra (nif), princípio da conservação e do aumento da honra, mantém-se 

indissociável, pelo menos tacitamente, da virilidade física, através, sobretudo, das 

provas de potência sexual – defloração da noiva, progenitura masculina abundante 

etc. – que são esperadas de um homem que seja realmente um homem (BOURDIEU, 

2002, p. 29).   

  

As manifestações de virilidade masculina fazem ver que as representações de ambos os sexos 

são assimétricas, mesmo porque o ato sexual é, de um ponto de vista masculino, uma forma de 

subjugar, sujeitar, ou como Bourdieu diz, apropriação, de posse.  

Sob a perspectiva masculina de uma sociedade em mudança, as relações sociais se tornaram 

mais complexas, e o corpo feminino acabou por ficar no centro das atenções enquanto objeto de 

disciplina, regulamentação e controle.   

A través Del cuerpo hablan las condiciones de trabajo, los hábitos de consumo, la 

clase social, el habitus, la cultura. El cuerpo es pues, como un texto donde se 

inscriben las relaciones sociales de producción y dominación. Tendría entonces, un 

carácter históricamente determinado, podría decirse que la história del cuerpo 

humano, es la historia de su dominación (SANCHEZ, 2011, P. 129).  

  

Visto deste modo, a relação sexual é uma relação de dominação de um homem e de 

assujeitamento de uma mulher sob um aspecto de erotismo e sedução.   

O adultério feminino apareceria como um modo de resistir à dominação masculina ou de 

subvertê-la. Não podendo a mulher evitar a posse sexual pelo cônjuge, guarda seu gozo para outro, 

configurando um duplo modo de resistência, pela posse e pelo gozo. Na visão de Bourdieu, o gozo 

feminino é também a afirmação da virilidade masculina, logo, o não gozo com o cônjuge é também 

uma forma de negar sua virilidade.   

Considerando posicionamentos legalistas históricos, a relação conjugal é uma relação de 

posse e propriedade, o corpo feminino é de posse da mulher, mas sua propriedade não. A lei judaica 

diz que a mulher pertence ao seu marido, assim como quando solteira pertence a seu pai. Foucault 

fala sobre a época alexandrina quando a mulher também pertencia ao marido e por ele era tutelada. 

Coulanges (1961, p. 69) falando sobre a lei de Manu diz: “A mulher, durante a sua infância, depende 

de seu pai; durante a juventude, de seu marido; por morte de seu marido, de seus filhos; se não tem 

filhos, dos parentes próximos de seu marido, porque a mulher jamais deve governar-se à sua vontade”.   

  

2. Ad alterum torum ire, ideologia e direito  

  

O termo “adultério” teria duas origens etimológicas, a primeira encontra-se assim 

dicionarizada em Cunha (1994): “adultério: XIII. Do Lat. adulterium || adúltero XIV. Do lat. 

adulterum. A outra, mais conhecida e reproduzida no âmbito jurídico, pode ser consultada em Schüler 

(2002), que traz um verbete mais extenso compreendendo a acepção religiosa cristã e a acepção 

jurídica, como o adultério era visto até o Código Penal de 2005, antes de ser descriminalizado, Schüler 

inclui ainda a etimologia de Cunha e adiciona a seguinte forma: “ad alterum torum ire (ir a outra 

cama)”.   
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Na Enciclopédia Judaica11 o adultério é definido como o intercurso sexual de uma mulher 

casada com qualquer homem que não seja seu marido. Somente pode ser cometido por uma mulher 

casada, o intercurso sexual de um homem casado com uma mulher solteira não é tecnicamente um 

adultério na lei judaica.   

Ulmann (1964), procurando expor as definições analíticas do significado nos diz que “antes 

da emissão de uma forma linguística ocorra dentro do locutor um processo não-físico, um 

pensamento, conceito, imagem, sentimento, acto de vontade” (ibid., p. 122, grifos do autor). De outra 

forma, o signo reflete a emanação do referente, e então adquiri um significado a partir do que destaca 

Ulmann. O adultério, antes de ter este designatum, o era no pensamento, como ato de vontade.   

No senso comum, o adultério tem significados diferentes para homens e mulheres e de um 

ponto de vista judaico-cristão, se aplica tanto a casados quanto a solteiros. O Direito brasileiro, no 

C.P. de 1940, não aplicava o adultério ao solteiro. Na prática do adultério, o homem ou mulher 

solteiros que mantivessem relações com um parceiro casado, somente ao parceiro casado seria 

imputado o delito. Na concepção judaico-cristã, segundo o livro bíblico de Mateus (5:27) Cristo diz: 

“Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher 

com intenção impura, no coração já adulterou com ela”. Logo, ao dizer “qualquer” pode-se inferir 

que se aplica também aos solteiros.   

O senso comum diz ainda que a traição feminina tem caráter de vingança a uma ação anterior 

do cônjuge. Esse conceito é confirmado por Almeida (2007) que ainda segmenta o ato em infidelidade 

sexual ou emocional. Este autor diz que a manifestação emocional apresentada pela mulher ao ser 

traída relaciona-se com o medo de ser abandonada, trocada por outra mulher, expressa seu ciúme de 

forma mais clara que o homem; quando preterida, se sente isolada, insegura e com sentimentos de 

baixa autoestima. Por outro lado, o homem, ao descobrir uma traição, sente-se humilhado e fracassado 

em manter a posse, manifesta seu ciúme pelo medo de perder o poder e o domínio sobre a mulher.   

Ainda para Almeida (2007) as mulheres cometem mais infidelidades emocionais em relação 

ao universo masculino, elas estariam mais propensas a se engajarem em comportamentos relacionados 

à infidelidade, mas os homens têm propensão maior quando a infidelidade é sexual e são também 

mais efetivos. Em outras palavras, a mulher se envolve emocionalmente, e só então se envolveria 

sexualmente com outro parceiro, oposto ao homem, que se envolve sexualmente primeiro, e então se 

envolveria emocionalmente com a outra parceira. Em função do fator emocional, a traição feminina 

demora mais a ocorrer, razão pela qual acredita-se que ocorra em menor número quando comparada 

ao adultério masculina.  

Em obra específica para o curso de Direito, jurista Washington Barros Monteiro explica 

porque o adultério feminino é visto como sendo mais condenável do que o masculino:  

  

Entretanto do ponto de vista puramente psicológico, torna-se sem dúvida mais grave 

o adultério da mulher.  Quase sempre, a infidelidade no homem é fruto de capricho 

passageiro ou de um desejo momentâneo. Seu deslize não afeta de modo algum o 

amor pela mulher. O adultério desta, ao revés, vem demonstrar que se acham 

definitivamente rotos os laços afetivos que a prendiam ao marido e 

irremediavelmente comprometida a estabilidade do lar.  Para o homem, escreve 

Somerset Maugham, uma ligação passageira não tem significação sentimental ao 

passo que para a mulher tem. Além disso, os filhos adulterinos que a mulher venha 

a ter ficarão necessariamente a cargo do marido, o que agrava a IMORALIDADE, 

enquanto os do marido com a amante jamais estarão sob os cuidados da esposa. Por 

outras palavras, o adultério da mulher transfere para o marido o encargo de alimentar 

                                                 
11 Jewish Encyclopedia - The unedited full-text of the 1906. Disponível em  

<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/865-adultery> acesso em 17.nov.2014.  



30 

 

prole alheia, ao passo que não terá essa consequência o adultério do marido. Por isso, 

a própria sociedade encara de modo mais severo o adultério da primeira 

(MONTEIRO, 2012, pág. 117.  

  

Nota-se que o jurista relaciona a imoralidade diretamente ao feminino construindo um 

conceito que liga a mulher virtuosa à boa moral e por oposição, a mulher adúltera à imoralidade. Para 

o homem a situação não se configura do mesmo modo, o adultério masculino não tem, segundo o 

jurista, caráter moral, mas de busca de satisfação sexual, sem uma relação direta com moral. O 

percurso da virtude ao vício pela mulher se dá em linha direta, para o homem passaria por um estágio 

intermediário de negação, como visto em um esquema semiótico, o percurso para o homem iria do 

moral ao não-moral (ou amoral) e depois para o imoral. Para a mulher não há este estágio 

intermediário, o não-moral, o percurso gerativo de sentido que parte da condição inicial de moralidade 

vai diretamente para a imoralidade.   

Uma explicação para isso encontramos nos pressupostos semióticos greimasianos onde nas 

relações entre os elementos constitutivos da narrativa a mulher não é sujeito, mas objeto. Visto dentro 

do matrimônio, o homem seria o sujeito e a mulher o objeto de desejo, que como objeto pertencente 

ao sujeito é para este, sagrado. O adultério é o ato que profana este objeto, dessacralizao e destitui o 

sujeito de sua posse. Assim, um objeto não poderia pertencer a dois senhores, mas pelo lado 

masculino, um senhor poderia possuir dois objetos. Esta seria uma condição possível se vista sob a 

égide do machismo e, nesse sentido, o jurista vê como aceitável o homem alimentar prole sua fora do 

casamento, mas inaceitável alimentar prole de outrem dentro do casamento, sendo essa a ideologia 

que permeia o conceito de matrimônio e adultério no Direito.   

Para Thomas Hobbes cada homem encara seu semelhante como um concorrente que precisa 

ser dominado, como consequência dessa disputa tem-se uma permanente tensão que somente é 

aliviada quando se firma um contrato pelo qual cada um transfere seu poder de governar a si próprio 

a um terceiro, o Estado, que deverá impor ordem e segurança à vida social. Assim, o Estado, no intuito 

de satisfazer a vontade geral, procura garantir o uso dos direitos naturais como liberdade e igualdade, 

sendo a desigualdade entre gêneros fruto de distorção ideológica. Lyra (1982) nos diz que o caminho 

para corrigir as distorções das ideologias começa no exame não do que o homem pensa sobre o 

Direito, mas do que juridicamente ele faz.   

Wolkmer (2003) nos diz que como fenômeno social, o Direito só pode ser entendido 

analisando-se a materialidade e o processo histórico onde se manifesta. Nesse sentido, o Direito vai 

refletir como sistema de regras, os valores vigentes e as vontades do grupo social dominante. 

Wolkmer (2003, p.156) defende que quando um grupo ascende ao poder e de fato o exerce (definido 

como controle efetivo sobre determinado território), sua ideologia nada mais será que a própria lei.  

Portanova (2003) ainda nos diz sobre ideologias que influenciam o fazer jurídico e que podem 

ser percebidas em sentenças proferidas baseadas na Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro 

(Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942) que no seu artigo 4º diz: “quando a lei for omissa, 

o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito”. O 

Código de Processo Civil, no artigo 126, estabelece que o juiz não se exima de sentenciar ou despachar 

alegando lacuna ou obscuridade da lei. Se seu julgamento não se basear em lei (caso não haja a lei), 

recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.   

Visto desse modo, o juiz está sujeito à interpelação de uma ideologia não necessariamente 

ligada ao Direito, mas que permeia seu fazer de modo inequívoco.  

Três ideologias são certas de que influenciaram e continuam a influenciar o juiz ao sentenciar: 

o capitalismo, o machismo e o racismo, segundo Wolkmer (2003). Para este jurista, a ideologia está 

difundida nos preconceitos, costumes, religião, família, escola, tribunais, asilos, ciência, cultura, 

moral, regras gerais de conduta, filosofia, bom-senso, tradição. Não há malícia no agir, mas age-se de 
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forma imperceptível, inconsciente, por meio de mecanismos de controles sociais de forma a substituir 

na consciência a realidade concreta por uma “realidade” representada (PORTANOVA, 2003, p.16).   

  

Considerações finais  

  

As leis existem para ordenar a vida em sociedade e surgem quando os conflitos são muito 

frequentes, assim, vimos brevemente que o adultério é fato presente na sociedade. O ordenamento 

jurídico vai se adaptando à medida que novos comportamentos vão se naturalizando, ora incluindo, 

ora excluindo determinado comportamento de acordo com os anseios da sociedade.   

A evolução do discurso jurídico revela que o adultério era inaceitável para as mulheres, 

passível de ser punido com a morte; para o homem era um deslize aceitável, cuja punição dependia 

da classe social do adúltero na ordenação filipina, e nos códigos penais posteriores se manteve 

rigoroso para as esposas mais do que aos maridos adúlteros.  

Vimos que aos poucos o Estado extinguiu sua pretensão punitiva deixando ao cônjuge o ônus 

da reclamação. Estas análises são iniciais em nosso estudo, acreditamos que no desdobrar das análises 

novas possibilidades de interpretação surgirão para definir ou redefinir o sistema de representações 

simbólicas que permeiam o adultério, que mistificam a relação de dominação do homem sobre a 

mulher.   

Diante de nossas exposições podemos concluir que a posição do homem permanece quase 

inalterada historicamente, modernamente começa a se alterar com o distanciamento gradativo dos 

valores ligados a virilidade e da posição de dominante. A mulher está historicamente numa posição 

extremamente vigiada e acreditamos que esta vigilância se arrefece ao longo do tempo.  

A ideologia positivista chamada de doutrina domina o meio jurídico, contudo não é única, 

Brandão citando Pêcheux, nos fala das ideologias pessoais, e são essas ideologias que acredita-se 

interferirem grandemente no fazer jurídico. Buscamos ressaltar especificamente a ideologia machista 

porque acredita-se que seja esta ideologia pessoal que interfira em decisões que se relacionam com a 

relação conjugal ou com a sexualidade de alguma forma.  

As mudanças sociais atualmente trouxeram o que podemos chamar de crise estrutural de 

paradigmas axiológicos com importantes reflexos no fazer jurídico, e mostramos que o adultério como 

fato social pode ser um parâmetro nas considerações sobre essas mudanças.  

Os modelos epistemológicos da área jurídica são conduzidos pelo positivismo normativo, 

baseados na doutrina do direito e toda sua dogmática. Isso quer dizer que a interpretação do jurista é 

momento em que se dá a aplicação da ciência jurídica e, nas palavras de Reale, “o jurista se eleva ao 

plano teórico dos princípios e conceitos gerais indispensáveis à interpretação, construção e 

sistematização dos preceitos e institutos de que se compõe” (2003, p. 322). É, assim, neste momento 

que acreditamos estar o jurista mais suscetível à imposições de uma ideologia mais profunda, que 

interfere no fazer jurídico, a ideologia baseada no capitalismo, no racismo e no machismo como 

dissemos anteriormente.  

Esperamos que as questões que aqui propomos não se dissolvam antes de interpelarem a 

realidade social para podermos avaliar as transformações dos dogmas vigentes.  
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A CASA, A ILHA, A TERRA E O RIO: UM OLHAR ESPACIAL EM UM RIO CHAMADO 

TEMPO, UMA CASA CHAMADA TERRA, DE MIA COUTO 

 

Aline Camara Zampieri (UFMS)12  

  

  

RESUMO: Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, de Mia Couto (2010), narra a volta de 

Marianinho, um estudante universitário, a enigmática ilha de Luar-do-Chão para comandar as cerimônias 

fúnebres de seu avô, Dito Mariano, de quem recebera o mesmo nome. Chegando à ilha, a qual não 

retornara há anos, o neto, favorito de Dito Mariano, se vê em meio a uma série de intrigas e segredos 

familiares e, um falecimento que permanece estranhamente incompleto. Pelas várias histórias que 

perpassam pela narrativa permeiam marcas do fantástico e do misticismo moçambicano imbricados, 

muitas vezes, aos espaços presentes na narrativa. Partindo das categorias de Osman Lins (1976) e 

dialogando com Antônio Dimas (1986), Gaston Bachelard (1993), Chevalier e Gheerbrant (1999), entre 

outros, pretendemos analisar os espaços e suas relações com as personagens do romance, dando especial 

atenção a casa, a terra, a ilha e o rio.   

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa; Espaço; Mia Couto.       

  

  

            Introdução  

  

Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, publicado em 2002, é sétima obra do escritor 

moçambicano Mia Couto. O romance, dividido em vinte e dois capítulos, é narrado em primeira pessoa 

por Mariano, estudante universitário, que, após de anos de ausência, retorna a sua terra natal para 

comandar as cerimônias fúnebres de seu avô Dito Mariano.   

A obra inicia-se a bordo do barco que levará o Mariano e seu tio Abstinêncio à Ilha de Luar-do- 

Chão, o lugar de origem do clã dos Malianes “ou, no aportuguesamento: os Marianos.” (COUTO, 2003, 

p.18). Aos poucos as personagens e suas histórias ainda carregadas de segredos vão sendo apresentadas 

como a do tio Abstinêncio, o mais velho dos filhos de Dito Mariano, magro e engomado, que um certo 

dia exilou-se dentro de casa pois constatou que “O mundo já não tem mais beleza” (COUTO, 2003, 

p.17). Ou da velha Miserinha, cunhada viúva do avô, que não enxerga as cores.  

                                                 
12 Doutoranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS) – aline.zampieri@outlook.com  
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Chegando a ilha, Mariano reencontra a família: a avó Ducinelsa – que tinha os dedos deformados 

pelo trabalho de descascar o fruto de caju –, a bela e formosa tia Admirança, o tio mais novo e metido 

com a política Ultímio; o pai Fulano Malta, ex-gerrilheiro pela independência e que tinha que aprender 

a ser pai e; um avô que está e não está morto, dado seu estado cataléptico.   

Embora, o tempo na narrativa de Couto (2003) não seja marcado cronologicamente, podemos 

inferir que a visita de Marianinho a Luar-do-Chão se passa em alguns dias. Período suficiente para que 

no plano da diegese a obra recupere (por meio de analepses13) três gerações familiares: a do avô Dito 

Mariano, a dos seus filhos: Fulano Malta, Abstinêncio e Ultímio, e a de seu neto homônimo Mariano. 

Tais recuos temporais são feitos ora pelas enigmáticas cartas supostamente psicografadas pelo avô, ora 

pelas recordações das demais personagens e ora pelo próprio narrador.   

Entre os aspectos narrativos presentes no romance de Mia Couto (2003), nos chama à atenção o 

modo como é retratado o espaço. Esse, conforme analisaremos a seguir, não se restringe apenas ao lugar 

onde ocorrem as ações da diegese; mas, influencia as ações e, até mesmo, o destino das personagens.  

  

Um olhar sobre a casa, a terra, a ilha e o rio  

  

Antonio Dimas (1986), em Espaço e romance, afirma que entre as várias armadilhas virtuais de 

uma obra, o espaço pode alcançar estatuto tão importante quanto outros componentes da narrativa, tais 

como personagem, tempo, estrutura, narrador e foco narrativo.  

Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, a importância do espaço é marcada desde 

o título da obra. Composto pelas paisagens rio, casa e terra que não serão somente palco para o 

desenvolvimento das ações do romance; mas, também, influenciarão os atos e os destinos das 

personagens do romance.   

Dois principais espaços14 estão presentes no texto de Mia Couto: a ilha e a cidade.   

                                                 
13 recuos no tempo que permitem a recuperação de fatos passados, conforme Genette (1972).  
14 Em Lima Barreto e o Espaço Romanesco, Osman Lins (1976) define espaço como lugar denotado, explícito, puro e simples 

e que exige do leitor a utilização de dados da realidade ou experiência de mundo para aferir os recursos expressivos do autor 

e diferenciá-lo da ambientação, explicada como conotada, subjacente e implícita que caracteriza-se como um “conjunto de 

processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente” (LINS, 1976, 

p. 77).   
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Nenhum país é tão pequeno como o nosso. Nele só existem dois lugares: a cidade e a 

ilha. A separá-los apenas o rio. Aquelas águas, porém, afastam mais que a sua própria 

distância. Entre um e outro lado reside o infinito. São duas nações, mais longínquas que 

planetas. Somos um povo sim, mas de duas gentes, duas almas (COUTO, 2003, p.  
18).    

  

Rodrigo Ferreira Daverni (2009), no artigo “Um passeio pela arquitetura literária de Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra, de Mia Couto”, ressalta que tais espaços representam a 

dualidade em que está calcada a cultura moçambicana decorrentes dos processos de colonialismo15 e da 

modernidade. De um lado tem-se a ilha como representação do espaço primordial, ancestral, da cultura 

e da tradição do país; do outro a cultura citadina, moderna, hegemônica.   

Dentro desses dois grandes espaços estão presentes outros menores: a casa do Malianes, a igreja, 

o cemitério e, a banhar e dividir os dois grandes espaços, o rio Madzimi, que segundo Daverni  

(2009, p. 70) “é o espaço que demarca a passagem do tempo na obra”, conforme já antecipado pelo título 

da obra. Tais paisagens são descritas no romance ora denotativamente, ora de maneira subjetiva e 

impregnada de recursos poéticos.   

Até há pouco a vila tinha apenas uma rua. Chamavam-lhe, por ironia, de Rua do Meio. 

Agora outros caminhos de areia solta se abriram, num emaranhado. Mas a vida é ainda 

demasiado rural, falta-lhe a geometria dos espaços arrumados. Lá estão os coqueiros, os 

corvos, as lentas fogueiras que começam a despontar. As casas de cimento estão em 

ruína, exaustas de tanto abandono. Não são apenas casas destroçadas: é o próprio tempo 

desmoronando.  (COUTO, 2003, p. 26).    

O trecho acima inicia-se com uma descrição simples do espaço da Ilha de Luar-do-Chão,  “a vila 

tinha apenas uma rua”, “lá estão os coqueiros e os corvos”; porém, aos poucos, vão se misturando 

impressões do narrador personagem sobre as antigas casas “exaustas de tanto abandono”, ao que ele 

conclui que “Não são apenas casas destroçadas: é o próprio tempo desmoronando”. O mesmo processo 

acontece com a descrição da Nyumba-Kaya, a casa dos Malianes.  

Por fim avisto a nossa casa grande, a maior de toda a Ilha. Chamamos-lhes NymbaKaya, 

para satisfazer familiares do Norte e do Sul. “Nyumba” é a palavra para nomear  

                                                 
15 O colonialismo caracteriza-se, de acordo com Bonnici (2009b), pelo o modo peculiar como aconteceu a exploração cultural, 

nos últimos quinhentos anos, causada pela expansão européia. Processo que, em linhas gerais, impôs a cultura (língua, religião, 

política, organização social, entre outras) do colonizador sobre o colonizado, considerado pelo discurso colonial como inferior, 

permitindo o estabelecimento do sistema escravagista e a exploração das riquezas coloniais.   
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“casa” nas línguas nortenhas. Nos idiomas do Sul, casa se diz “kaya”. Mesmo de longe 

já se nota que tinham mandado tirar o telhado da sala. É assim em caso de morte. O luto 

ordena que o céu se adentre nos compartimentos, para a limpeza das cósmicas sujidades. 

A casa é um corpo – o tecto é o que separa a cabeça dos altaneiros céus. Sobre mim se 

abate uma visão que muito se irá repetir: a casa levantando voo, igual ao pássaro que 

Miserinha apontava na praia. E eu olhando a velha moradia, a nossa Nyumba-Kaya, 

extinguindo-se nas alturas até não ser mais que nuvens entre nuvens. (COUTO, 2003, p. 

28-29).     

O narrador primeiramente apresenta uma visão descritiva da casa juntamente com uma explicação 

cultural, do nome e da tradição do seu povo e, em seguida, mistura o espaço casa com a narração de seus 

devaneios. Em A poética do espaço, Bachelard (1993, p. 26) afirma que “a casa abriga o devaneio”. E 

sobre o devaneio, o filosofo ressalta que “ao devaneio pertencem valores que marcam o homem em sua 

profundidade”. Esse tem um privilégio de autovalorização e usufrui diretamente de seu ser. Portanto, 

ressalta o estudioso, que nos lugares onde se viveu o devaneio reconstituem-se por si mesmos num novo 

devaneio: “É exatamente porque as lembranças das antigas moradas são revividas como devaneios que 

as moradas do passado são imperecíveis dentro de nós” (BACHELARD, 1993, p. 26).  

Gaston Bachelard (1993, p. 68) enfatiza que sendo a casa, normalmente, uma imagem terrestre, 

quando transposta para uma efígie aérea dá-se um aspecto fenomenológico muito puro: “a consciência 

“se eleva” durante uma imagem que comumente “repousa”” e assim “a imagem já não é descritiva; é 

resolutamente inspiradora”. A fotografia da Nyumba-Kaya descrita, pelo narrador Mariano, levantando 

voo aproxima-se da casa cósmica descrita pelo estudioso. Tal habitação tem sua imagem integrada ao 

vento “que aspiram uma leveza aérea, que abrigam na árvore de seu inverossímil crescimento um ninho 

prestes a voar” (BACHELARD, 1993, p. 67). E, acrescenta que: “[...] uma imensa casa cósmica existe 

potencialmente em todo sonho de casa. De seu centro irradiam-se os ventos e as gaivotas saem pelas 

janelas. Uma casa tão dinâmica permite ao poeta habitar o universo. Ou, noutras palavras, o universo 

vem habitar sua casa” (BACHELARD, 1993, p. 67).   

Osman Lins (1976) distingue, ainda, três tipos de ambientação: a franca, a reflexa e a 

dissimulada. A primeira refere-se da ambientação composta por um narrador independente, que não 

participa da ação e que, portanto, se pauta no descritivismo. Um rio chamada tempo, uma casa chamada 

terra não apresenta esse grau de ambientação, pois trata-se de um narrador personagem.   

A segunda, mais comum nas narrativas em terceira pessoa, caracteriza-se pela descrição do 

espaço percebida por outra personagem; em outras palavras, ocorre uma mudança de foco narrativo. Lins 
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(1976) admite a ocorrência, embora rara, de um personagem-narrador transferir a outrem a percepção do 

ambiente. Como ocorre no oitavo capítulo, numa breve descrição da Ilha de Luar-doChão, sob a 

perspectiva do Tio Abstinêncio.  

[...] meu tio se emparedara, recusado a sair, não era porque perdera a afeição pela sua 

terra. Amava-a tanto que não tinha força para assistir a sua morte. Passeava pela vila e 

o que via? Lixos, lixos e lixos. E gente dentro dos lixos, gente vivendo de lixo, valendo 

menos que sujidades. (COUTO, 2003, p. 117-118).     

Percebemos, no trecho acima, não apenas uma crítica política e social, mas também a importância 

do ambiente para a personagem. Aqui, o ambiente influencia no estado de depressão de Abstinêncio.   

Contudo, em outros momentos do romance, vemos a interferência dos diferentes espaços na vida 

das personagens de Mia Couto. A esse tipo de influência, Osman Lins (1976) de ambientação oblíqua 

ou dissimulada. Essa exige uma personagem ativa que é identificada a partir de um enlace entre o espaço 

e a ação. Ela não exige que se delegue a outra personagem à responsabilidade de transmitir a paisagem 

em que se insere, nem se delonga em descrições apenas ornamentais. No entanto, “emiscuem-se e 

interpenetram-se seres e coisas que somente a leitura demorada poderá separar, hierarquizar e avaliar” 

(DIMAS,  1986, p. 26).    

A cozinha me transporta para distantes doçuras. Como se, no embaciado dos seus 

vapores, se fabricasse não o alimento, mas o próprio tempo. Foi naquele chão que 

inventei brinquedo e rabisquei os meus primeiros desenhos. Ali escutei falas e risos, 

ondulações de vestidos. Naquele lugar recebi os temperos do meu crescer (COUTO, 

2003, p. 145).     

O trecho acima mostra a carga emocional do narrador ao entrar na cozinha da Nyumba-Kaya. 

Cômodo que o remete as memórias de sua infância e que diferencia-se de todas as demais de Luar-do-Chão, pois: 

“Em toda Ilha, as cozinhas ficavam fora, no meio dos quintais, separadas da restante casa. Nós vivíamos ao modo 

europeu, cozinhando dentro, comendo fechados” (COUTO, 2003, p.145).   

Além da cozinha, outros ambientes que perpassam pela narrativa de Mia Couto misturam-se as ações das 

personagens, “num processo de colaboração recíproca” (DIMAS, 1986, p. 26).  Nos chama  a atenção, em 

especial, dois espaços na obra: o rio Madzimi e a terra. Lugares que não só influenciam nos atos das 

personagens; mas, mais que isso, interpenetram-se, interferem, comandam os seus destinos.    

No que tange ao rio Madzimi, destacamos a passagem do afogamento de Mariavilhosa, quando, 

certa tarde:  
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[...] foi desatar a entrar pelo rio até desaparecer, engolida pela corrente. Morrera? 

Duvidava-se. Talvez se tivesse transformado nesses espíritos da água que, anos depois, 

reaparecem com poderes sobre os viventes. Até porque houve quem testemunhasse que, 

naquela derradeira tarde, à medida que ia submergindo, Mariavilhosa se ia convertendo 

em água. Quando entrou no rio seu corpo já era água. E nada mais se não água. 

(COUTO, 2003, p.105).  

A personagem Mariavilhosa, mãe do narrador, caminha para a morte em decorrência de profunda 

tristeza por não conseguir dar a luz a um filho vivo. Destaca-se aqui que entre as etnias africanas a mulher 

que perde uma criança é contaminada pela impureza da morte. Segundo Junod (1974) uma série de 

proibições são impostas as mães de nato-mortos, entre elas a de pegar em comida ou a de falar em um 

tom que não fosse muito baixo. Punições que são aplicadas a personagem de Mia Couto e que a levam 

a lançar-se no rio Madzimi e transforma-se em água. Além disso, entre os bantos 16  não existe a 

concepção ocidental de suicídio, afinal Mariavilhosa “morreu no rio que é um modo de não  

morrer.” (COUTO, 2003, p.196).   

Os fatos nos conduzem às considerações de Chevalier e Gheerbrant (1999) sobre o simbolismo 

do rio e do fluir de suas águas. Entre eles estão: o da fertilidade, o da morte, o da renovação, o da 

possibilidade universal e o da fluidez das formas. Enfatizam, ainda que “o curso das águas é a corrente 

da vida e da morte” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1999, p.780). Nesse viés, podemos afirmar que 

o simbolismo das águas e também do afogamento de Mariavilhosa implica tanto a morte quanto o 

renascimento. Pois, a personagem de Couto, ao mesmo tempo, morre e ressurge em forma de água. A 

personagem em questão torna-se espaço. Podemos pensar, então, numa personificação do espaço?  

Afinal, na obra, na ausência do corpo físico da personagem Mariavilhosa, fora enterrado um vaso 

com água do rio. Nas palavras de Dulcineusa, avó do narrador: “Água é o que ela era, meu neto. Sua 

mãe é o rio, está correndo por aí, nessas ondas” (COUTO, 2003, p.105). Ondas que cercam e envolvem 

a ilha de Luar-do-Chão.  

Quanto a terra, nos chama atenção à cena do enterro do avô, presente no décimo quarto capítulo 

do romance, intitulado “A Terra Fechada”. Nesse, o velho Mariano ainda está em estado cataléptico. 

Mas, como parte da família já se impacientava e necessitava retornar para suas casas, decidiram realizar, 

                                                 
16 Grupo étnico africano que habitam a região da África ao sul do Deserto do Saara, incluindo Moçambique.  
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ainda que incompleta (sem o corpo do ancião), a cerimônia fúnebre. O cemitério está cheio e, no 

momento em que o coveiro Curozero Muando se prepara para abrir a cova:  

O coveiro levanta a pá com um gesto dolente. O metal rebrilha, fulgoroso, pelos ares, 

flecha rumo ao chão. Contudo, em lugar do golpe suave se escuta um sonoro clique, o 

rasposo ruído de metal contra metal. A pá relampeja, escoiceia como pé de cavalo e, 

veloz, lhe escapa da mão. Meu espanto se destamanha: seriam faíscas que saltaram?  
Ou fosse o pássaro ndlati despenhando-se no solo terrestre? Certo é que a pá tinha 

embatido em coisa dura, tanto que a lâmina vinha entortada (COUTO, 2003, p.178).  

Curozeiro tenta inutilmente abrir uma segunda e uma terceira cova, mas “a pá raspa em superfície 

dura” (COUTO, 2003, p.178). Ultímio, também, tenta cavar em vão. E, novamente, o coveiro. Até que:  

De repente, meu pai, fora dos eixos, desata a vociferar: não se devia cavar com um 

instrumento de metal. Isso feria a terra. Dito isto, ele se ajoelha e desata a cavar com as 

mãos. Escava-se com desespero, babando-se com esforço. Em pouco tempo, seus dedos 

ficam em sangue. Meu pai se desespera no vivo da carne, gemendo e praguejando. A 

terra que se amontoa vem avermelhada de sangue (COUTO, 2003, p.179).  

De acordo com Eliade (2012), na China Antiga, quando se coloca um recém-nascido ou um 

moribundo sobre a terra, ela irá dizer se o nascimento ou a morte são válidos. Será, então, a morte de 

Dito Mariano sem valor para a terra de Luar-do-Chão? Será esta não aceitação devido ao seu estado 

cataléptico? O ambiente aqui não é apenas personificado, ele surge como um Deus que decide sobre os 

destinos das personagens.   

Eis o que sonhei: que o coveiro Curozero Muando tinha escavado em terras fora do 

cemitério, longe da vila. Procurava as mais distantes paragens, nas bermas das lagoas, 

nos outeiros de Zipene, nos vales de Xitulundo. Em todos os lugares sucedia o mesmo: 

não era possível penetrar no solo. [...] Chegaram amigos da cidade e disseram que o 

mesmo fenômeno estava ocorrendo noutros lugares. Em todo o país, a terra negava a 

abrir seu ventre aos humanos desígnios. Enviei a mensagem para o exterior. E o mesmo 

se passava também por lá. Em todos os continentes o chão endurecera, intransponível. 

O assunto tornara-se uma catástrofe de proporções mundiais. (COUTO, 2003, p.187).  

Ainda que em sonho, no décimo quinto capítulo da obra, a terra é vista pelo narrador como ente 

capaz de impedir o homem de realizar suas atividades cotidianas, pois “A agricultura paralisara. Os 

trabalhos de construção, as minas, as dragagens nos portos, tudo estava parado” (COUTO, 2003,  

p.188). O espaço é representado como um divindade vingativa, cuja razão para tal desforra, segundo 

Curozeiro Muando, era devido a toda imundície que “estavam enterrando aí pelos desamundos, sujando 

as entranhas, manchando as fontes. Dizem que até droga misturaram com os areais do campo”  
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(COUTO, 2003, p.181-182). Para o coveiro a guerra17 tinha grande parte de culpa na vingança da terra.  

Afinal, muita gente baleada, cujo chumbo transvasava dos corpos, fora enterrada no chão. “Agora já não 

havia cova, nem fundo. Já nem terra poderíamos extrair da terra” (COUTO, 2003, p.182).  

Percebemos até aqui que as paisagens de Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra são 

mais que simples espaços onde se passam as ações da narrativa. A Ilha é a representação do país, com 

suas memórias históricas e particularidades culturais. Assim como a casa, que além da questão da 

valorização familiar (ancestrais), também carrega as marcas da tradição e dos conflitos com a cultura 

hegemônica. A terra e o rio que banha Luar-do-Chão, mais que personificados, configuram divindades 

capazes de alterar os destinos dos homens, como deuses das religiões primordiais. Nesse sentido, 

entender o espaço (assim como o tempo, entre outros elementos narrativos) na obra de Mia Couto nos 

exige uma leitura que vá além dos estudos dos elementos narratológicos e nos permita, ademais, uma 

interpretação simbólica e fenomenológica, passando pelas culturas nativas sem deixar de lado o elemento 

fantástico.   

  

  

Considerações finais  

  

Além da casa, rio e da terra outros espaços presentes na Ilha de Luar-do-Chão permeiam pela 

narrativa de Couto. Espaços não menos importantes e que retratam os conflitos culturais entre cultura 

hegemônica e as tradições nativas. Tradições que só são revisitadas devido à viagem de Mariano. Viagem 

essa que conduz a um amadurecimento da personagem.   

Daverni (2009) ressalta, também, o aspecto simbólico da ilha, que de acordo com Chevalier e 

Gheerbrant (1999) é o símbolo de um centro espiritual primordial, onde se chega apenas depois de uma 

navegação ou de um voo. A narrativa que inicia-se a bordo do Vasco da Gama e termina com uma 

reflexão sobre a vida, a morte, o tempo, sobre Deus e sobre as relações familiares. Nas palavras do 

pesquisador “a permanência na ilha, portanto, opera no herói uma espécie de redescoberta de aprender 

os valores de seu espaço primeiro.” (DAVERNI, 2009, P. 68). É, por fim, a Ilha de Luar-do-Chão o 

espaço mais importante da narrativa, pois é nele que se dá o amadurecimento do protagonista.   

                                                 
17 Referência a luta pela independência, conquistada em 1975 e, após essa a guerra civil que dura entre 1977 e 1992, que deixa 

cerca de um milhão de mortos e outros tantos amputados pelas minas que continuam a assolar o país.     
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E A ELABORAÇÃO DE 

MATERIAL DIDÁTICO PARA O TRABALHO COM A LÍNGUA TERENA 

  

Andréa Marques Rosa EDUARDO (UFMS)18  

  

Resumo: Elaborar materiais didáticos que abordem o ensino da língua indígena na escola 

indígena é um trabalho repleto de reflexões linguísticas, histórico-culturais e metodológicas. 

Assim, diante das dificuldades que os professores indígenas da comunidade de Cachoeirinha, 

Miranda/MS, encontram para trabalhar com a Língua Terena nas escolas indígenas, realizouse 

o projeto “Formação Continuada de Professores para o trabalho com a Língua, Arte e Cultura 

Terena”, de 2013 a 2014, na referida comunidade. O projeto teve como resultado a elaboração 

de um livro didático para a alfabetização em Terena e ensino da Arte e Cultura Terena, 

destinado ao primeiro ano do Ensino Fundamental. Neste artigo, objetiva-se apresentar os 

resultados do projeto no que se refere à formação continuada dos professores de Língua Terena, 

bem como apresentar o processo de elaboração do livro didático de alfabetização em Língua 

Terena. Os professores indígenas, diante de desafios linguísticos e metodológicos, 

sistematizaram o livro didático “Kalivôno”.  

Palavras-chave: língua terena; material didático; formação de professores.  

  

Introdução  

  

 As comunidades indígenas brasileiras, por muitos anos, foram vítimas de uma educação escolar 

que tinha o objetivo de homogeneizar a sociedade brasileira. Mas, após muitas reivindicações, 

os indígenas conquistaram o direito a uma Educação Escolar Indígena, específica, diferenciada, 

intercultural e bilíngue. A Educação Escolar Indígena passou a ter destaque em leis, 

declarações, constituições, decretos, etc., nos quais são expressos os direitos ao uso da língua 

materna, dos processos próprios de aprendizagem e a valorização, o respeito e conservação das 

culturas indígenas.  

 A Constituição Federal de 1988 rompeu com as políticas integracionistas, garantindo aos povos 

indígenas o direito as suas culturas. Portanto, em seu artigo 210 afirma:  

  

Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais.  
2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem.  

  

 No Artigo 215, a Constituição Federal define ser dever de o Estado proteger as manifestações 

culturais dos povos indígenas:  

  

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais.  
1. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 

afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional.  

  

                                                 
18  Profª Me. Andréa Marques Rosa Eduardo, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Letras, da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural – 

IPEDI – andream.rosa@hotmail.com  
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 Após a garantia constitucional, os povos indígenas passam a ser contemplados nas legislações 

educacionais, como ocorre na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei 

Nº 9.394/96) que, em seu artigo 78, inciso I, assegura:  

  

O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 

fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas 

integrados de ensino e pesquisas, para oferta de Educação escolar bilíngue e 

intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:  
I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização 

de suas línguas e ciências.  

  

 Dessa forma, com base no que lhes fora assegurado em lei, as Escolas Indígenas inseriram, em 

seus currículos, disciplinas específicas sobre os conhecimentos tradicionais indígenas como é 

o caso das escolas estadual e municipal da comunidade indígena Cachoeirinha, que apresentam 

em seus currículos a disciplina Língua Terena. Porém, essas inserções vieram acompanhadas 

de dúvidas e dificuldades.  

 Apesar de conhecerem seus direitos e saberem teoricamente o que seja a Educação Escolar 

Indígena, os professores indígenas têm encontrado dificuldades para que esta educação deixe 

de ser proposta para se tornar realidade. Assim, os professores indígenas encontram obstáculos 

como falta de capacitação/formação continuada; ausência de currículo que estabeleça o que 

deva ser ensinado no que concerne à língua indígena e a cultura indígena; falta de materiais 

didáticos que norteiem o trabalho desses profissionais em sala de aula.  

 Tais dificuldades têm sido encontradas pela maioria das comunidades indígenas que possuem 

instituição escolar em seus territórios, como é o caso da Comunidade Indígena Cachoeirinha, 

localizada no Município de Miranda, no Estado de Mato Grosso do Sul. Nesta comunidade, os 

professores indígenas têm encontrado dificuldades para trabalhar com a língua terena e a arte e 

cultura terena em contexto escolar. Segundo os professores indígenas de Cachoeirinha, faltam 

conhecimentos teóricos que possibilitem uma reflexão sobre questões pertinentes à língua e à 

cultura; reflexões sobre metodologias que possam facilitar o trabalho com a língua e cultura em 

sala de aula; estabelecer um currículo específico; e, material didático de apoio que oriente o 

trabalho do professor indígena em sala de aula.  

 Dentre as inúmeras dificuldades listadas, os professores indígenas acreditam que se houver a 

elaboração de um material didático que proporcione a alfabetização em língua terena, os 

profissionais da educação já teriam um grande apoio ao trabalho em sala de aula, visando à pró-

vitalização da língua. Neste sentido, os professores Terena da Terra Indígena de Cachoeirinha 

enviaram uma carta ao Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural (IPEDI), solicitando 

um projeto que oportunizasse a construção de um material didático, em forma de livro didático, 

para o ensino da língua terena em sala de aula.  

 A solicitação foi atendida pelo IPEDI, que elaborou o projeto “Formação Continuada de 

Professores para o trabalho com a Língua, Arte e Cultura Terena”, sob coordenação da Profª 

Me. Andréa Marques Rosa Eduardo, e concorreu ao edital de seleção de projetos para 

patrocínio, da Brazil Foundation, no ano de 2012. O projeto, com o objetivo de oferecer 

formação continuada aos professores indígenas e elaborar material didático para o ensino da 

língua, arte e cultura terena, foi selecionado e financiado pela Brazil Foundation. Neste sentido, 

o projeto teve início em Julho de 2013 e encerrou-se em Agosto de 2014.  

 O objetivo desse artigo é apresentar as experiências e reflexões decorrentes do processo de 

elaboração do Material Didático de Língua Terena realizado durante a vigência do Projeto 

“Formação Continuada de Professores para o trabalho com a Língua, Arte e Cultura Terena”. 

Portanto, apresentamos a seguir elucidações teóricas sobre a língua Terena, bem como a 

necessidade da construção de materiais didáticos para o ensino dessa língua.  
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1 A Língua Indígena Terena: estudos linguísticos  

  

 Diante das dificuldades enfrentadas pelos professores indígenas para o ensino das línguas 

indígenas na escola, observa-se que o primeiro passo é a realização de pesquisas linguísticas 

sobre essas línguas. Para ter uma ideia do contexto das línguas indígenas brasileiras, o Brasil, 

rico em diversidade linguística, conta com aproximadamente 154 línguas indígenas (DRUDE, 

2010), sendo, na maioria, línguas de tradição oral. Neste sentido, a realização de pesquisas 

sobre as línguas indígenas é importante para o contexto que vivenciamos hoje, visto que 

proporciona às línguas indígenas maiores recursos para sua revitalização e alternativas para 

uma política linguística. Portanto, as pesquisas linguísticas possuem relevância científica e 

social, propiciando conhecimento da linguagem humana e da diversidade linguística, que se 

manifesta de forma particular e única em cada língua; e, contribui com a comunidade falante 

da língua estudada, oferecendo suporte para que seja preservada e revitalizada (SEKI, 2000, p. 

245).    

 Um dos objetivos das pesquisas sobre línguas indígenas é colaborar para a formação de fontes 

escritas nessas línguas, pois a maioria das línguas indígenas faladas no Brasil são de tradição 

oral. Segundo Braggio (2002), por meio da modalidade escrita, é possível expressar a literatura 

indígena e transmitir as leis ou normas que regem a sociedade não índia. Se a língua indígena 

passar a ser uma língua de tradição escrita, terá mais um motivo para continuar a existir.  

 A língua indígena tem um grande valor para seus falantes, fator que justifica a necessidade da 

realização de estudos linguísticos que visem contribuir para a revitalização dessas línguas, pois 

as línguas indígenas brasileiras correm risco de extinguirem-se. Segundo Rodrigues (2005, p. 

36), “No plano mundial tem-se considerado que hoje, qualquer língua falada por menos de 100 

mil pessoas tem sua sobrevivência ameaçada e necessita de especial atenção”. Segundo o 

linguista, todas as línguas indígenas brasileiras possuem menos que 40 mil falantes, sendo que 

algumas dessas línguas contam com apenas 1000 falantes, situação grave que aponta a 

urgências das pesquisas sobre língua indígenas. Mas, o número reduzido de falantes não é o 

único problema. Rodrigues (2005) afirma que há um número reduzido de pesquisadores em 

comparação com a necessidade e quantidade de línguas indígenas que necessitam ser descritas 

e estudadas, considerando o risco de extinção.  

 Neste contexto, encontra-se a língua terena ainda pouco estudada e com estimativa de cerca de 

16 mil falantes, se fizermos a contabilidade considerando o número de indivíduos. Porém, há 

comunidades que já são totalmente monolíngues em língua portuguesa, portanto há bem menos 

que 16 mil falantes, sendo impossível traçar um número para designar os falantes da língua. 

Assim, a língua terena encaixa-se no panorama traçado por Rodrigues (2005), tanto pelo 

número de falantes quanto pela ínfima quantidade de pesquisas linguísticas descritivas. Embora 

os Terenas sejam alvo de muitas pesquisas, poucas privilegiam o aspecto descritivo da língua 

e, dentre as pesquisas de descrição linguística, a maioria foi feita por missionários.  

    

 Neste sentido, ainda há muito que estudar sobre a língua terena, sendo que os trabalhos 

realizados até o momento não abordam todos os aspectos da língua, por exemplo, faltam 

estudos de morfofonologia, morfossintaxe, entre outros, que são fatores importantes para a 

construção de materiais didáticos sobre a língua. Outra situação que não tem colaborado é o 

fato de grande parte de essas pesquisas estarem registradas na língua inglesa e não serem de 

fácil acesso aos indígenas. Para obter muitos desses textos há a necessidade de recorrer a sites 

e instituições de outros países. Portanto, a comunidade não tem acesso aos estudos realizados 

sobre a sua própria língua.  

 A falta de estudos descritivos e o difícil acesso aos materiais têm sido uma das dificuldades 

para a elaboração de materiais didáticos sobre a língua terena, sendo, inclusive, uma das 

maiores dificuldades encontradas pela equipe na execução do material a que nos referimos 
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nesse artigo. Não foram raras as vezes em que os professores indígenas se depararam com as 

dificuldades de alfabetização na língua indígena na escola, na ortografia da língua, etc. Segundo 

Quaresma e Ferreira (2014, p. 10),  

  

A confecção de materiais didáticos e paradidáticos pelos próprios professores 

indígenas se caracteriza como uma oportunidade para que esses alcancem os 

objetivos que desejam para a educação escolar indígena, tornando-a 

específica, diferenciada e de qualidade. Pois, enquanto autores de seus 

próprios manuais escolares, os índios podem elaborar seus materiais didático-

pedagógicos levando em consideração características específicas de um dado 

povo indígena e da própria educação escolar indígena, também podem 

produzir livros didáticos mais contextualizados a realidade de sua educação 

e as necessidades do próprio professor na sala de aula e, ainda, livros isentos 

de preconceitos, generalizações ou estereótipos comuns aos povos indígenas.  

    

 Neste sentido, o livro didático para o ensino da língua indígena na escola indígena pode 

contribuir com a manutenção linguística, histórica e cultural da comunidade indígena; auxiliar 

os professores indígenas em sua prática pedagógica; transmitir informações tradicionais da 

história, cultura e arte do povo indígena tanto para sua comunidade como para outras 

comunidades indígenas ou não indígenas; e, principalmente, respaldar a língua indígena, 

valorizando-a e revitalizando-a.  

 No entanto, não é tarefa fácil elaborar materiais didáticos sobre línguas indígenas, como 

apontamos. Diante dessas dificuldades, os professores indígenas sentem medo ou receio em 

darem o primeiro passo e serem criticados. Portanto, são poucos os materiais didáticos e mais 

presentes os materiais paradidáticos. Enquanto os primeiros exigem estudos linguísticos e 

específicos e a escolha de métodos de alfabetização e ensino, os segundos explanam temas 

diversos e não são voltados especificamente para o ensino da língua indígena na escola. 

Considerando a língua terena, há muitos materiais paradidáticos bilíngues sobre meio ambiente, 

energia, cultura, etc., mas, pouquíssimos materiais didáticos que visam o ensino da língua 

terena em sala de aula. Desses poucos materiais didáticos, a grande maioria não é publicada 

oficialmente, são apostilas desenvolvidas pelos professores indígenas para o trabalho diário 

com a língua na escola. Os professores indígenas não possuem incentivo financeiro para 

publicarem esses materiais, geralmente, a Prefeitura Municipal, responsável pela escola 

indígena, faz a impressão dessas apostilas para que sejam distribuídas aos alunos. Publicada 

oficialmente, podemos citar a obra Aprenda Terena I e II, desenvolvida por Ekdahl e Butler 

(1979), que está desatualizada para o ensino da língua terena nas escolas indígenas, 

especialmente por se constituir por uma ortografia que não é mais utilizada para a língua.  Neste 

sentido, o material didático que abordamos neste artigo, até o momento, é o único material 

didático para alfabetização em língua terena publicado. E, nos moldes em que se configura, não 

tivemos acesso a nenhum outro material de alfabetização em língua indígena no Brasil, 

levando-nos a crer que se trata de um material inovador e único. Porém, como todo trabalho 

inovador, este material de alfabetização de língua terena ainda é o primeiro passo nesta 

caminhada. A única certeza que conduziu este trabalho foi de que havia a necessidade de “dar 

a cara a tapa”, “dar o primeiro passo” e enfrentar as críticas, pois sabemos (equipe e professores 

indígenas) que elas surgirão. Portanto, apresenta-se no próximo item o desenvolvimento desse 

trabalho e as dificuldades e avanços encontrados no percurso.  

  

2 A experiência da construção de um material didático de alfabetização em língua terena  

   

 Conforme anunciamos anteriormente, o Material Didático de alfabetização em língua Terena 

é resultado do Projeto “Formação Continuada de Professores Indígenas para o trabalho com a 

Língua, Arte e Cultura Terena”. O objetivo do projeto foi oferecer aos Professores indígenas 
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formação continuada para trabalhar com a Língua Terena e Arte e Cultura Terena, visando à 

construção de um referencial metodológico para a efetivação de um ensino que valorizasse os 

conhecimentos tradicionais indígenas. Dessa forma, enquanto os professores participaram 

dessa capacitação também elaboraram um material didático de língua, arte e cultura terena. O 

material, volume único, foi dividido em duas partes, a primeira destinandose à língua terena e, 

a segunda, destinando-se ao ensino da Arte e Cultura Terena. Porém, conforme os objetivos 

desse artigo, apresentamos as experiências da elaboração da parte do material referente à língua 

terena. O material didático intitula-se “Kalivôno” que significa criança em Terena e foi 

elaborado junto à comunidade da Terra Indígena de Cachoeirinha, localizada em Miranda/MS. 

O material de língua objetiva a alfabetização em língua terena, atendendo, neste sentido, os 1º 

e 2º anos do Ensino Fundamental.  

 Para iniciar a elaboração do material didático, realizamos inúmeras reuniões com os 

professores indígenas da Terra Indígena de Cachoeirinha, com o objetivo de decidir como seria 

o material. Os questionamentos que nortearam estas reuniões foram: como o professor indígena 

quer ensinar a sua língua? Que método o professor deseja usar? Como deve ser a estrutura do 

material? Para que série? Enfim, as interrogações eram muitas e adiantamos que não foi muito 

fácil respondê-las, considerando os diversos embates existentes entre a teoria de construção de 

material didático em língua e aquilo que os professores indígenas desejavam, pois não haviam 

“manuais” de como fazer um material didático para ensinar uma língua indígena. Neste sentido, 

as teorias que utilizamos para nortear a realização desse trabalho são as elucidações teóricas 

referentes à elaboração de materiais didáticos em língua. Cabe ressaltar que nem tudo que os 

professores indígenas desejavam para seu trabalho estavam de acordo com as teorias 

linguísticas. E nosso maior questionamento surgiu: se exigirmos seguir uma determinada teoria 

para elaboração de material didático de língua não estaremos impondo, mais uma vez, algo aos 

índios? O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI, 1998) não afirma 

que a escolha de como ensinar na escola indígena deve ser uma decisão dos professores 

indígenas? A Educação Escolar Indígena não deve ser feita pelos indígenas? Portanto, 

considerando esses questionamentos, nossa decisão foi de auxiliar e não impor, aos professores 

indígenas coube a escolha do que fazer e como fazer este material didático de alfabetização em 

língua terena, afinal, temos criticado, como muitos pesquisadores da questão indígena, a 

sucessão de imposições das quais os povos indígenas têm sido vítimas. Os professores 

compreendem os seus métodos próprios para ensinar a língua, a cultura, a arte. Nossa 

participação, neste sentido, foi unicamente de apoio, buscando atendê-los nas dificuldades que 

encontrariam durante o processo de elaboração do material, apresentando as alternativas 

científicas para que eles pudessem fazer as suas escolhas.  

 A elaboração do material didático realizada pelos professores permitiu que eles abordassem, 

inclusive na parte de língua, os conhecimentos tradicionais Terena. Esse fato está presente nos 

inúmeros textos que abordam mitos, lendas, história das comunidades presentes na Terra 

Indígena Cachoeirinha, bem como os métodos próprios de investigação e solidariedade presente 

entre os membros da comunidade. Por exemplo, não foram raras as atividades elaboradas com 

o objetivo de levar o aluno indígena a buscar informações pela comunidade, junto a outros 

membros e pessoas mais velhas. Outro fator importante que pode ser observado nos textos e 

atividades do material é o respeito pela decisão em grupo, sempre procurando valorizar a 

participação dos alunos, o respeito às hierarquias dentro da comunidade e a necessidade de 

sempre considerar os resultados de uma atitude para todo o grupo, valorizando o comunitário e 

não o individualismo, afinal, a decisão de uma única pessoa, se não for analisada e refletida, 

pode influenciar toda a comunidade, tanto para consequências positivas quanto negativas.  

 A valorização da língua terena também está presente na parte do material didático destinada à 

Arte e Cultura Terena, pois por se tratar de uma língua também de tradição oral, os professores 

indígenas buscaram efetivá-la como principal veículo para a propagação da história, cultura e 

arte terena. É por meio da língua terena que os terena transmitem informações sobre sua 

história, seus mitos, etc. Dessa forma, a língua terena foi valorizada no que concerne à 
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oralidade, assim como, os professores buscaram valorizar a construção da língua terena no 

mundo da escrita.  

 Após oficinas de elaboração do material de língua, chegou-se a um consenso de que o material 

deveria ser para a alfabetização. Em uma dessas reuniões, os professores indígenas pegaram 

um livro de alfabetização em língua portuguesa, nos mostraram e disseram: “nós queremos um 

livro assim, colorido, com figuras e imagens como tem em português ou qualquer outra 

matéria”. Essa atitude reforça a ideia de que os professores querem que os conhecimentos 

tradicionais indígenas e a língua terena sejam valorizados como todos os outros conhecimentos 

que são disseminados na escola. A escolha de um material de alfabetização em língua terena 

justificou-se pela necessidade em haver um material específico para as séries de alfabetização, 

visto que é o momento em que a base da leitura e escrita é formada, tratando-se de um 

investimento na base de formação. A princípio é um material de alfabetização, mas que poderá 

ser usado como suporte para a elaboração de materiais que possam atender as demais séries do 

Ensino Fundamental e Médio.  

 A falta de materiais didáticos de língua terena e de outras línguas indígenas brasileiras foi um 

dos maiores obstáculos que enfrentados nesse processo, pois não há referências a serem 

seguidas. A maior parte dos materiais didáticos de línguas indígenas disponíveis no Brasil 

atualmente não trabalha com o conhecimento das letras, formação de palavras e frases, escrita 

de textos, etc. Os materiais disponíveis para o ensino de línguas indígenas contemplam em 

maior parte o uso da língua na oralidade, enquanto o ensino de escrita é marginalizado. Segundo 

os professores indígenas, esse tipo de material não atende aos objetivos de alfabetização que 

eles almejam na escola indígena. O principal questionamento dos professores indígenas é: como 

os alunos escreverão na língua, se esse tipo de material não o ensina a construir as palavras e 

as frases? De acordo com os professores, esse tipo de método impossibilitaria os objetivos de 

alfabetização ou teriam resultados insatisfatórios. A intenção dos professores não era 

marginalizar o ensino da língua na oralidade, mas também valorizar a construção de uma 

tradição escrita para a língua. Alfabetizar, observando as práticas de letramento, de forma que 

o aluno aprenda a língua terena na escola com a mesma eficiência com que aprendem a língua 

portuguesa, tanto na modalidade oral quanto escrita.  

 Neste sentido, os professores optaram pela alfabetização por meio do método tradicional, 

organizando-o conforme o alfabeto da língua terena. Os professores ainda apontaram que o 

livro deveria ter muitos textos e atividades e ser bilíngue. Ao questionarmos os professores 

sobre as inúmeras críticas que são destinadas ao método tradicional e silábico, principalmente 

por não trabalhar adequadamente a contextualização dos conhecimentos, eles nos responderam 

que se trata de um método que oferece resultados satisfatórios e que, no material, eles objetivam 

desenvolver um trabalho contextualizado, diferentemente do que ocorre nas  conhecidas e 

tradicionais cartilhas. Dessa forma, o material de língua que foi elaborado pelos professores 

terena, embora adote o método tradicional, busca trazer textos e informações contextualizadas, 

levando o aluno à reflexão. Assim, o material não tem por objetivo apenas a codificação e 

decodificação das letras, mas a construção de um conhecimento de leitura e escrita de forma 

contextualizada, por meio de um método que aponte resultados eficazes e rápidos.  

 Nas reuniões e oficinas, pudemos observar que os professores queriam recorrer a algo que 

desse mais segurança e como estavam habituados ao método silábico, buscaram manter esse 

método na alfabetização. A equipe técnica do projeto buscou apresentar aos professores 

indígenas as inúmeras alternativas disponíveis, inclusive a liberdade em usar aquilo que eles 

também tivessem de ideias. Feita a escolha do método, os professores escolheram fazer o 

material seguindo a ordem do alfabeto na língua terena. Porém, esta alternativa inicial não foi 

possível de ser efetivada. O alfabeto em terena tem uma ordem que busca seguir a ordenação 

do alfabeto em português, porém, tal ordem se complica no momento de explicar no material 

de língua terena algumas questões gramaticais da língua, como é o caso das nasalizações 

presentes na língua para marcação da primeira pessoa e que são representadas por letras na 

ortografia. Por exemplo, “há’a” (pai) inicia-se com o som [h], representado pela letra H, mas 
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quando há a marcação de primeira pessoa, o som inicial sofre uma nasalização e temos “nza’a” 

(meu pai), ou seja, a palavra passa a ter o som [nz] no início, representado pelas letras NZ, 

considerada apenas uma letra do alfabeto terena. Neste sentido, tanto H quanto NZ são letras 

do alfabeto em terena, mas que, nesse mesmo alfabeto, estão distantes uma da outra em 

localização. Por exemplo, em terena, o alfabeto tem a seguinte ordem: a, mb, k, nd, e, ng, h, i, 

nj, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, x, nz, y, ’. Observe que a ordem do alfabeto terena foi elaborada 

com base na ordem do alfabeto da língua portuguesa. Neste sentido, h e nz estão relativamente 

em posições distantes. Para explicar o processo de nasalização foi necessário quebrar a ordem 

do alfabeto terena e colocar as letras H e NZ em sequência. Dessa forma, no material didático 

de língua terena, a ordem do alfabeto terena passou a ser: a, e, i, o, u, k, ng, h, nz, zj, l, m, n, o, 

p, mb, r, s, t, nd, u, v, x, y, ’. Assim, o objetivo foi de aproximar os sons iniciais dos sons que 

representavam a nasalização e evitar possíveis confusões para os alunos. Porém, embora essa 

medida tenha sido necessária neste material, é importante que pesquisas em torno da ortografia 

da língua terena sejam realizadas. Até o momento, a língua terena já foi escrita de duas forma 

ortográficas diferentes. A primeira forma, presente em Ekdahl e Butler (1979) e que atualmente 

não é mais usada, representava o som [k] com qu, como na língua portuguesa. Na nova 

ortografia, esse mesmo som é representado pela letra k. No entanto, mesmo com uma nova 

ortografia, como se pode observar nas reflexões acima, as dúvidas ainda estão presentes entre 

os professores indígenas terena e precisam ser sanadas, o que pode ser feito por meio dos 

estudos linguísticos e descritivos que abordem a língua terena.  Os professores indígenas, 

durante a elaboração do material, também observaram a necessidade de que esse material fosse 

contextualizado, atual, que trouxesse textos, já que os alunos não teriam outra fonte para 

recorrer no momento das aulas, visto que há muito poucos textos publicados em terena. Dessa 

forma, nas oficinas de elaboração do material didático, os professores produziram muitos textos 

em terena. Os textos abordaram temáticas diversas como histórias, mitos e lendas da 

comunidade, etc. Foram produzidos textos de diversos tipos: narração, instrução, informativo, 

literários, entre outros. Dessa forma, cada capítulo do material apresenta no mínimo dois textos 

para leitura, um no início e outro no final. Os textos contam também com atividades de 

interpretação que objetivam não apenas a interpretação do texto, mas a contextualização do 

texto com o que a criança terena vivência no cotidiano, buscando construir um significado para 

aquilo que está sendo ensinado. Neste sentido, os professores produziram também atividades 

de alfabetização e interpretação textual nas oficinas. As atividades de alfabetização trazem 

como tema caça-palavras, palavras-cruzadas, até atividades de aprendizagem das famílias 

silábicas e desenvolvimento da grafia em cursiva. Cabe ressaltar, que o material didático 

também traz atividades de produção textual.  

 A ausência de textos e publicações em terena foi um dos principais obstáculos que foram 

enfrentados na elaboração desse material, apontando o quanto a realização desse trabalho 

contribuirá para o uso e revitalização da língua terena. Aprendendo a ler e escrever em terena, 

a comunidade contará com muito mais pessoas conhecedoras da língua em sua versão escrita, 

um grande passo para que a publicação escrita da língua tenha leitores. Dessa forma, a língua 

terá contextos de uso que irão além dos contextos de comunicação oral.  

 Uma decisão que se tornou polêmica durante a elaboração do material de língua foi a de que 

esse material fosse bilíngue Terena/Português. Durante os estudos linguísticos, constrói-se o 

conhecimento de que um material para alfabetizar em determinada língua deve ser monolíngue 

nesta língua. Assim ocorre com os materiais didáticos de língua portuguesa e língua inglesa que 

temos acesso no Brasil, por exemplo. Explicamos esse fato aos professores, porém a escolha 

foi unânime, entre os professores indígenas, para que o material fosse bilíngue. Os professores 

justificaram que, sendo bilíngue, eles colocariam a língua terena em “pé de igualdade” com a 

língua portuguesa. Assim, os alunos poderiam comparar as duas línguas e ver que as duas são 

importantes, que as duas são línguas e que não há diferença no valor de ambas. Dessa forma, o 

interesse deles é expresso de uma forma diferente daquele como é exposto teórica e 

cientificamente na linguística.  
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 O prazo para a realização desse material foi de um ano, prazo reduzido ao considerarmos as 

dificuldades que encontramos no percurso. Mas, ao final, o material “Kalivôno” totalizou 258 

páginas e foi submetido à publicação na Editora Pedro e João Editores, no município de São 

Carlos, Estado de São Paulo. A versão imprensa do material foi disponibilizada no início do 

ano de 2015 e entregue às comunidades indígenas no dia 19 de Abril de 2015.  

  

Considerações Finais  

  

 A cada oficina realizada durante a realização do projeto, pudemos compreender que ainda é 

necessária a realização de mais pesquisas de cunho linguístico com o objetivo de descrever a 

língua terena, pois a cada oficina surgiam dúvidas que, muitas vezes, não eram possíveis de 

serem respondidas com o material e pesquisas disponibilizadas até o momento. Neste sentido, 

ainda se fazem necessário estudos que abordem a morfossintaxe, gramática, morfofonologia, 

ortografia da língua terena.  

 O material elaborado, segundo os levantamentos que fizemos durante o processo, é o primeiro 

na configuração em que foi contituído. Ainda são necessárias análises e reflexões para que esse 

material possa ser aperfeiçoado, transformado, atendendo a todas as necessidades de 

alfabetização da língua terena. Enfim, é apenas o primeiro passo diante de todo o caminho que 

este trabalho abriu para novas conquistas, em especial, a busca pela elaboração de materiais 

que possam atender as demais séries da Educação Básica. E, neste início de caminhada, há a 

certeza de que não podemos ficar a espera de outras certezas para começar o trabalho. Não 

podemos ter medo de “dar a cara a tapa”, “dar o primeiro passo”, pois é por meio das críticas 

que podemos tornar cada vez melhor o que foi elaborado.  

 Sempre que um pesquisador acessa territórios indígena para realizar qualquer pesquisa, os 

indígenas logo afirmam a necessidade de um retorno prático por parte dos pesquisadores. Os 

índios não querem dissertações e teses que apenas enfeitem as estantes das bibliotecas físicas 

ou digitais das universidades, mas que sejam trabalhos que tragam contribuições para a 

comunidade indígena. Foi por esse motivo que não sentimos medo em auxiliar os professores 

indígenas na elaboração desse material didático, mesmo diante de tão poucos estudos e tantas 

dúvidas.  
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RESUMO: O presente trabalho trata do ensino aprendizagem de língua portuguesa em sala de aula, 

partindo das relações que o sujeito desempenha na comunidade em que vive e dos papeis sociais que 

exerce na sociedade. Com base nas contribuições dos estudos na área da sociolinguística que tem 

implicado em transformações no ensino de Línguas numa vertente mais humana e significativa, uma 

vez que o ensino não deve partir simplesmente da gramática normativa para explicar os processos de 

produção textual, — escrita ou oral — mas sim do produto final, ou seja, do texto propriamente dito, 

em qualquer de suas modalidades, que explicam e justificam todo o seu processo de produção e 

compreensão, além também de explicar seu principal objetivo: que é a comunicação, pela interação 

dos sujeitos em seus variados contextos sociais, por meio da linguagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de língua portuguesa; Sociolinguística; Produção textual.  

 

 

Introdução  

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o processo de ensino aprendizagem de 

língua materna, tendo em vista que as condições sociais, culturais, regionais e históricas marcam a 

diversidade linguística presente nas atividades sociais, ou seja, na fala espontânea dos indivíduos.   

O falante, nos diferentes contextos de uso da língua, apresenta variações dentro da própria 

comunidade, pois a variação é um fenômeno inerente à língua. Bagno (2007) afirma que a língua é 

uma atividade social compartilhada por todos os falantes, seja por meio da fala ou escrita.  

O presente estudo faz uma reflexão a respeito do ensino da língua portuguesa com o suporte 

teórico-metodológico da teoria da variação linguística ou sociolinguística laboviana, uma vez que o 

processo de aquisição da linguagem baseia-se tanto na realidade psicológica como no contexto 

sociolinguístico e cultural em que o falante está inserido.  

Para o embasamento e sustento do artigo proposto, adotam-se os conceitos de autores como: 

Labov (2006), Bagno (2007), Bortoni-Ricardo (2004) e Lemle (1978).  

Partindo de tal premissa é sabido que o ensino da língua portuguesa, em muitos ambientes escolares, 

segue práticas normativas ignorando as variações linguísticas, dialetos, adaptação do falante ao 

ouvinte, e ensina-se a norma padrão como se fosse a única variante da língua, o que gera preconceito 
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linguístico ao não considerar a diversidade linguística como um processo inerente a todas as línguas 

vivas e em transformação.   

Partindo desses pressupostos, é importante inferir que a criança ao chegar à escola já sabe falar 

a língua materna, ela adquire a língua falada dentro do seu contexto cultural de forma espontânea por 

um processo de desenvolvimento cerebral e aprende a língua escrita no sentido psicogenético da 

alfabetização e a apropriação de regras linguístico-estilísticas que exercem a função de orientar as 

variedades na escrita, no ambiente escolar, uma vez que é função da escola ensinar a língua padrão, 

Possenti (1996), porém sem menosprezar a língua que o aluno traz do seu meio social, sendo assim, 

ao aprender as duas línguas, a de casa e a da escola, o aluno poderá optar por uma ou por outra, 

conforme as circunstâncias em que se encontre Lemle (1978).  

 

Sociolinguística: um campo de investigação das ciências linguísticas  

Segundo Mollica (2010), a sociolinguística é um dos campos da Linguística que tem como seu 

objeto de estudo a língua em uso, concentrando-se nos aspectos linguísticos e sociais. Portanto, é uma 

ciência que faz fronteira entre língua e sociedade, visando o uso linguístico real, com relevância os de 

forma heterogênea, uma vez que a língua varia no tempo e modifica-se no espaço para atender às reais 

necessidades de comunicação do falante, Bueno (2008). Uma ciência cujo objetivo é se aprofundar 

nas variações linguísticas, capaz de analisar e descrevê-la de forma sistemática e científica.  

A Sociolinguística variacionista focaliza os estudos na heterogeneidade linguística ao 

compreender que há um dinamismo inerente a todas as línguas vivas. Ou seja, maneiras distintas que 

se equipara ―semanticamente no nível do vocabulário, da sintaxe e da morfossintaxe […]‖ 

(MOLLICA, 2010, p.09). O que demonstra que nenhuma língua é estável, pronta e acabada, mas que 

as línguas assim como a sociedade que dela faz uso estão em um constante processo de transformação.  

A partir dos estudos de Saussure (1989) no início do século XX, considerado como o pai da 

linguística que postula o estruturalismo como corrente linguística e, segundo sua perspectiva, a língua 

é separada de fatores externos e vista como uma estrutura autônoma. Em suas dicotomias, Ferdinand 

Saussure (1989) estabeleceu que a langue é um sistema de signos praticado pela fala no cérebro, 

enquanto a parole é individual, pois parte das escolhas das palavras para o processo de interação. O 

estudioso também demarca que a mudança na língua pode ser estudada por dois caminhos: o 

sincrônico e o diacrônico.  

Para Saussure (1989, p. 22), a língua é um sistema de valores, uma vez que o indivíduo não 

pode criá-la, nem mesmo modificá-la, assim a língua é compreendida como um fato social ―ela não 

existe senão em virtude duma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade‖, 

sendo assim não pode ser ignorada pelos demais, pois as mudanças são inerentes ao sistema linguístico 

são extremamente fundamentais, permitindo que o falante possa acompanhar as transformações 

linguísticas que ocorrem em decorrência do tempo, Bueno (2008, p. 283).  
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Antoine Meillet (apud COELHO, 2010), também aplica um caráter social à língua. Este 

estudioso define a língua como um fato social possuindo uma característica evolutiva e, em seus 

estudos a sincronia prevalece sobre a diacronia. Porém, William Labov, na década de 1960, apresenta 

uma proposta contrária ao modelo saussuriano.  

Labov (2006) faz fortes críticas à separação entre langue e parole, sincronia e diacronia, enquanto 

Saussure ignora os fatores externos da língua ao afirmá-la como um sistema de signos que só 

estabelece relação de si per si.  

Da mesma maneira, Labov (2006) considera a língua um sistema heterogêneo e a variação 

como inerente à comunidade de fala. Nessa perspectiva, segundo Carvalho (2000) a língua não é 

considerada apenas um instrumento para informar, mas vai muito, além disso, uma vez que ela é um 

veículo para criar e manter as relações humanas e a interação entre os falantes.   

Nos estudos Sociolinguísticos, as pesquisas se aprofundam nas questões de variação e 

mudança linguística, de forma especial na concordância nominal e verbal como em ―As meninas 

bonitas‖ e ―Eles querem comer‖ que se pode variar com a alternativa de ocorrência de ausência: ―As 

meninaᴓ bonitaᴓ‖, ―Eles querᴓ comê‖. Da mesma maneira, a ocorrência de drumi, mió, iᴓ, inté, 

argum bão, arresorver, pra coexiste com dormir, melhor, ir, até, algum, bom, resolver e para, são 

exemplos do que se pode encontrar no Português do Brasil (PB), mais especificamente naquele falado 

na uma zona rural, Bortoni-Ricardo (2004).  

A língua segundo Carvalho (2000) varia de acordo com o espaço e tempo. Dessa maneira, na 

pesquisa Sociolinguística o entendimento das informações dos falantes como idade, gênero, 

escolaridade, são importantes à medida que se entende a importante relação entre língua, cultura e 

sociedade e ao processo de ensino de língua, no viés variacionista.   

Vale ressaltar que todos os estudiosos da linguagem contribuíram de alguma maneira para o 

melhor entendimento da língua. O conceito de Labov (2006) afirma que a aquisição da linguagem 

baseia-se tanto na realidade psicológica como no contexto sociolinguístico e cultural em que o falante 

está inserido. Ao entender a reflexão de que o estudo da língua é uma descrição não apenas enquanto 

sistema, mas também enquanto decisões políticas e culturais, o ensino de língua Portuguesa adquire 

uma visão fora da corrente de ensino normativo que ignora as variações linguísticas, dialetos, 

adaptação do falante ao ouvinte, e ensina-se a norma padrão como se fosse a única variante da língua 

(BAGNO, 2007).  

Diante das variações linguísticas presentes no país, a estigmatização da língua e a mobilidade 

social caracterizam assuntos relevantes aos sociolinguistas. Em geral, as formas linguísticas de maior 

prestígio adquirem julgamento positivo e configuram-se com grau elevado de monitoramento e de 

letramento. Ou seja, maior planejamento linguístico gera formas linguísticas de prestígio. Por 

conseguinte, a existência do ―certo‖ e ―errado‖ tanto na fala como na escrita acarreta o preconceito 
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linguístico ao tomar o padrão culto como referência e menosprezar a linguagem que o aluno traz de 

seu meio social.  

Mollica (2010) afirma que em toda língua existe uma variante com mais prestígio do que 

outras.  Esta é eleita por padrões políticos e, necessária principalmente para garantir uma unidade 

linguística. Na maioria dos casos, esta variedade também é eleita como língua oficial, muitos países 

elegem mais de uma língua oficial. O objetivo dos estudos sociolinguísticos é de justamente 

desconstruir o conceito de ―certo‖ e de ―erro‖ linguístico, uma vez que os adjetivos certo e errado 

são comparados a uma única variedade linguística, por isso não existe o certo ou o errado, apenas o 

adequado ou inadequado, ao contexto em que o falante se encontra no momento da comunicação 

linguística.   

Sabe-se que existe o mito da superioridade de uma variante ou maneira de falar sobre as 

demais, e que antes de tudo, toda variante é instrumento identitário. Segundo Bortoni-Ricardo (2004, 

p. 33) ―os falantes que são detentores de maior poder – e por isso gozam de mais prestígio – 

transferem esse prestígio para a variante linguística que falam‖. Nesse sentido, a língua passa a ser 

considerada um recurso de poder político, social e econômico.   

Historicamente, no Brasil, segundo Bortoni-Ricardo (2004, p. 34) ―os usuários das regiões 

litorâneas, ao longo dos séculos XVI e XVII, sempre obtiveram maior prestígio‖, em relação às outras 

regiões do país. E assim, o preconceito linguístico, tão cristalizado e engessado em muitas pessoas, 

opera-se a partir de fatores históricos, políticos, sociais e econômicos que concedem prestígio a 

determinadas variedades da língua em detrimento de outras.  

Leite e Callou (2002) afirmam que a educação democrática e igualitária ocorre quando existe 

o reconhecimento da diversidade brasileira, no sentido de oportunizar acesso aos falantes e às normas 

de prestígio, ou seja, garantir as mesmas oportunidades aos falantes. Pois impor uma variedade 

linguística que difere da que o falante faz uso não é suficiente para garanti-lhe acesso aos bens 

materiais e às melhores oportunidades, é preciso antes disso, garantir os seus diretos enquanto cidadão, 

Bagno (2007).  

 

Sociolinguística e sua importância no campo da educação  

O preconceito linguístico é reafirmado pelas redes sociais que objetivam ensinar o ―certo‖ e 

o ―errado‖ em termos de linguagem. Segundo Bagno (2007, p. 15) é prejudicial partir do 

entendimento de que a língua brasileira é homogênea, pois o português do Brasil apresenta um ―alto 

grau de diversidade e de variabilidade‖ no sentido de facilitar a comunicação entre os falantes de uma 

determinada comunidade de fala.  

O Brasil é uma nação onde se encontra um vasto pluralismo cultual e étnico. A relação entre 

culturas gera diferenças responsáveis pelos falares existentes nas mais variadas regiões do país. Isso 

implica em língua de prestígio e as variedades não padrão do português brasileiro. ―O domínio de 
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um português padrão é privilégio reservado a poucos membros de uma elite econômico social que 

assegura o seu poder e sua primazia político cultural‖ (LEITE e CALLOU, 2002, p.24).  

Cada comunidade apresenta seus próprios costumes, crenças e modo de vida distintos. Essa 

bagagem cultual se reflete na língua. Bortoni-Ricardo (2004), Leite e Callou (2002) e Bagno (2007) 

concordam que não existe ―certo‖ ou ―errado‖ na língua, mas sim adequações da língua em cada 

domínio social, ou seja, em cada contexto social ao qual o falante se encontra.   

Bortoni-Ricardo (2004) afirma que os erros de português são apenas diferenças entre as 

variedades da língua. Essas diferenças acontecem, porque existe a variedade usada no lar, onde 

predomina uma cultura de oralidade e informalidade. Por outro lado, no âmbito escolar é cultivada a 

cultura de letramento, sobre o qual o aluno enfrenta dificuldades ao chegar ao ambiente escolar, 

porém, nunca é demais frisar, é função da escola ensinar a língua na sua modalidade padrão, Possenti 

(1996) sem menosprezar a língua que o aluno traz de seu meio social e ensiná-lo a utilizar uma ou 

outra conforme as circunstâncias, Lemle (1978). .   

Leite e Callou (2002) afirmam que a educação democrática e igualitária só ocorrerá quando 

existir o reconhecimento da diversidade brasileira, no sentido de oportunizar acesso aos falantes e às 

normas de prestígio, ou seja, as mesmas oportunidades para todos os falantes. É importante apresentar 

aos alunos as diferentes formas de adequação da língua em diferentes contextos, para que ele possa 

optar por uma ou outra, (LEMLE, 1978).   

O objetivo da escola, portanto é propiciar a ampliação da competência comunicativa, ou seja, 

o acesso aos diversos recursos comunicativos de forma que o falante desempenhe adequadamente e 

com segurança as situações de adequação da língua ao contexto de uso. Os falantes adquirem recursos 

comunicativos à medida que aumentam suas práticas linguísticas diárias e conhecem os diferentes 

papeis sociais, a serem exercidos. Neste sentido, faz-se necessário que ―[…] o professor não seja um 

agente de exclusão no processo de ensino e aprendizagem, usando preconceito e discriminação no 

tratamento das variedades linguísticas‖ (BUENO, ARAÚJO, 2014, p. 05).  

O falante não apenas utiliza as regras para desenvolver uma sentença bem formulada, mas 

também as normas de adequação estabelecidas em seu meio cultural. Portanto, em cada situação, seja 

mais formal, onde o falante monitora seu estilo, ou em situações mais informais, onde o uso de estilos 

coloquiais é mais presente. Dessa maneira, leva-se em consideração o papel social que o falante 

desempenha perante sua comunidade, como muito bem ressalta Bortoni-Ricardo (2004): ―as pessoas 

vão adquirindo recursos comunicativos à medida que vão ampliando suas experiências na comunidade 

onde vivem e passam a assumir diferentes papéis sociais‖ (p. 74).  

A criança ao chegar à escola aos seis ou sete anos de idade já sabe falar a língua materna que 

adquire em seu contexto cultural de forma espontânea por um processo de desenvolvimento cerebral 

e aprende a língua escrita no sentido psicogenético da alfabetização, ou seja, é na apropriação de regras 

linguístico-estilísticas que exerce a função de orientar as variedades na escrita, pois como ela já 
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domina a língua falada, porém, numa modalidade diferente daquela usada na escola, sua maior 

preocupação é aprender a escrita e suas normas de uso.  

Dessa maneira, de acordo com Bortoni-Ricardo (2004, p.74), ―é papel da escola, portanto, 

facilitar a ampliação da competência comunicativa dos alunos, permitindolhes apropriarem-se dos 

recursos comunicativos necessários para desempenhar bem o processo comunicacional, com 

segurança, nas mais distintas tarefas linguísticas‖. Faz-se necessário entender que a linguagem humana 

é constituída por uma base sociocultural, pois cada comunidade apresenta uma maneira de expressão. 

Diante disso, as línguas mudam mediante as necessidades culturais em diferentes momentos 

históricos, para atender às necessidades dos falantes no processo da comunicação linguística.  

 

Uma nova perspectiva para o ensino de língua portuguesa  

O ensino de língua portuguesa tem se transformado ao longo dos anos e muitas dessas 

transformações são oriundas dos estudos dedicados à área da linguagem. No que tange o conteúdo 

específico do componente curricular ―Língua Portuguesa‖ esta tem deixado de centralizar seus 

estudos em torno da gramática normativa, onde durante anos priorizou a fixação de regras e 

convenções sobre determinada classe de palavra, em que algumas destas regras dispunham de 

exceções, nada mais que exceções previstas pela gramática, ou seja, nada que pudesse ser questionado.  

Durante anos a gramática normativa serviu como um manual, um conjunto de leis que 

deveriam ser seguidas e aprendidas, decoradas por todos os estudantes. Chegou a ser comparada a um 

guia, uma espécie de roteiro sem o qual não poderia haver o ensino e aprendizagem de língua 

portuguesa.  

Assim como um pastor ou um padre não poderiam ministrar um sermão sem referenciar a 

bíblia, o mesmo acontecia com o ensino de língua portuguesa em que a gramática normativa passou a 

ser a bíblia do professor de língua.  

Acreditava-se tanto na eficiência do ensino partindo da gramática como uma verdade absoluta 

e inquestionável, que tal metodologia passou a ser aplicada ao ensino de línguas estrangeiras, primeiro 

era necessário conhecer a gramática da língua, depois seu uso, como se fosse possível separar um do 

outro. Não bastasse esta corrente engessada passou-se também ao ensino de Literatura, em que era 

necessário conhecer as características de um determinado período histórico para só depois conhecer 

as obras produzidas naquele período. Uma espécie de quebra cabeça perfeito, incontestável, onde cada 

peça tem lugar predeterminado no jogo.   

Mas se tínhamos um método eficiente por que os resultados não correspondiam à forma 

aplicada?  Alguma coisa não estava de acordo com o que parecia ser um sucesso. Tudo isso tem início, 

ou ganhou força com a capacidade e a liberdade para pensarmos e expressar nossos pensamentos, 

assim começam os primeiros questionados, acerca do que parecia óbvio, certo e inabalável.   
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O ensino de Língua Portuguesa passa a ser centralizado no texto, partido do produto final, da 

situação de comunicação, seja esta oral ou escrita, para ser explicado como se dá o processo de 

produção, o que é preciso levar em conta durante o processo de comunicação, quais mecanismos são 

necessários e eficientes durante o processo, quais regras, comandos e convenções devem ser 

empregados no processo de produção, sejam estas convenções estabelecidas pela gramática normativa 

ou pela gramática internalizada, e como garantir que este produto seja recebido e/ou decodificado da 

melhor forma pelo receptor, ou seja, pelo leitor a quem o material — texto — é destinado.  

Para partir deste novo passo de ensino é preciso perceber que o aluno que temos hoje é diferente 

do aluno do século XIX, é necessário pensar nesse novo público, nos anseios, nos desejos e nas 

dificuldades encontradas por eles. O professor deve ser um investigador constante, não deve focar 

apenas no que precisa ensinar, mas no como fazer isso, respeitando a pluralidade de sujeitos do qual 

dispõe numa mesma sala de aula.  

Nossos alunos cultivam um leque de leituras diferentes do que cultivávamos na nossa 

juventude, ou seja, eles interagem com seus colegas, pais, grupos de afinidades por meio de textos — 

orais ou escritos — manifestados de diversas formas, disponíveis e produzidos em inúmeros meios, 

com intenções imensuráveis, além de disporem de linguagens diferentes para alcançar a mesma 

finalidade: comunicação e/ou interação.  

É preciso que a escola atente-se para esta nova clientela, e procure interagir com ela na mesma 

linha de atuação, no mesmo nível de interação, e não imponha regras, doutrinas, convenções das quais 

os alunos não manifestem interesse. É necessário conquistar o aluno, mostrar a ele quais os caminhos 

adequados que ele dispõe para continuar a se comunicar com os colegas, com a mesma eficiência ou 

talvez com maior segurança.   

Um desses caminhos é sem dúvida a linguagem utilizada por este estudante. A escola precisa 

mostrar ao aluno que o fato de ele utilizar gírias, jargões não é errado, apenas não é adequado em 

alguns contextos específicos. Assim como uma série de outras expressões tão ouvidas no dia a dia, 

tanto no ambiente escolar como fora dele ―nois vamu lá amanhã‖, ―onti eu num vim na aula‖, entre 

outras. Nosso alunado precisa saber que há ambientes, locais, contextos diferentes em que é permitido 

o emprego de tais expressões, e que o fato de elegermos uma delas, principalmente no caso dos jovens 

na intenção de chamar atenção, construir ou demarcar seu território, deixar sua marca, isso também é 

facilmente aceitável e deve ser compreensível no processo de aprendizagem.  

A língua de um determinado grupo também pode ser uma forma de construir e edificar 

identidades seja esta de um grupo ou de um único indivíduo, e como tal deve ser respeitada e 

valorizada perante a sociedade. Diante das mudanças constantes pelas quais passamos diariamente, 

seja no meio político, econômico, no âmbito da ciência, nosso contexto sócio-histórico e cultural sem 

dúvida não é o mesmo de décadas atrás e não será o mesmo nos próximos anos que se sucedem.   
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O aluno precisa compreender que a língua da qual faz uso — Língua portuguesa — não é 

estável, pronta e acabada. Ela está em constante processo de transformação. Uma expressão 

considerada comum no século XIX pode ser considerada ultrapassada nos dias atuais, assim como 

uma expressão utilizada atualmente poderá não ser lembrada nos próximos anos.  Nossa língua deve 

ser comparada como um guarda roupa, assim como afirma Evanildo Bechara (2000), não usamos 

qualquer roupa, para qualquer situação, cada contexto exige uma vestimenta adequada. Não podemos 

ir a um casamento usando a mesma roupa que utilizamos para ir à praia, por exemplo, pois se assim o 

fizermos nos sentiremos totalmente fora de contexto.  

Assim também deve ser a língua, não usamos a mesma forma de falar com os amigos, numa 

entrevista de emprego ou numa conferência internacional, cada contexto exige uma ―vestimenta 

linguística‖, que precisa estar adequada, ao menos para nos deixar confortáveis e garantir que seremos 

compreendidos como falantes daquele código linguístico, Saussure (1989). A língua pode ser 

comparada à moda, o que usamos hoje, não é o que nossos pais usaram anos atrás, e nem será o que 

nossos filhos e netos usarão no futuro, talvez uma ou outra peça possa ser incorporada ao novo estilo.  

O papel da escola é disponibilizar ao aluno um leque de variedades linguísticas que o permita 

se adequar às mais variadas situações comunicativas, e que acima de tudo não se sinta menosprezado 

e nem inferior a outro falante, por fazer uso de uma variedade diferente, e que o mesmo não julgue e 

nem rotule ninguém também por fazer uso de uma das muitas variedades linguísticas disponíveis da 

língua portuguesa, tão rica e diversificada quanto os milhões de cidadãos que dela fazem uso, o que 

reafirma a imensa riqueza cultural e a tamanha desigualdade social existente neste país. Duas grandes 

características que implicam diretamente na construção da nossa língua portuguesa.   

Nossa língua deve ser compreendida como um objeto de ensino e aprendizagem, tanto os 

professores como os alunos devem interessar-se pelo ensino da língua. As perguntas devem e precisam 

ser respondidas e assim poderemos nos tornar pesquisadores investigando e contribuindo para 

promover um novo olhar para a língua da qual fazemos tanto uso e sabemos tão pouco a seu respeito. 

Questões como por que há tantas variedades linguísticas? O que influencia na maneira de falar de uma 

pessoa? Por que nossa língua muda e quando isso acontece? Existe um falar ―certo‖?, devem 

introduzir os estudos a respeito da nossa língua, além de interagirem com outras disciplinas de modo 

que se estabeleçam relações de interdependência na construção de uma língua oriunda das múltiplas 

relações produzidas pelo encontro das diferentes culturas existentes no território nacional.  

Sendo por meio da linguagem que o homem se constitui como sujeito, comunica e interage 

com outros, além de promover condições de refletir, planejar e organizar seu pensamento e suas 

próprias ações, com relação ao ensino e aprendizagem de língua portuguesa as relações de leitura, 

fala, escrita, compreensão e produção textual se fazem necessárias para garantir, por meio da 

linguagem, que o sujeito conseguirá expor seu pensamento e se fazer ouvir perante os demais membros 

da sociedade.   
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Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p.24) ―sendo a linguagem 

uma capacidade humana de simbolizar e de interagir‖ e assim proporcionar ―condições para que se 

construam as realidades‖, nesta linha, aqui se assume o pressuposto ―de que as relações entre o mundo 

e linguagem são convencionais‖, uma vez que se originam das ―demandas das sociedades e de seus 

grupos sociais e das transformações pelas quais passam‖ condicionadas por novos usos, que nascem 

de novas demandas, principalmente de uma demanda constituída por jovens que têm grande acesso e 

habilidades às novas tecnologias, neste sentido, a escola carece se preparar para receber e lidar com 

este novo alunado e o estudo das variações linguísticas pode ser um caminho.  

Assim a linguagem pode ser entendida, nesta vertente, como fruto das relações coletivas que 

os indivíduos estabelecem com seu contexto sócio-histórico por meio de ações coletivas. Tais ações 

são desenvolvidas em várias esferas sociais como a instituição familiar, os amigos, o trabalho, a 

própria comunidade, e também por ser fruto da função social exercida pelo sujeito seja em casa, no 

trabalho, na escola, na comunidade, na igreja, nesta última — função social — vale ressaltar que um 

mesmo indivíduo pode ocupar papeis sociais diferentes, a depender do grupo que representa.     

Em todas estas relações o sujeito faz uso da linguagem, esta por sua vez, é quase sempre 

marcada pelo contexto sócio-histórico do qual fazemos parte. Sendo a língua uma manifestação da 

linguagem, o sujeito em suas relações de interação seja oral ou escrita, recorre ao seu sistema 

linguístico, respeitando suas regras fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e seu léxico, para 

interagir com os demais (BRASIL, 2006).   

A disciplina de língua portuguesa deve permitir e possibilitar ao aluno, os mais amplos 

conhecimentos e as possíveis condições para que os alunos possam refletir sobre os conhecimentos 

linguísticos dos quais fazem uso e estejam abertos aos novos conhecimentos que serão inseridos, 

adquiridos e reconstruídos ao longo do seu processo contínuo de crescimento profissional e humano, 

aumentando significativamente os processos de interação social, aos quais o aluno estará sujeito ao 

longo da vida, a depender do contexto social ao qual esteja inserido.  

 

Considerações finais   

No ensino de Língua Portuguesa é preciso que tanto o professor como a escola estejam abertos 

a fazer com que o aluno sinta-se parte da comunidade onde vive e desempenha papeis sociais 

importantes em vários grupos como a família, escola, igreja, amigos, esporte, entre outros, mesmo que 

ainda não tenha consciência disso. E que precisa interagir com estes grupos para expressar suas 

opiniões, suas ideias, e para isso utiliza a linguagem para se comunicar, seja esta nas suas inúmeras 

manifestações — oral, verbal ou mista — pelos vários gêneros existentes dos quais já faz uso, 

principalmente pela mídia digital.    

O papel da escola é apresentar e possibilitar ao aluno um leque de ―vestimentas linguísticas‖ 

que o permita interagir com um maior número possível de pessoas nos mais variados ambientes 
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existentes e, assim, possa desempenhar seus papeis sociais garantindo que possa interagir e ser 

compreendido pelos demais sujeitos que também fazem parte desse processo contínuo. A escola 

precisa mostrar que não existe uma forma ―certa‖ ou ―errada‖ de falar (BAGNO, 2007), o que existe 

é apenas maneiras adequadas a alguns contextos e que se empregadas em outras situações, será 

considerada inadequada, o que pode acarretar numa ―má impressão‖ ou num caso mais grave pode 

gerar o preconceito linguístico, onde pessoas serão julgadas e rotuladas pelo simples fato de 

empregarem uma variedade linguística diferente da variedade linguística eleita por uma pequena 

parcela da população, a variedade padrão.       
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LINGUAGEM E ENSINO: UM ESTUDO DA COERÊNCIA E COESÃO NO 

PROCESSAMENTO DO TEXTO NA PROVA BRASIL  

  

Andreia Silva dos Santos (UEMS/PPGL/CAPES) 22  

Neide Araújo Castilho Teno (UEMS) 23  

  

RESUMO: Este artigo faz parte de uma pesquisa em andamento, sobre “Prova Brasil, na perspectiva 

do Letramento”, vinculada ao Programa de Mestrado Acadêmico em Letras, da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Dentre os descritores da Prova Brasil elegemos a coerência 

e coesão como recorte para este estudo. Assim, o objetivo deste artigo é compreender e ampliar os 

conhecimentos relacionados à coerência e coesão no processamento do texto. O recorte é relevante, 

dada à importância do educador, compreender os descritores da Prova Brasil, reconhecer o conjunto 

de competências que compõem os textos a partir de fundamentos que organizam a textualidade. Nesse 

sentido, destacamos estudiosos que defendem a utilização de vocábulos que ligam palavras, locuções, 

orações e períodos, como Koch (2014), Koch & Travaglia (2013), Koch & Elias (2010), entre outros. 

Como metodologia, recorremos à pesquisa explanatória de cunho bibliográfico em teóricos relevantes 

para subsidiar os conceitos e estratégias de aprendizagem. Os estudos trouxeram resultados positivos 

acerca do conhecimento linguístico e da lógica interna de um texto.  

  

Palavras-chave: Coerência e coesão. Linguagem e ensino. Prova Brasil.  

  

    

Introdução  

  

  

Este artigo foi elaborado como parte de uma pesquisa em andamento, sobre Prova Brasil na 

perspectiva do Letramento, vinculado ao Programa de Mestrado Acadêmico em Letras, da 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com a finalidade de compreender e ampliar 

os conhecimentos relacionados à coerência e coesão no processamento do texto.   

O Ensino da Língua Portuguesa tem sido tema de muitos estudos e fonte de diferentes análises 

na atualidade. Os resultados destes estudos têm oportunizado a professores e instituições educacionais 

a reflexão sobre a qualidade do ensino, o nível de aprendizagem dos alunos, o modo com têm se 

efetivado a prática de ensino pelos professores. Estudar a coerência e coesão no processamento do 

texto torna-se relevante devido à importância que assumem na constituição dos sentidos do texto, e 

na organização da textualidade.   

Os tópicos deste artigo constituem-se de pesquisas realizadas em teóricos que têm se dedicado 

ao estudo das estruturas linguísticas, e a sistematização das ideias de um texto. Atualmente uma série 

de ações oriundas de instituições governamentais tem sido utilizadas em favor da constituição de uma 

escola eficaz e de qualidade. Tais ações acontecem tanto na área da formação e capacitação dos 

professores, quanto na oferta aos alunos de oportunidades de aprendizagens diversas.  

A interferência destas instituições governamentais, com a inserção de avaliações( Prova 

Brasil, Saeb, Saems) tem afetado a prática pedagógica dos professores, o que torna necessário o uso 

de novas estratégias de aprendizagem, que auxiliem significativamente os alunos a ampliar suas 
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competências para o uso escrito e oral da Língua Portuguesa e responder de forma positiva esses 

instrumentos avaliativos.  

Na década de noventa, o Governo Federal passou a utilizar as Avaliações em larga escala, 

como um termômetro da educação básica. Por meio de uma avaliação especifica e nacional, 

fundamentada com base em parâmetros de observação e de análise, expressas em uma Matriz de 

Referencia24 apresentando descritores4 que indicam quais competências e habilidades em Língua 

Portuguesa devem ser avaliadas, por meio de um único instrumento.  

As discussões realizadas neste artigo contemplam o Tópico IV da Matriz de Referencia do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Prova Brasil, que avalia os conhecimentos dos 

estudantes quanto à “coerência e coesão no processamento do texto”. As habilidades analisadas neste 

tópico exigem do aluno a capacidade de identificar a ocorrência da coerência e coesão em textos 

diversos. Lembrando que cada tipo de texto tem sua estrutura própria, o que possibilita aos 

mecanismos que contemplam a coerência e coesão textual, a manifestação em diferentes formas 

textuais, tais como: texto narrativo, descritivo, ou dissertativo argumentativo, tornando este estudo 

significativo para todos os profissionais envolvidos no processo de ensino.  

  

1. Algumas reflexões sobre a coerência e coesão textual  

  

No ensino da Língua Portuguesa, o aprendizado deve ser conduzido permeando os processos 

de interpretação e compreensão textual de forma coerente, possibilitando aos alunos a obtenção de 

conhecimentos que lhes possibilite analisar criticamente diversos tipos de textos, aprimorando suas 

habilidades linguísticas.   

A compreensão e a atribuição de sentidos referentes a um texto dependem da adequada 

interpretação dos componentes que a envolvem, ou a coerência e coesão pela qual o texto é 

caracterizado, tornando o texto com sentido para o leitor. Dependendo do gênero textual utilizado o 

leitor tem uma compreensão geral do tema, do assunto do texto e da sua tese. Essa compreensão induz 

a uma percepção da hierarquia entre as ideias em um texto. Para Koch & Travaglia (1997) posiciona 

se a favor, quanto ao fato de que a coerência e coesão estão relacionadas ao processo de produção e 

compreensão textual, isto é, são aqueles elementos que constroem a articulação entre as diversas 

partes do texto.  

Santos (2013) considera o texto como um fator de interação, marcado pela coerência e coesão 

entre seus elementos interno e externos. Conectivos, tais como preposições, pronomes e conjunções 

são de fundamental importância para a organização das ideias em textos diversos, o que conhecemos 

como coesão textual, que promove sentido entre as partes e ideias em um texto.  

A coesão textual contribui para a composição textual, produz sentido e continuidade ao texto. 

Koch (2013) pontua que coesão são elementos linguísticos de um texto que relacionam as partes de 

um texto, e compõem a sequencia de sentidos, ou seja, realiza um processo harmonioso de formação 

entre as palavras.   

Halliday & Hasan (1976) apud Koch (2013) define coesão textual, como sendo um conceito 

semântico, relativo às relações de sentido evidenciado em textos diversos. Segundo eles “[...] a coesão 

ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é dependente da de outro. Um pressupõe 

o outro, no sentido de que não pode ser efetivamente decodificado a não ser recurso ao outro. (p.4). 

[...]” Essa dependência entre um termo e outro pressupõe o que Koch (2013) ensina, de que palavras 

e frases pode constituir um texto desde que estejam conectadas entre si apresentando uma sequência 

                                                 
24  [...] a matriz de Referência é o referencial curricular do que será avaliado em cada disciplina e série, 
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linear, por meio de dependências e boa organização. Eles trazem para o conceito de coerência e coesão 

a importância da relação semântica por meio do sistema léxico-gramatical do léxico afirmando que:   

  

[...] a coesão é, pois, uma relação semântica entre um elemento do texto e algum 

outro elemento crucial para a sua interpretação. A coesão, por estabelecer relações 

de sentido, diz respeito ao conjunto de recursos semânticos por meio dos quais uma 

sentença se liga com a que veio antes, aos recursos semânticos mobilizados com o 

propósito de criar textos. A cada ocorrência de um recurso coesivo no texto, 

denomina “laço”, “elo coesivo”. (HALLIDAY & HASAN, 1976 apud KOCH,  
2013 p.16).  

  

Ampliando os estudos sobre a coerência/ coesão  buscamos em Koch e Travaglia (1997) uma 

definição que vai além da estrutura interna do texto. Os estudiosos  definem coesão como sendo 

exteriorizada por meio de marcas linguísticas e superficiais no texto, sendo de caráter linear, pois se 

caracteriza na organização sequencial do texto. É sintática e gramatical, a coesão é, portanto, a ligação 

entre os elementos externos do texto, a maneira como se relacionam com as partes do texto. Além das 

considerações, completa Koch (1997) a importância do autor inserir  em sua prática os conhecimentos 

prévios, conhecimentos linguísticos e conhecimentos de mundo, uma vez que ,  o conhecimento de 

mundo é visto como uma espécie de dicionário enciclopédico do mundo e da cultura arquivada na 

memória. Estes conhecimentos proporcionam à construção de um texto em que se destacam elementos 

necessários à constituição da textualidade, fazendo da coerência e coesão fatores de destaque nesta 

construção, mediando à construção de sentido ao texto. Nesta ótica  de dar confiabilidade ao texto 

explica  Santos (2013), que :  

  

[...] a coesão confere legibilidade ao texto, mas não é quesito indispensável para 

caracterizá-lo como tal. Um bilhete escrito por uma criança recém-alfabetizada, por 

exemplo, pode não ser perfeito quanto a coesão e cumprir plenamente seu papel no 

ato comunicativo, por estabelecer interação com o leitor, que atribuirá sentido a esse 

texto. (SANTOS, 2013 p.17).  

  

Nesse sentido o que se almeja em um determinado texto é a sua coerência, que não se 

fundamenta exclusivamente na relação de significados entre os componentes textuais, mas que é 

definida pela interação realizada como o leitor. A falta de coerência pode causar diferentes sentidos 

ao texto, podendo fazer com que uma determinada produção textual tenham sentido coerente para um 

leitor e incoerente para outro.  

Para que o leitor possa produzir efeito de sentido ao ler um texto, terá que ter consolidado o 

hábito da leitura, pois a construção de todo o entendimento dependerá do conhecimento e domínio de 

linguagem que esse leitor possuir. Uma das funcionalidades da coerência textual é exatamente esta, a 

de favorecer a formulação de efeitos de sentido em um texto, no contexto em eu estiver inserido.   

Para Koch e Travaglia (1997) a coerência está longe de constituir-se em um simples elemento 

ou característica de um texto, mas sim, no produto de uma construção realizada por seus 

interlocutores, em situações de interação em que são dadas suas atuações em conjunto com diversos 

fatores, que desencadeiam em uma conexão continua.   

Sendo a coerência, o resultado de um refinamento dos significados que se configuram nos 

sentidos decorrentes dos processos cognitivos realizados entre os sujeitos e não apenas traço dos 

textos, é que torna significativo o elemento coesivo. A coerência, assim, coloca em atividade os 

procedimentos cognitivos que causam a conexão conceitual. Sendo compreendida como a abertura 

da interpretabilidade, conectada à inteligibilidade do texto em uma ocasião de comunicação e à 

capacidade do receptor de analisar o sentido deste texto. Para Koch e Travaglia (1997)  

  

[...] a coesão tem a ver com o modo como o texto está estruturado semanticamente. 

É, portanto, um conceito semântico que se refere às relações de significado que 

existem dentro do texto e fazem dele um texto e não uma sequencia aleatória de 



66 

 

frases. A coesão é a relação semântica entre dois elementos do texto, de modo que 

um deles tem de ser interpretado por referência ao outro [...] (KOCH & 

TRAVAGLIA, 1997 pp.45-46).  

  

Entendemos, nesse viés, que a coesão constitui a textualidade, sendo esta uma atribuição da 

coerência. Quando utilizamos a coerência textual, tratamos do significado do texto, e não dos 

elementos que constituem a estrutura textual.  

Antunes (2009, p.91) ao tratar coesão e coerência textual, parte-se da materialidade linguística, 

embora entenda que nem todo o suporte linguístico mostra a sua totalidade, tendo em vista que, a 

coerência depende da organização das palavras e sequências das frases que fazemos. Para a estudiosa, 

as determinações linguísticas não conseguem preencher totalmente a textualização e a coerência, 

também não depende unicamente dos componentes do texto. Ou seja, a coerência ultrapassa as 

questões linguísticas e inclui elementos situacionais, por isso que descrevemos a textualidade como 

sendo de naturezas linguísticas e extralinguísticas e que ambos são fatores imprescindíveis para a 

coerência do texto.   

Partindo das ideias de Santos (2013) pode-se dizer, portanto, que coerência e coesão estão 

fortemente ligadas, pois dependem do conhecimento de mundo de cada leitor e de sua capacidade de 

decifrar as ligações existentes entre os componentes linguísticos. Sendo deste modo a coerência algo 

ligado à relação existente entre ambos os conceitos. Os estudos realizados até o presente ponto 

evidenciam o ensino de textos coesos e coerentes não deve ser observada sob uma única teoria, mas 

entendida como mobilizadora e cultural e que deve ser analisada por diversas correntes teóricas.  

  

2. A construção do sentido no texto: coerência e coesão  

  

  

Registramos nesse capítulo o que entendemos ser fundamental, quando os professores 

recorrem à análise linguística para pensar numa prática pedagógica mais eficaz, no ensino de 

coerência e coesão no texto. Até que ponto toda essa teoria pode contribuir para a prática do professor?   

No processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem da linguagem, as teorias 

sociointeracionais da linguagem, são concebidas como atividades de interação entre os sujeitos, para 

a realização de determinados fins. As teorias sociointeracionais, conforme Koch (2014) reconhecem 

a existência de um sujeito planejador e organizador que, em sua inter-relação com outros sujeitos, vai 

construir textos, sob a influência de uma complexa rede de fatores.  

Aprofundando um pouco mais a reflexão, a coerência diz respeito ao modo como os elementos 

subjacentes à superfície textual vêm a constituir, na mente dos interlocutores, uma configuração 

veiculadora de sentidos.   

  

Se, porém, é verdade que a coerência não está no texto, é verdade também que ela 

deve ser construída a partir dele, levando-se, pois, em conta os recursos coesivos 

presentes na superfície textual, que funcionam como pistas ou chaves para orientar 

o interlocutor na construção do sentido. Para que se estabeleçam as relações 

adequadas entre tais elementos e o conhecimento de mundo (enciclopédico), o 

conhecimento socioculturalmente partilhado entre os interlocutores, e as práticas 

sociais postas em ação no curso da interação, torna-se necessário, na grande maioria 

dos casos, proceder a um cálculo, recorrendo-se a estratégias interpretativas, como 

as inferências e outras estratégias de negociação de sentido. (KOCH, 2014 pp.52-

53).  

  

Quanto à coesão textual, Koch (2014) a conceitua como um fenômeno que diz respeito ao 

modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontra interligadas entre si, 

por meio de recursos linguísticos, formado sequências vinculadoras de sentido. Para Kock (2014) os 

fatores de coesão são aqueles que dão conta da sequenciação superficial do texto, isto é, os 
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mecanismos formais de uma língua que permitem estabelecer, entre os elementos linguísticos do 

texto, relação de sentido. (KOCH, 2014 p.46)  

A coesão textual é a expressão linguística da coerência; surge do modo como as características 

e relações subjacentes são manifestadas no texto, sendo construtor da unidade formal do texto, por 

meio de mecanismos gramaticais e lexicais, que contribuem para o desenvolvimento do texto. É como 

se fosse um arranjo que auxilia na construção de informações conforme aponta  Koch (1993) e 

Halliday & Hasan (1976) ao explicar o conceito de coesão textual, como um conceito semântico que 

se refere às relações de sentido existentes no interior do texto e que o definem como um texto. Para 

estes autores a coesão ocorre quando a interpretação de alguns elementos no discurso depende de 

outro, ou seja, um pressupõe o outro, no sentido de que não pode ser efetivamente decodificado a não 

ser por recurso ao outro. (KOCH, 1993 p.17).  

  

3. O processamento do texto na Prova Brasil  

  

O ensino da Língua Portuguesa, de acordo com os Paramentos Curriculares Nacionais (1997), 

deve estar voltado para a função social da língua portuguesa. Este é um requisito básico para que o 

aluno ingresse no mundo letrado, para que possa construir enquanto cidadão crítico e participativo 

em sociedade, conseguindo integrar-se de modo autônomo e ativo.  

Por meio de uma avaliação especifica e nacional, organizada com base em parâmetros de 

observação e de análise, apresentadas em uma Matriz de Referencia, é que as escolas são avaliadas. 

As Matrizes de Referencia contém descritores que indicam as habilidades e competências de Língua  

Portuguesa a serem, por meio de um único instrumento. Elaborada pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais (INEP), a partir de consulta nacional aos currículos propostos pelas 

Secretarias Estaduais e municipais de Educação e livros didáticos.  

A Prova Brasil é formulada tendo como foco o texto, em especifico gêneros textuais, que no 

decorrer da avaliação de Língua Portuguesa vão adquirindo função especifica no texto, mediante as 

situações comunicativas as quais é submetida. Quanto a SAEB Antunes (2003) observa que  

  

Em relação ao SAEB, a orientação não é diferente: os pontos - chamados de 

descritores - que constituem as matrizes de referência para a elaboração das questões 

das provas - contemplam explicitamente apenas um conjunto de habilidades e 

competências em compreensão e nada de definições ou classificações gramaticais. 

Todas essas competências são avaliadas em textos, de diferentes tipos, gêneros e 

funções. Não há um descritor sequer que se pareça com os itens tradicionais dos 

programas de ensino do português. Nem a famigerada concordância verbal, suposto 

indicativo do saber da “inequívoca norma culta”, aparece. Tampouco a regência ou 

outra semelhante. Muito menos as famosas classificações de orações. (ANTUNES, 

2003 p.22)  

  

O resultado obtido pelas escolas favorece tanto as instituições escolares quanto 

governamentais, o estabelecimento de relações entre a prática de ensino e o cotidiano do professor.  

A abordagem da coerência e coesão no processamento do texto na Prova Brasil, é voltada para 

a identificação de elementos que colaboram para a construção de uma sequência lógica entre as ideias 

de um texto. Trata-se da análise dos conhecimentos dos alunos quanto à textualidade, ou seja, aqueles 

elementos que constroem as ideias entre as várias partes de um texto. Considerando ainda que a 

coerência é a lógica entre as ideias expostas no texto, para que ela exista é necessário que a ideia 

apresentada se relacione ao todo do texto dentro de uma sequência e progressão de ideias. A 

compreensão e a atribuição e sentidos relativos a um texto dependem da adequada interpretação de 

seus componentes. De acordo com o gênero textual, o leitor tem uma compreensão geral do assunto 

apresentado no texto.  

Na Prova Brasil os descritores que abordam o trabalho da coerência e coesão no 

processamento do texto, e as habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno, são os descritores 
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contidos no tópico IV da Matriz de Referência do SAEB, que exigem que do aluno a compreensão de 

que o texto não é apenas uma simples sequência de frases ordenadas, mas um conjunto organizado 

em que há ligações, interligações, relações entre as suas partes. Os descritores que aborda a coerência 

e a coesão são responsáveis por constituir a textualidade, promover a articulação entre as diversas 

partes de um texto.  

As Matrizes de Referencia associam os conceitos de competências aos conceitos de 

habilidades. Nesse aspecto, para ser considerado proficiente em Língua Portuguesa, o aluno deve 

dominar habilidades que o capacite a conviver e evoluir em sociedade, atuando adequadamente em 

diferentes situações de comunicação e interação.  

As avaliações elaboradas para a Prova Brasil tem como foco o texto, mais especificamente os 

gêneros textuais, como um objetivo de ensino, já que eles são caracterizados por funções específicas, 

de acordo com o contexto no qual é utilizado. Portanto, foram situados em dois eixos, tal como é 

proposto nos PCNs (1997): usos de linguagem e reflexão sobre a língua e a linguagem. Diante disso, 

é importante promover o desenvolvimento do aluno, tendo como propósito o aprimoramento de suas 

capacidades linguísticas, de produção e compreensão dos diversos gêneros textuais orais e escritos 

em diferentes situações de comunicação.  

A Prova Brasil exige do leitor a compreensão de diversos tipos de textos, dos mais simples 

aos mais complexos, dependendo da organização e das pistas linguísticas, entre outros aspectos. Deste 

modo, para que a proposta de letramento realmente se efetive é preciso que nosso aluno seja sujeito 

das transformações, tendo condições de responder como ser social e participativo.  

  

3.1. Prática de ensino: coerência e coesão textual   

  

  

Essa pratica de ensino sob o olhar das novas demandas da sociedade, onde os usos sociais da 

leitura e escrita são amplamente utilizados, tem exigido do professor uma postura diferenciada quanto 

ao desenvolvimento das competências linguísticas que permeiam os processos de leitura e produção 

textual. É preciso promover no professor a reflexão sobre a prática de ensino no sentido de reavaliação 

da metodologia de ensino, tanto da gramática normativa, quanto dos processos linguísticos.   

 A educação tem sido amplamente defendida como a condição básica para o desenvolvimento 

e superação de diversos problemas e situações sociais. Segundo Antunes (2009) no que se refere ao 

ensino de língua portuguesa, entre as prioridades governamentais brasileiras, esta a implantação de 

programas de ensino que levem a efetivação de uma educação linguística, de revisão de conceitos, 

alteração de mentalidades, de superação de mitos e consensos.  

A estudiosa define que os textos linguísticos são construídos com palavras que têm um 

significado básico, e que são submetidas a regras particulares e de combinação, com vistas a formular 

uma organização sequencial coerente. Construir um texto, capaz de funcionar sócio e 

comunicativamente em um contexto específico, é uma ação de natureza lexical e gramatical, não se 

pode escolher aleatoriamente as palavras, arrumá-las de qualquer modo ou optar por qualquer 

sequência.  

Na escola, escrever um comentário, fazer uma exposição, fazer uma carta, divulgar 

um fato, entre outras coisas, passou a ser, genericamente, fazer uma redação ou, por 

vezes, produzir um texto. Esquecemos-nos de que não somos, no dia a dia de nossas 

interações, “produtores de textos”. Somos pessoas que falam que escrevem que 

leem, para atender às nossas múltiplas necessidades de interação. (ANTUNES, 2009 

p.102)  

  

Desde muito cedo aprendemos a produzir textos, segundo Koch e Elias (2010) coerentes, 

inicialmente orais e posteriormente escritos, levando em consideração que a coerência não está 

contida no texto, nem se encontra sob a responsabilidade apenas do produtor do texto ou apenas pelo 

leitor, mas sim, construído na inter-relação autor e leitor, baseando-se em um conjunto de fatores de 

ordem linguística, cognitiva, pragmática, cultural e interacional.  
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Ao atentar para a pratica de ensino, Koch e Elias (2010) aponta sobre o papel do professor em  

trabalhar o ensino da coerência na produção da escrita, em sala de aula, e a necessidade do  educador 

em dar mais  atenção aos textos produzidos pelos estudantes para que a coerência seja ensinada para 

além do que os textos nos revelam.  

O professor deve reorientar sua prática no intuito de reconhecer a variedade linguística como 

possibilidade, precisa abrir a sala de aula para a infinidade de discursos e gêneros que circulam na 

sociedade, precisa estimular a prática de leitura e de produção textual como forma de 

desenvolvimento de habilidades discursivas e como fonte de prazer e não mais como atividades 

descontextualizadas, utilizadas para preencher o tempo nas aulas.  

O aluno é o sujeito da ação de aprender, aquele que vai agir sobre o objeto de conhecimento e 

estudo. Esses objetos são os discursos textuais e linguísticos que surgem nas práticas sociais de 

linguagem. O professor não deve encarar o ensino da linguagem com o foco somente nas correções 

estabelecidas pela gramática tradicional, é importante ensinar os conceitos e usos linguísticos da 

linguagem dissociada de tradicionalismos.   

Uma razão para que a pratica de ensino volta se para sistematizar a abordagem do material 

disponível  em sala de aula, integrando fundamentos teóricos e perspectivas metodológicas. Dentro 

desta perspectiva técnica encaixam-se as oficinas, onde a partir das expectativas de aprendizagem do 

aprender por meio da pesquisa, o professor pode levar o aluno a construir pela prática o seu próprio 

conhecimento. Cosson (2014) exemplifica claramente esta questão argumentando que,  

  

[...] o principio da oficina se faz presente na alternância entre atividades de leitura e 

escrita, isto é, para cada atividade de leitura é preciso fazer corresponder uma 

atividade de escrita e registro. Também é a base de onde se projetam as atividades 

lúdicas ou associadas à criatividade verbal que unem as sequências. [...] Ao 

professor, cabe atuar como um andaime, sustentando as atividades a serem 

desenvolvidas de maneira autônoma pelos alunos. (COSSON, 2014 p.48)  

  

O professor analisa o desenvolvimento do aprendizado dos alunos com base em comparações 

realizadas no decorrer do desenvolvimento do ensino, a partir das conclusões obtidas em suas análises 

realiza a mediação da aprendizagem em Língua Portuguesa, deixando evidente aos alunos a 

importância do processo de interlocução. Assumindo efetivamente o seu compromisso com a garantia 

de qualidade no ensino garantindo que o espaço da sala de aula seja um local onde cada sujeito 

aprenda e interaja.  

  

  

4. Algumas considerações  

  

As formas de se trabalhar a linguagem oral e escrita não se esgotam em apenas em um item 

ou no modo como é desenvolvido o ensino de um determinado conceito linguístico, as suas limitações 

operacionais ou a metodologia utilizada. A Prova Brasil permite verificar apenas uma habilidade ou 

nível de letramento, cabe ao professor acompanhar o desenvolvimento dos demais conteúdos, que 

não são abordados na Matriz de Referencia. Os Estados têm em consonância com as orientações do 

SAEB organizado seus exames de avaliação, com base no rol de competências e habilidades avaliadas 

nos textos proposto na Prova Brasil.  

Cabe ao professor favorecer aos estudantes a capacidade de utilizar os conceitos referentes à 

delimitação de unidades, à compreensão das relações estabelecidas entre as unidades e às funções 

discursivas associadas a ela no contexto, empregando uma metalinguagem quando esta se revelar 

funcional.  

O educador deve ter conhecimento das questões que permeiam o processamento da coerência 

e coesão no texto, de modo interligado a sua prática de ensino. Conhecendo as particularidades destes 

instrumentos o educador poderá desenvolver as abordagens em torno destas questões em sala de aula 

por meio de estratégias de aprendizagem.   
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Nota-se que os estudos aqui realizados trouxeram resultados positivos acerca do conhecimento 

linguístico e da lógica interna dos diversos testos em circulação. Podemos perceber que há uma 

articulação entre teoria e prática pedagógica em favor do desenvolvimento do ensino dos conteúdos.  
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Resumo  

Este estudo trata-se de resultados parciais de uma pesquisa em andamento cujo objetivo é descrever as 

marcas da oralidade presentes em produções textuais de alunos do ensino fundamental, da rede estadual 

de escolas do município de Itaporã-MS, pois sabemos que em muitos casos, quando solicitamos 

produções textuais dos alunos, constatamos um fenômeno muito comum que é a transposição da 

oralidade para a escrita, neste sentido, os PCN de Língua Portuguesa (1998) visando à formação de um 

indivíduo que tenha a capacidade não apenas só de ler bem e escrever, mas também de expor sua opinião 

de maneira crítica e reflexiva, assim, é de suma importância conscientizar o aluno de que ao elaborar 

um texto escrito, deve ter consciência de que o que é permitido na oralidade (fala, conversas informais 

com familiares ou amigos entre outros), não o é na escrita, que exige um maior preparo e conhecimento 

por parte do escritor.  

Palavras-chave: Ensino de língua; Variação linguística; Livro didático.  

Introdução  

O ensino da língua portuguesa para o ensino fundamental e médio no Brasil enfrenta 

sérias dificuldades, uma vez que existe um grande desinteresse dos alunos na aprendizagem, 

bem como uma aparente defasagem no conhecimento dos próprios profissionais da linguagem. 

No entanto, não podemos apontar esses dois fatores como sendo os únicos responsáveis por 

todos os problemas concernentes ao processo de ensino aprendizagem, uma vez que, na 

realidade, tanto o desinteresse como a aparente falta de preparo é resultado de um problema 

maior sobre o qual não se pode apontar um único culpado: a própria gramática do português 

brasileiro pode apresentar certas dificuldades neste complexo processo, pois calcada nos moldes 

da gramática greco-latina, a gramática portuguesa de hoje apresenta uma sobrecarga de normas 

e prescrições de formas insuficientes à compreensão e que, apesar de um grande número de 

nomenclaturas e fenômenos, não explicam todos os mecanismos da língua necessários para a 

compreensão e interpretação de um texto.  

Além disso, como se tal sobrecarga de informações a serem decoradas já não 

desanimasse os alunos, muitas dessas regras são incoerentes entre si, impossibilitando o 

aprendizado e colocando em risco a segurança e competência do professor que, muitas vezes, 

passa por um mau educador ou insensível a tais questões.  

E com isso, as aulas de português estão resumidas ao ensino de gramática normativa e 

àquelas intermináveis nomenclaturas. Não estamos dizendo que não se devem ensinar as 

normas gramaticais aos alunos, o problema é que “a escola tenta impor sua norma linguística 
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como se ela fosse, de fato, a língua comum a todos os 160 milhões de brasileiros, 

independentemente de sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica,  

de seu grau de escolaridade”, entre outros, Bagno (2007, p. 71).  

Mais do que ensinar a gramática normativa, é preciso instruir o aluno a usar a língua em 

diversos contextos, pois o ensino da língua materna deixou de estimular os alunos e os afastou 

do caminho da leitura e da formação de cidadãos críticos que saibam ler e entender qualquer 

tipo de texto independente da modalidade da língua em ele estiver escrito.  

1. Linguagem e Variação Linguística  

É muito comum encontrar pessoas que tenham ouvido conversas das quais não faziam 

parte, mesmo que acidentalmente. Como as pessoas vivem em sociedade, elas apresentam uma 

postura de discrição diante de tais situações, porém, temos a capacidade de construir alguma 

ideia que nos apoiem na identificação social, analisando a origem geográfica, a classe social, o 

nível de instrução dos envolvidos na comunicação e os contextos da relação ao qual estão 

inseridos, Bagno (2007).  

Sobre esse assunto Camacho (2011), apresenta um exemplo que demonstra de maneira 

simples, como isso acontece:  

[...] em uma viagem de ônibus, ouvíssemos o vizinho no banco de trás 

perguntar: Farta muito pra essa lata veia chegá? Logo identificamos uma 

diferença entre a palavra falta, geralmente pronunciada com /u/, como fauta, 

e sua alternativa farta pronunciada com /r/; identificamos também a pronúncia 

da semivogal /i/ no lugar de /lh/ da palavra velha, pronunciada veia. Com base 

nesses traços, suspeitamos de que o falante tem origem rural ou baixa 

escolaridade, ou está muito à vontade, em uma situação extremamente 

familiar (CAMACHO, 2011, p. 48).  

  

Isso é possível uma vez que as pessoas falam de forma diferente e essas diferenças 

existem devido à região de cada uma, em função da variação de classe social e cultural.  

Efetivamente, um dos conceitos mais irrefutáveis criados pela linguística é que a organização 

estrutural de uma língua (os sons, a gramática, o léxico) não está diretamente relacionada com 

homogeneidade; é o inverso disso, a oscilação é um aspecto específico das línguas naturais, 

Possenti (2002).  

Ainda sobre o assunto, Camacho (2011) prossegue na análise do colóquio ao descrever 

a fala: “Farta umas treis hora”, acrescentando que como é habitual corrigir essa fala de imediato, 

seria imediatamente corrigido para: “Faltam umas três horas”. Diante disso, além das 

desigualdades na dicção dos sons, percebem-se também diferenças de concordância verbal e 

nominal, presentes tanto na fala dos vizinhos como na nossa própria fala, o que acrescentaria 

as observações para o fato de que o provável falante da zona rural também apresenta alterações 

na área da morfossintaxe e na compreensão da comunicação, Camacho, (2011, p. 48).  

Assim, esses eventos linguísticos favorecem a compreensão de que a variação 

linguística não é um sistema relacionado ao livre arbítrio de cada falante, que se proferia, assim, 

da maneira que melhor lhe convir; mas sim, um fenômeno regular, sistemático, motivado pelas 

próprias regras do sistema linguístico que o falante é capaz de adequar a diferentes situações de 

comunicação linguística no momento da interação entre os demais membros da comunidade ou 

no momento de redigir um texto.  

É fundamental que se tenha uma visão da língua mais organizada, isso favorece a 

percepção de que sua natureza é ordenada e estruturada em todas as diversidades o que 

repudiaria impressões desacertadas subjugadas à vontade de cada falante, Possenti (2001), uma 

vez que o falante, por si só, não pode modificar a língua, pois a variação é um fenômeno comum 

a todas as línguas naturais, Bueno e Sampaio (2009).  
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Quando se ensina língua portuguesa de forma tradicional, nomeia-se o correto e o 

incorreto como fundamento único na intervenção da transformação da língua, assim, 

independente de qualquer suporte linguístico, qualquer fenômeno da língua se depara com a 

explicação em determinações de natureza social, cultural e histórica, Bagno (2006).  

Cabe lembrar que boa parte do tempo acessível ao trabalho prático com a linguagem em 

uso é prejudicado com a repetição constante das mesmas e supérfluas listas de restrições de 

regras e da mesma classificação gramatical. Esse comportamento didático condena e 

marginaliza maneiras discursivas heterogêneas utilizadas no cotidiano, além de caracterizar a 

língua como um modelo da deficiência. Sobre isso, vale lembrar que ainda acredita-se que é 

papel da escola corrigir supostas carências socioculturais, Possenti (2001).  

Assim, é preciso ponderar que as variações de linguagem não devem estar limitadas a 

uma gramática estabelecida e fundada em maneiras sucessivas que o sistema linguístico põe à 

disposição do falante. Assim, a escola tem como principal objetivo ensinar a variedade padrão, 

porém de outra maneira: “trata-se de criar condições para que as formas de prestígio sejam 

acrescentadas à variedade que o aluno já domina, o que o habilitaria a selecionar a alternativa 

mais adequada à situação comunicativa”, Bagno (2007).  

Camacho (2011) reforça ainda que determinar com especificidade a variedade padrão, 

aliada a outros elementos reforçam a insegurança linguística, muito presente em crianças de 

classes desfavorecidas, que fazem parte de um contexto que domina esse tipo de linguagem, 

esses são pontos bastante favoráveis para que aconteça um forte desenvolvimento sentimental 

voltado à insegurança linguística que o falante pode ter da própria língua. Para as crianças 

inseridas em uma classe economicamente favorecidas, esse contexto não reflete tanto em sua 

vida futura, pois seu dia a dia é naturalmente provido desse tipo de linguagem, desta maneira, 

ela cresce ouvindo as pessoas falarem de tal forma que não compreendem a exclusão e a 

diferença, com isso, o modelo escolar é uma prorrogação do processo de socialização iniciado 

pelos pais e pela sociedade de maneira geral.   

Nesse caso, os indivíduos inseridos nas camadas marginalizadas não possuem muita 

escolha. O meio cultural que a escola desenvolve tem maneiras coerentes com a realidade 

presente nas classes dominantes. No entanto, essa realidade se torna um problema quando essa 

forma de linguagem se institui no ensino como referencial específico a que outras maneiras de 

experiência cultural acabam por subordinar-se, Bagno (2007).  

Dentro de um contexto mais objetivo, a ação pedagógica converter-se em uma ação de 

violência simbólica, na proporção em que resulta da obrigação de uma cultura escolhida, que 

pode ser inferida de princípios universais. Esse tipo de escolha é desnecessário pelo fato de 

firmar as relações de força entre os grupos sociais, Granell (2003).   

Segundo Bagno (2007, p. 67) é fundamental que se renuncie a inquietação de buscar 

conferir a um único local ou uma única comunidade de falantes o “melhor” ou o “pior” 

português e procurar, principalmente o respeito pela igualdade da língua, independente de sua 

variação. Sobre esse ponto de vista, vale ressaltar a grande importância que a variação 

linguística desempenha sobre o ensino de Língua Portuguesa, reconhecendo que o preconceito 

está inserido na humanidade desde há muito tempo, e nem mesmo como avanço da raça humana 

ele não deixou de existir, é possível perceber que os alunos precisam de uma conscientização 

linguística na escola para que o preconceito linguístico seja ao menos abrandado.   

Por conseguinte, concerne perceber e refletir que o indivíduo com possibilidade de 

aprender a cogitar sobre a linguagem é eficiente em compreender a gramática como ela é, quer 

dizer, a consequência de uma vasta contemplação sobre a língua. Nesse sentido, Geraldi (1996) 

conclui que o indivíduo que jamais refletiu sobre a linguagem é incapaz de memorizar uma 

gramática, assim sendo ele torna-se inapto em compreender o seu sentido e a produzir textos 

coerentes e coesos.  

Ainda, vale ressaltar que o aluno irá raciocinar sobre a linguagem no momento em que 

for capaz de elucidar as diferentes diversidades que sucedem na língua, que, por sua vez, está 
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diretamente relacionada à cultura e à história de um povo em ação e em constante 

transformação. Consequentemente, essas transformações acontecem em todas as línguas e na 

linguagem de todos os falantes. Desta maneira, cabe ao educador alvoroçar seus alunos quanto 

às diferenças e situações que reivindicam comportamentos linguísticos diferenciados Luft 

(2002).  

Quando se pensa em variação linguística vale lembrar a sua importância e riqueza que 

acomete a língua, isso porque não se pode imaginar um diálogo onde todos falam da mesma 

maneira em todos os momentos. Sabe-se que a língua viva não é e jamais foi ou será 

homogênea, fato comprovado facilmente quando se observam os estudos linguísticos, que há 

muitas décadas vêm apresentando uma língua heterogênea, viva e ativa, tornando-a variável. 

Sobre isso, Possenti (1996) descreve que:  

  

Podemos pensar na variação como fonte de recursos alternativos: quanto mais 

numerosos forem, mais expressiva pode ser a linguagem humana. Numa língua 

uniforme talvez fosse possível pensar, dar ordens e instruções. Mas, e a poesia? E o 

humor? E como os falantes fariam para demonstrar atitudes diferentes? Teriam que 

avisar (dizer, por exemplo, “estou irritado”, “estou à vontade”, “vou tratá-lo 

formalmente”)? (POSSENTI, 1996, p. 36).  

  

Sobre isso, cabe salientar que “[...] o estudo da variação linguística é complexo. Sua 

complexidade equivale à da própria ação humana que, por sua vez, é determinada por fatores 

biológicos, psicológicos, sociológicos e culturais”, Bortoni-Ricardo (2004, p. 49). E acrescenta 

a autora supracitada que a língua deve ser empregada ou utilizada respeitando cada situação, “o 

domínio da língua padrão é requisito obrigatório para o desempenho em eventos de fala formais 

e públicos”, Bortoni-Ricardo (2005, p. 27). Assim, deve o educador de língua portuguesa 

esclarecer a seus alunos a função de cada uma das variedades da língua, para que eles possam 

compreendê-las e empregá-las de acordo com a situação de comunicação e de interação 

linguística.   

Desta maneira, vale ressaltar que é fundamental perceber o porquê trabalhar a variação 

linguística dentro do ensino da língua, e saber que isso não equivale na deserção do ensino da 

norma padrão, inverso a isso, a recomendação é aprimorar o rol linguístico dos usuários da 

língua, facilitando a transição de todos os falantes às diferentes circunstâncias de comunicação, 

Jesus (2012).  

Sobre essa ótica, vale ressaltar que: “é papel da escola, portanto, facilitar a ampliação 

da competência comunicativa dos alunos, permitindo-lhes apropriarem-se dos recursos 

comunicativos necessários para se desempenharem bem, e com segurança, nas mais distintas 

tarefas linguísticas”, Bortoni-Ricardo (2004, p. 74).   

1.2 O Livro Didático de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental  

O livro didático assume com muita responsabilidade a organização dos conteúdos 

didático-pedagógicos a serem trabalhados em sala, de modo a subsidiar o professor na 

administração do ensino de Língua Portuguesa na escola, em que cabe a este facilitar o acesso 

do aluno a esses materiais importantes a serem trabalhados em sala de aula, independentemente 

de sua origem social e cultura, para que ele tenha acesso a um ensino de qualidade e aos bens 

coletivos e culturais.  

Assim, é função do professor planejar as atividades didático-pedagógicas, levando em 

conta tanto o desenvolvimento real como o potencial de seus alunos, ou seja, as atividades que 

estes conseguem realizar automaticamente e aquelas que são possíveis apenas com a 

colaboração de outrem, Vigotsky (1935).  
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Ao longo dos oito anos do ensino fundamental, espera-se que os alunos adquiram 

competências em relação à linguagem que lhes possibilitem resolver problemas da vida 

cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado.  

Podemos afirmar que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, são 

instrumentos úteis ao apoio das discussões pedagógicas nas escolas, na elaboração de projetos 

educativos, no planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática educativa e na análise do 

material didático a ser utilizado em sala de aula.  

Os PCN preconizam a utilização de uma gama de recursos e a multiplicidade de 

linguagens. Dentro desse contexto, esse documento oficial se volta à perspectiva de diversidade 

de recursos didáticos, sugerindo o uso de múltiplas linguagens nos processos de ensino e de 

aprendizagem, como charges, cinema, história em quadrinho (HQs), jogos, jornais, literatura de 

cordel, redes sociais (Facebook, MSN, Orkut etc), revistas, tirinhas etc. Gomes; Nascimentos 

Neto (2009).  

Esses recursos servem de intervenção e como estratégias para uma prática inovadora na 

construção social do conhecimento dos alunos, no sentido de formar leitores competentes que 

consigam construir significados a partir de diferentes gêneros textuais. O que o indivíduo 

desconhece é a estreita ligação entre o falar e o escrever. Tendo o conhecimento desse elo, o 

aluno compreenderá as possíveis variações linguísticas da língua materna. Pois, conforme o 

teórico Bechara (2002), com o progresso da ciência, da linguagem, a gramática se enriqueceu 

com dados novos que contribuíram para que a sala de aula se tornasse “um palco de erudição”, 

Bechara (2002, p.34).  

 Fazendo alusão ao livro didático ao ensino de Língua Portuguesa no que diz respeito 

ao importante papel do professor de língua, a leitura tem que ser uma constante em sua vida, 

assim como cursos de formação continuada e cursos de graduação. Em suma ele precisa ser um 

incessante pesquisador.  Desse modo, enfatiza-se que os professores de Língua Portuguesa são 

os mais solicitados no âmbito escolar, que vem sendo considerados os detentores do 

conhecimento que com muita luta abrilhantam nossa sociedade e transformam os alunos em 

cidadãos capazes de exteriorizar o seu conhecimento, trazendo inovações e melhorias para a 

sociedade, pois:  

Enquanto a língua de casa traduz cabalmente as noções de um mundo e de uma vivência 

reduzida, a língua da escola irá prepará-los acompanhando o seu desenvolvimento 

psicológico e cultural, para descobrir no pensamento discursivo, as formas que foram 

elevadas a uma função cognoscitiva mais alta no pensamento racional (BECHARA, 

2002 p.40).  

Sabe-se, portanto, que com as novas tecnologias que surgem rapidamente, assim como 

as mudanças na sociedade, todos os ensinamentos na educação têm o dever de refletir sobre a 

educação de um modo geral, pois só por meio da mudança é que conseguiremos alcançar 

melhorias significativas.   

O Plano Nacional de Educação PNE/Metas, os PCN e os livros didáticos de Língua 

Portuguesa para o Ensino Fundamental consistem em uma atividade mediativa entre os 

objetivos e os conteúdos de ensino, assim como uma diversidade de componentes que aparecem 

nos mais recentes documentos oficiais para orientar todo o processo de escolarização brasileira.  

Os parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, publicados em 1998, 

incorporam as ideias linguística previstas para o ensino de língua materna. Segundo os PCN, 

no ensino fundamental, espera-se:  

Que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações 

comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de 

modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas 

possibilidades de participação social no exercício da cidadania (PCN 1998, 

apud PISCIOTTA, 2001, p. 96).  
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Entendendo que tal lei deve ser cumprida, pois educar e ensinar são dever de todos, e o 

Estado tem a obrigação de garantir vagas não só nessa etapa de ensino, mas em todas, no 

mínimo até o Ensino Médio, já a sociedade deve cumprir o compromisso social e humano de 

erradicar o analfabetismo no país, em médio prazo, de forma que todos os falantes sejam 

contemplados no processo de ensino e aprendizagem.  

É de extrema importância esclarecer aos nossos alunos questões como variação e 

mudança linguísticas que são fenômenos naturais da língua portuguesa, que, como todas as 

línguas, apresenta inúmeras variações e passa por mudanças no tempo e no espaço, Faraco 

(2005). Entretanto, tal fato não é compreendido pela grande maioria da população brasileira, 

que ainda acredita que a língua é um objeto homogêneo, uniforme e que essa ideologia ganha 

contornos e reflexos nas aulas de língua portuguesa no ensino fundamental e médio.  

A Sociolinguística, subárea da Linguística, lida com o fenômeno da variação linguística 

e suas consequências sociais, culturais, políticas e pedagógicas. Para a Sociolinguística a língua 

existe enquanto interação social, criando-se e transformando-se em função do contexto sócio 

histórico. A língua é, portanto, “uma atividade social, um trabalho coletivo, empreendido por 

todos os seus falantes, cada vez que eles se põem a interagir por meio da fala ou da escrita”, 

Bagno (2007, p. 36).   

Sendo assim, não há que se falar em equivalência entre língua e gramática. Um dos 

maiores equívocos no ensino de língua materna consiste exatamente em se acreditar e  

propagar que “o conhecimento da gramática é suficiente para conseguir ler e escrever com 

sucesso os mais diferentes gêneros de texto, conforme as exigências da escrita formal e 

socialmente privilegiada”, Antunes (2009, p. 53).  

A gramática normativa apresenta a norma padrão, só que esse padrão equivale ao  

modelo idealizado de língua “certa”, não corresponde ao uso real. Defendemos que o professor 

de língua materna precisa estar ciente disso e não ignorar as diferenças linguísticas em 

detrimento desse padrão normativo. É necessário que o professor conscientize os alunos de que 

existem duas ou mais maneiras de dizer a mesma coisa e que cada forma alternativa vai servir 

a propósitos distintos, sendo também recebidos de forma diferenciada pela sociedade.   

Algumas formas vão imprimir prestígio ao falante, garantindo maior credibilidade, 

enquanto outras vão contribuir para a formação de uma imagem negativa, privando o falante de 

determinadas oportunidades. Concordamos com Faraco (2004, p. 02) quando afirma que:  

  

Cabe ao ensino ampliar a mobilidade sociolinguística do falante (garantirlhe 

um trânsito amplo e autônomo pela heterogeneidade linguística em que vive) 

e não concentrar- se apenas no estudo de um objeto autônomo e despregado 

das práticas sócio verbais (o estrutural em si).  

  

Ao eliminar a noção de erro, muitas pessoas poderiam pensar que em termos de língua 

vale tudo. Acontece que, em termos de língua, como afirma Bagno (2006, p.154), “tudo vale 

alguma coisa, mas esse valor vai depender de uma série de fatores”. Tudo vai depender de 

“quem diz o quê, a quem, como, quando, onde, por que e visando que efeito”. Em cada situação 

comunicativa o aluno precisa encontrar uma forma que seja ao mesmo tempo mais adequada e 

aceitável, isso tanto na modalidade oral como na escrita.   

Concordamos com Bagno (2006, p. 154) quando diz que nas duas modalidades deve 

haver um equilíbrio entre os eixos de adequação e aceitação. Se o aluno está em uma situação 

formal, precisa utilizar uma linguagem formal, seria inaceitável, por exemplo, o uso de gírias 

em uma entrevista de emprego. É inegável que o preconceito linguístico ainda exista e atue com 

muita força na sociedade de forma geral, contudo, na sala de aula o professor, como formador 

de opinião que é, pode trabalhar de modo a não alimentá-lo. Um passo importante a ser tomado 

é o de refletir juntamente com os alunos acerca da variação linguística, reflexão essa despojada 
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de preconceitos. Para que o ensino mude, é preciso compreender antes de qualquer coisa que a 

língua é um instrumento de comunicação social diversificado em todos os seus aspectos, é o 

meio de expressão de indivíduos que vivem em uma sociedade também diversificada social, 

cultural e geograficamente.  

Em tempos em que tanto se fala em inclusão social, entre tantas outras, está mais do que 

na hora de os educadores repensarem suas práticas acerca do ensino de língua materna. Cabe 

ao professor utilizar as bases teóricas da Sociolinguística para o tratamento da questão da 

variação linguística com os alunos para conscientizá-los acerca dessa temática. É muito clara a 

noção de heterogeneidade linguística, mas ainda há muito que se refletir acerca das atitudes que 

os falantes têm em relação às formas variantes que não são imbuídas de prestígio social, pois 

quem as utiliza continua a padecer estigmatização.  

Acreditamos que o professor tem um papel fundamental na formação do aluno, sendo 

capaz de fornecer subsídios para que este possa pesquisar e pensar criticamente sobre sua 

própria língua. Fundamental quando tem o compromisso com uma educação transformadora, 

quando compreende e faz compreender que não há hierarquia entre os usos variados da língua, 

assim como não há uso linguisticamente melhor ou pior que outro.   

Em uma mesma comunidade linguística coexistem usos diferentes, não existindo um 

padrão de linguagem que possa ser considerado superior. O que deve determinar a escolha de 

uma variedade em detrimento de outra é a situação concreta de comunicação e de interação 

linguística.  

Diante do exposto, percebemos que o contexto social (ambiente familiar, no caso), 

contribui de maneira fundamental para que o sujeito adquira uma segunda língua, podendo ser 

de uma maneira espontânea, ou simplesmente pela necessidade, que no caso de alunos 

paraguaios que necessitam aprender o português por estudarem em escolas brasileiras cuja fala 

oficial é a língua portuguesa.  

Considerações Finais  

A possibilidade humana de se comunicar, de interagir e trocar ideias só é possível com 

a aquisição desta ferramenta abstrata que é a língua. Se até hoje persistem dúvidas de como 

conceituá-la de uma forma “correta”, ou mesmo sobre o que permite sua assimilação, sua 

utilização e ainda questões como por que existem tantas concepções de língua, podemos ter 

noção da complexidade da temática.  

A gramática normativa apresenta a norma padrão, só que esse padrão equivale ao 

modelo idealizado de língua que não corresponde ao uso real nas situações reais de 

comunicação. Defendemos que o professor de língua materna precisa estar ciente disso e não 

ignorar as diferenças linguísticas em detrimento desse padrão normativo. É necessário que 

conscientize seus alunos de que existem duas ou mais maneiras de dizer a mesma coisa, Tarallo 

(2007) e que cada forma alternativa vai servir a propósitos distintos, sendo também recebidos 

de forma diferenciada pela sociedade.   

Um passo importante a ser tomado é o de o professor refletir juntamente com os alunos 

acerca da variação linguística, reflexão essa despojada de preconceitos, uma vez que para que 

o ensino mude, é necessário compreender, antes de qualquer coisa, que a língua é um 

instrumento de comunicação social diversificado em todos os seus aspectos, é o meio de 

expressão de indivíduos que vivem em uma sociedade também diversificada social, cultural e 

geograficamente.  

Em tempos em que tanto se fala em inclusão social, entre tantas outras, está mais do que 

na hora de os educadores repensarem suas práticas acerca do ensino de língua materna, uma 

vez que cabe ao professor utilizar as bases teóricas da Sociolinguística para o tratamento da 

questão da variação linguística com os alunos no sentido de conscientizá-los acerca dessa 

temática. É muito clara a noção de heterogeneidade linguística na língua portuguesa falada no 

Brasil, mas ainda há muito o que refletir acerca das atitudes que os falantes têm em relação às 



78 

 

formas variantes que não são imbuídas na variável linguística de prestígio social, pois quem as 

utiliza continua a padecer, a sofrer preconceito, uma vez que a elite que detém o poder 

socioeconômico no país interpreta o uso da variável não padrão com um certo tom de 

estigmatização.  

O que deve determinar a escolha de uma variedade em detrimento de outra é a situação 

concreta de comunicação, é a interação social entre os membros de uma determinada sociedade 

de fala que utilizam o mesmo código linguístico para transmitir seus conhecimentos, 

experiências e vivências cotidianas.  
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PRONOMES PESSOAIS INDEPENDENTES EM KAIOWÁ  
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Resumo:  

Neste artigo realizamos uma discussão a respeito do status morfológico das marcas pessoais em 

Kaiowá (língua do sub-ramo I da fam. Tupí-Guaraní, conforme Rodrigues, 1984/85). Assumimos que 

elas ocorrem como sujeito enfático, possessivo, objeto de verbo transitivo, objeto de posposição e 

sujeito de verbo descritivo. Descrições sobre o status morfológico dessas marcas pessoais foram 

realizadas inicialmente por J. Taylor & A. Taylor (1966), sendo consideradas como pronomes 

independentes apenas na função de sujeito e prefixos pessoais nas demais funções. Cardoso (2005, 

2006) concorda com Taylor & Taylor (1966), mas, em trabalho posterior (2008), passa a considerálas 

como clíticos pronominais quando não ocorrem em função de sujeito. Neste artigo, no entanto, 

demonstramos que essas marcas pessoais do Kaiowá formam um único paradigma e que são, na 

verdade, pronomes independentes. Nosso estudo está fundamentado em Rodrigues (1981), Cabral 

(2001) e Gomes (2006).   

  

Palavras-chave: Língua Kaiowá; Gramática; Pronomes Independentes.  

  

Introdução  

 O povo Kaiowá, do lado brasileiro, está situado no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se de 

uma população constituída por 43.400 indivíduos, conforme o Censo do IBGE (2010), dos quais 

35.300 vivem em terras indígenas e 8.100 fora delas. De acordo com Cavalcante (2012) e Chamorro 

(2015), os Kaiowá estão em seis das oito reservas indígenas criadas no período de 1915 a 1918 pelo 

SPI, nas vinte e duas áreas demarcadas após 1980 e em cerca de 40 acampamentos. Desde o fim da 

guerra do Paraguai, o povo Kaiowá tem convivido mais intensamente com os Guarani Ñandéva28, 

somando com estes cerca de 51.801 indivíduos, de acordo com o Censo do IBGE.    

Como afirma Rodrigues (1984/1985), a língua Kaiowá é um membro do sub-ramo I da família 

Tupí Guaraní, ao lado do Guarani Antigo, Guarani Paraguaio, Guarani Ñandéva, Mbyá, Xetá, Aché, 

Tapieté, Xiriguano e Izoceño. Trata-se de uma língua cuja descrição linguística passou a ser realizada 

a partir da segunda metade do século XX. Trabalhos importantes como os de Taylor & Taylor (1966), 

Bridgeman (1981 [1966]), Cardoso (2008) e Barros (2014) têm servido para a compreensão dessa 

língua por parte de novos pesquisadores que têm se dedicado ao estudo das estruturas linguísticas que 

a língua possui, com o intuito de ampliar, aprofundar e, em alguns casos, revisar as análises propostas. 

Nesse sentido, o presente artigo traz uma discussão a respeito do status morfológico das marcas 

pessoais em Kaiowá. Assumimos que elas ocorrem como sujeito enfático, possessivo, objeto de verbo 

transitivo, objeto de posposição e sujeito de verbo descritivo.   

Destacamos que descrições sobre o status morfológico dessas marcas pessoais foram 

realizadas inicialmente por J. Taylor & A. Taylor (1966), sendo consideradas pronomes 

independentes apenas na função de sujeito e prefixos pessoais nas demais funções. Cardoso (2005, 

                                                 
28 Os Guarani Ñandéva do sul do estado de Mato Grosso do Sul se autodenominam Guarani, e é dessa forma que são 

reconhecidos pelos pesquisadores e pela sociedade em geral. A língua também tem sido denominada Guarani. Muitas 

vezes, esse termo é utilizado no sentido mais genérico, no qual é incluído também os Kaiowá. Essa generalização é muito 

comum na mídia local e por parte da população que desconhece ou ignora as diferenças linguísticas, culturais, históricas 

e territoriais entre as duas etnias. Pereira (2015) destaca ainda que o território ocupado pelos Guarani antes da ocupação 

colonial ficava situado na margem direita do rio Iguatemi, mais próximo da atual fronteira com o Paraguai. Com a 

exploração da erva mate, iniciada a partir da penúltima década do século XIX, diversos processos de migração de várias 

comunidades da etnia Guarani ocorreram. Nesses deslocamentos, muitas famílias transferiram-se para a margem esquerda 

do rio Iguatemi, adentrando o território de ocupação tradicional kaiowá. Com a criação da reserva de Dourados, em 

território kaiowá, os Guarani já estavam presentes na região e já interagiam com os Kaiowá em acampamentos de coleta 

de erva mate, acompanhando também os deslocamentos de famílias kaiowá para o interior das reservas.  
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2006) concorda com Taylor & Taylor (1966), mas, em trabalho posterior (2008), passa a considerálas 

como clíticos pronominais quando não ocorrem em função de sujeito enfático. Neste artigo, no 

entanto, demonstramos que essas marcas pessoais do Kaiowá formam um único paradigma e que são, 

na verdade, pronomes independentes. Nosso estudo está fundamentado em Rodrigues (1981), Cabral 

(2001) e Gomes (2006). Na primeira seção deste artigo, apresentamos os pronomes e os prefixos 

pessoais em Kaiowá. Na segunda seção, argumentamos favoravelmente à existência de um único 

paradigma de pronomes pessoais nessa língua, sendo eles independentes e com funções diversas. Em 

seguida desenvolvemos as nossas considerações finais acerca do tema discutido e apresentamos as 

referências bibliográficas consultadas para a realização deste estudo.  

  

1. Pronomes e prefixos pessoais em Kaiowá  

    

Em Kaiowá, há cinco pronomes pessoais para indicar a primeira e a segunda pessoa do 

discurso, singular e plural. Como na maioria das línguas do mundo, essa língua não possui um 

pronome de terceira pessoa, tendo em vista que a terceira pessoa é uma não-pessoa, ou seja, é um 

assunto. Enquanto a primeira e a segunda pessoa constituem as pessoas do discurso, da interação, e 

representam os interlocutores de uma conversação, a terceira pessoa é apenas aquele ou aquilo de que 

se fala, conforme Benveniste (2005 [1966]). Comumente, ha’e tem sido interpretado como um 

pronome independente de terceira pessoa em Kaiowá, no entanto, essa palavra não desempenha as 

mesmas funções exercidas pelos pronomes de primeira e segunda pessoa.   

  
Quadro 1: Pronomes independentes em Kaiowá  

xe   1ª pessoa do singular  

nde ~ ne  2ª pessoa do singular  

ore  1ª pessoa do plural (exclusivo)  

nhande ~ nhane  1ª pessoa do plural (inclusivo)  

peẽ/pende ~ pene  2ª pessoa do plural  

  

Destacamos que nde, nhande, pende podem ocorrer como ne, nhane e pene, respectivamente, 

quando estão diante de temas nasais, desempenhando as funções de possessivo em estruturas genitivas 

(ne tĩ ‘teu nariz’; nhane tĩ; ‘nosso nariz’; pene tĩ ‘nariz de vocês’) ou de sujeito de verbos descritivos 

(ne mandu’a ‘você lembra, tua lembrança; nhane mandu’a ‘nós lembramos, nossa lembrança’; pene 

mandu’a vocês lembram, lembrança de vocês’). A forma peẽ, para a segunda pessoa do plural, só 

ocorre em função de sujeito enfático (peẽ peju ‘vocês vêm’), sendo pende ~ pene para as demais 

funções. Cabe destacar também a existência de duas primeiras pessoas do plural: ore e nhande ~ 

nhane, sendo esta utilizada quando o ouvinte está incluído, e aquela quando o ouvinte está excluído: 

ore oroju ‘nós viemos’ (1+3), nhande jaju ‘nós viemos’ (1+2+ 3).  

Seguem exemplos de uso dos pronomes pessoais funcionando como sujeito enfático, 

possuidor, objeto de verbo transitivo, objeto de posposição e sujeito de verbo descritivo:  

  

Sujeito enfático:  

  

(1)  xe  a-  ke  

  1  1  dormir  

‘eu durmo’   

  

(2)  nde  ere-  ke  

  2  2  dormir  

‘você dorme’   
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(3)  ore  oro-  ke  

  1pl.excl.  1pl.excl.  dormir  

‘nós (exclusivo) dormimos’  

  

(4)  nhande  ja-  ke  

  1pl.incl.  1pl.incl.  dormir  

‘nós (inclusivo) dormimos’  

  

(5)  peẽ  pe-  ke  

  2pl.  2pl.  dormir  

‘vocês dormem’   

  

Possuidor em estruturas genitivas:  

  

(6)  xe  r-  ape  

  1  R1  caminho  

‘meu caminho’  

  

(7)  nde  r-  ape  

  2  R1  caminho  

‘teu caminho’   

  

(8)  ore  r-  ape  

  1pl.excl.  R1  caminho  

‘nosso (exclusivo) caminho’  

  

(9)  nhande  r-  ape  

  1pl.incl.  R1  caminho  

‘nosso (inclusivo) caminho’  

  

(10)  pende  r-  ape  

  2pl.  R1  caminho  

‘caminho de vocês’  

  

Objeto de verbos transitivos:  

  

(11)  Fábio  xe  r-  exa  

  Fábio  1  R1  ver  

‘Fábio me viu’    

  

(12)  Fábio  nde  r-  exa  

  Fábio  2  R1  ver  

‘Fábio te 

viu’ 
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(13)  Fábio  ore  r-  exa  

  Fábio  1pl.excl.  R1  ver  

‘Fábio nos (exclusivo) viu’   

  

(14)  Fábio  nhande  r-  exa  

  Fábio  1pl.incl.  R1  ver  

‘Fábio nos (inclusivo) viu’   

  

(15)  Fábio  pende  r-  exa  

  Fábio  1pl.incl.  R1  ver  

‘Fábio viu vocês’    

  

Objeto de Posposição:  

  

(16)  xe  r-  ehe  

  1  R1  REL  

‘em respeito a mim, por mim’  

  

(17)  nde  r-  ehe  

  2  R1  REL  

‘em respeito a ti, por ti’  

  

(18)  ore  r-  ehe  

  1pl.excl.  R1  REL  

‘em respeito a nós, por nós (exclusivo)’  

  

(19)  nhande  r-  ehe  

  1pl.incl.  R1  REL  

‘em respeito a nós, por nós (inclusivo)’  

  

(20)  pende  r-  ehe  

  1pl.incl.  R1  REL  

‘em respeito a vocês, por vocês (inclusivo)’  

  

Sujeito de verbos descritivos:  

  

(21)  xe  r-  esarái  

  1  R1  esquecer  

‘eu esqueci, meu esquecimento’  

  

(22)  nde  r-  esarái  

  2  R1  esquecer  

‘você esqueceu, teu esquecimento’  

  

(23)  ore  r-  esarái  
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  1pl.excl.  R1  esquecer  

‘nós (exclusivo) esquecemos, nosso esquecimento’   

  

(24)  nhande  r-  esarái  

  1pl.incl.  R1  esquecer  

‘nós (inclusivo) esquecemos, nosso esquecimento’   

  

(25)  pende  r-  esarái  

  2pl.  R1  esquecer  

‘vocês esquecem, esquecimento de vocês’   

  

Enquanto prefixos pessoais, assumimos que a língua Kaiowá possui um paradigma flexional 

que ocorre em verbos plenos para indicar o sujeito de verbos transitivos e intransitivos29, seguindo 

Rodrigues (1996).  

  
Quadro 2: prefixos pessoais em Kaiowá  

a-  1  

ere-  2  

o-  3  

oro-  1pl.excl.  

ja- ~ nha-  1pl.incl.  

pe-  2pl.incl.  

  

O prefixo pessoal de segunda pessoa do singular pode ocorrer como ere- ou re- (erejapo ~ 

rejapo ‘você faz’, e o da primeira pessoa do plural exclusiva como oro- ou ro- (orojapo ~ rojapo ‘nós 

fazemos’). Já o prefixo de primeira pessoa do plural inclusivo ja- pode ocorrer como nha- diante de 

temas verbais nasais (jajapo ‘nós fazemos’, nhamba’apo ‘nós trabalhamos’). Seguem exemplos:  

  

Verbos intransitivos:  

  

(26)  a-  ha  

  1  ir  

‘eu fui’   

  

(27)  ere-  ho  

  2  ir  

‘você foi’   

  

(28)  o-  ho  

  3  ir  

‘ele(s)/ela(s) foi/foram’  

  

                                                 
29 Os exemplos apresentados nesta seção correspondem a orações independentes no modo indicativo. Destacamos que a 

segunda pessoa do singular no modo imperativo é e- (eho ‘vá’, eju ‘venha’). Nos modos gerúndio e subjuntivo, para 

marcar o sujeito, utilizam-se os mesmos prefixos pessoais que ocorrem no modo indicativo. Para além desses prefixos, 

há também oro- e opo-, estes marcam o objeto de segunda pessoa quando o sujeito é de primeira pessoa: orohexa ‘eu vejo 

você’ ou ‘nós (exclusivo) vemos você’; opohexa ‘eu vejo vocês’ ou nós (exclusivo) vemos vocês’.  
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(29)  oro-  ho  

  1pl.excl.  ir  

‘nós (exclusivo) fomos’  

  

  

(30)  ja-  ha  

  1pl.incl.  ir  

‘nós (inclusivo) fomos’  

  

(31)  pe-  ho  

  2pl.  ir  

‘vocês foram’  

  

(32)  a-  gwahẽ  

  1  chegar  

‘eu cheguei’  

  

(33)  ere-  gwahẽ  

  2  chegar  

‘você chegou’  

  

(34)  o-  gwahẽ  

  3  chegar  

‘ele(s)/ela(s) chegou/chegaram’  

  

(35)  oro-  gwahẽ  

  1pl.excl.  chegar  

‘nós (exclusivo) chegamos’  

  

(36)  nha-  gwahẽ  

  1pl.incl.  chegar  

‘nós (inclusivo) chegamos’  

  

(37)  pe-  gwahẽ  

  2pl.  chegar  

‘vocês chegaram’  

  

Verbos transitivos:  

  

(38)  a-  h-  exa  

  1  R2  ver  

‘eu o vejo’   

  

(39)  ere-  h-  exa  

  2  R2  ver  

‘você o vê’    
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(40)  o-  h-  exa  

  3  R2  ver  

‘ele(s)/ela(s) o vê/veem’  

  

  

  

  

  

(41)  oro-  h-  exa  

  1pl.excl.  R2  ver  

‘nós (exclusivo) o vemos’  

  

(42)  ja-  h-  exa  

  1pl.incl.  R2  ver  

‘nós (inclusivo) o vemos’  

  

(43)  pe-  h-  exa  

  2pl.  R2  ver  

‘vocês o veem’   

  

(44)  a-  h-  a’rõ  

  1  R2  esperar  

‘eu o espero’   

  

(45)  ere-  h-  a’rõ  

  2  R2  esperar  

‘você o espera’   

  

(46)  o-  h-  a’rõ  

  3  R2  esperar  

‘ele o espera’   

  

(47)  oro-  h-  a’rõ  

  1pl.excl.  R2  esperar  

‘nós (exclusivo) o esperamos’  

  

(48)  nha-  h-  a’rõ  

  1pl.incl.  R2  esperar  

‘nós (inclusivo) o esperamos’  

  

  

2. Pronomes Pessoais Independentes em Kaiowá  
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 Diferentemente de Taylor & Taylor (1966) e Cardoso (2005, 2006, 2008), consideramos que xe, nde, 

ore, nhande e peẽ/pende são pronomes pessoais independentes que exercem funções sintáticas 

distintas, como demonstramos na seção anterior.   

 No trabalho de Taylor & Taylor (1966) e nos de Cardoso (2005, 2006), os pronomes pessoais que 

funcionam com possuidor, objeto de verbo transitivo, objeto de posposição e sujeito de verbo 

descritivo foram considerados prefixos pessoais. No entanto, reconhecê-los como prefixos geram 

alguns problemas de análise morfológica que passamos a discutir a seguir.  

 Rodrigues (1981), ao descrever os morfemas flexionais e derivacionais do Tupinambá, o que tem 

servido de referência descritiva para as línguas Tupí-Guaraní, apresenta dois tipos de prefixos 

flexionais: os pessoais e os relacionais. No caso dos pessoais, considera apenas os que marcam o 

sujeito em verbos plenos. Considerando que os pronomes pessoais em estruturas possuidor/possuído, 

objeto/verbo transitivo, objeto/posposição e sujeito/verbo descritivo estejam numa relação 

determinante/núcleo, sendo esta relação mediada, obrigatoriamente, por prefixos relacionais (cf. 

RODRIGUES, 1981; CABRAL, 2001), compreendemos que a flexão relacional serve para 

estabelecer a relação de dependência entre termos que constituem uma unidade sintática, ou seja, 

termos que constituem um sintagma e não uma unidade lexical. Por esse motivo, desconsideramos a 

possibilidade de conceber os pronomes pessoais como prefixos pessoais nos tipos de estruturas 

descritas na seção 1, nos exemplos (1) a (25).  

 Sobre não considerar os pronomes pessoais como clíticos pronominais, como havia sido proposto 

por Cardoso (2008), mas como pronomes pessoais independentes, nossa posição é justificável por 

reconhecermos que essas palavras não possuem características de clíticos. Entre a pronúncia daquilo 

que Cardoso (2008) considera como pronomes pessoais e clíticos pronominais não há indícios de que 

uma forma é acentuada e outra não.   

De acordo com Zwicky (1977) e Halpern (1998) citado por Gomes (2006, p. 25), a maior parte 

das línguas, com exceção do tipo isolante, tem morfemas que apresentam dificuldade de análise 

porque não são claramente nem palavras independentes nem afixos. A esses morfemas têmse 

denominado clíticos: palavras destituídas de acento próprio, que se apoiam fonologicamente em 

outras palavras. Além disso, de acordo com o autor, clítico denota qualquer elemento fraco 

prosodicamente, o qual não é um afixo derivacional ou flexional. Se uma palavra não tem acento 

independente e inerente, ele precisa ser incorporado à estrutura acentual de uma palavra ou sintagma 

– o hospedeiro do clítico – visto que, para ser pronunciado, precisa ser parte de uma unidade acentual. 

Eles não podem constituir um enunciado por si mesmos. Nesse sentido, compreendemos que xe, nde, 

ore, nhande, pende possuem acento próprio e, por isso, não faz parte de uma unidade acentual. Além 

disso, constituem enunciados por si mesmos e funcionam como sujeito enfático, exceto pende neste 

último caso, cuja forma para sujeito enfático é peẽ.  

  

3. Considerações Finais  

  

 Neste artigo discutimos o status morfológico das marcas pessoais em Kaiowá, apresentamos uma 

proposta que diverge das análises realizadas anteriormente por Taylor & Taylor (1966) e por Cardoso 

(2005, 2006, 2008). Fundamentado em Rodrigues (1981), Cabral (2001) e Gomes (2006), 

consideramos que o Kaiowá possui um único paradigma de marcadores pessoais e estes são pronomes 

independentes. Em nossa análise, demonstramos que os pronomes pessoais independentes 

desempenham funções distintas nas diversas estruturas das quais fazem parte: sujeito enfático, 

possuidor, objeto de verbos transitivos, objeto de posposições e sujeito de verbos descritivos. 

Argumentamos a favor da independência desses pronomes a partir de três pontos de vista: 

morfossintático, morfofonológico e semântico-pragmático.   

Do ponto de vista morfossintático, demonstramos que as estruturas em que são utilizados para 

indicar posse, objeto de verbos transitivos e de posposições, bem como de sujeito de verbos 

descritivos são construídas por meio de prefixos relacionais, estes, por sua vez, têm como função o 

estabelecimento da relação de dependência sintática entre determinante e seu núcleo, bem como de 
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contiguidade ou não contiguidade sintática do determinante em relação ao termo determinado, o que 

possibilita a constituição de uma unidade sintagmática e não uma unidade lexical/vocabular, 

conforme Rodrigues (1981) e Cabral (2001).  

 Do ponto de vista morfofonológico, distanciamos da análise de Cardoso (2008) por não 

considerarmos as marcas pessoais nas funções apresentadas como clíticos pronominais. Com base em 

Gomes (2006), concluímos que xe, nde, ore, nhande e pende possuem acento próprio, independente 

da função que exercem no enunciado. Diante disso, reforçamos a ideia de que são pronomes 

independentes. Por fim, do ponto de vista semântico-pragmático, consideramos que todas as formas 

constituem enunciados sozinhos e que apenas pende não é utilizado como sujeito enfático, sendo peẽ 

a forma da segunda pessoa do plural para esta função.  
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ENEIDA MARIA DE SOUZA: A CRÍTICA QUE É A MIM TÃO CULT 

  

Camila TORRES (CNPQ/ CAPES/ UFMS)30  

Edgar Cézar NOLASCO (PACC/ UFMS)31  

  

RESUMO: Neste trabalho queremos nos deter na figura crítica de Eneida Maria de Souza, bem como 

no papel que ela desenvolve no Brasil e na América Latina. Eneida hoje é professora visitante sênior 

da Capes, o que comprova que a intelectual leva a pesquisa enquanto exercício crítico a sério. E neste 

sentido, a crítica biográfica, como uma vertente dos estudos literário-culturais se consolida enquanto 

uma teoria sem disciplina. É disto que trata a maior parte das obras de Eneida e é por tal abertura ao 

campo disciplinar que o projeto da autora consolida a crítica brasileira contemporânea. Para tanto, 

iremos dialogar com os pensadores mais próximos a ela e que contribuem com o debate profícuo na 

academia. Além da crítica biográfica, nossa leitura se dá por um viés pós-colonial e numa mirada 

fronteiriça. Para tanto, tomo como aporte teórico os postulados de Mignolo; Derrida; Ortega, Edgar 

Nolasco e a própria Eneida.  

PALAVRAS-CHAVE: Eneida Maria de Souza; Crítica biográfica; pós-colonialismo.  

  

  

Introdução  

  

[...] escrever sobre os acontecimentos literários imediatos, dirigindose, 

constantemente, a um vasto público, não significa um esforço menor, 

pressa irresponsável, engano ou frivolidade, mas sim, exigência 

redobrada de rigor, obrigação de raciocinar com lucidez, analisar com 

profundidade e encontrar uma linguagem em que as ideias mais difíceis 

resultem acessíveis aos leitores mais simples.  

  

LLOSA apud RAMA. A cidade das letras, p. 10.  

  

As inúmeras oportunidades oferecidas para o avanço das questões não 

se restringem aos encontros acadêmicos, à sistematização de pesquisas 

realizada por grupos interdisciplinares, às sessões de defesa de tese ou 

aos grandes congressos internacionais, mas às publicações veiculadas 

por revistas especializadas, livros e pela atuação do intelectual nos 

lugares aos quais é convidado a se manifestar, incluindo-se aí os meios 

de comunicação de massa.   

  

SOUZA. Crítica cult, p. 63.  

  

Caminhei com a minha pesquisa até aqui escarafunchando a vida de Eneida, que me é tão cara 

e que se tornou condição fundamental para que o meu bios pudesse existir, bem como para que a 

minha vida profissional tivesse sentido. Já exposta a amizade que nos constitui, além de partes dessa 

vida que (invento)/relato, precisei escrever neste texto aquilo que provocou o debate interno em mim.  

Os livros de Eneida foram sintomáticos. Como quem compõe uma tela, Eneida conseguiu 

pincelar em suas obras não só imagens em seu todo; o que a torna ímpar é sua peculiaridade e atenção 

no olhar das teorias, pois imprime em seus leitores a sensação de desconforto e otimismo ao mesmo 

tempo. Fazer crítica literária no Brasil, talvez na América Latina, exige expertise. Primeiramente para 

que o crítico não caia numa banalização, num discurso provinciano e bairrista, em seguida, para não 
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31 Edgar C. Nolasco. Prof. Dr. da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. ecnolasco@uol.com.br .  



91 

 

cair num discurso psicologizante e de vitimados. A crítica latina exige também do intelectual enfrentar 

as paredes da universidade, tal como Eneida pontua na epígrafe eleita por mim.  

O que acontece é que nos últimos tempos a crítica literária saiu dos jornais e revistas e ficou 

mais reduzida aos periódicos acadêmicos e sendo tratada por especialistas. Nesse meio tempo a 

literatura deu um salto, encorpou, tomou fôlego e passou a considerar elementos extraliterários. 

Contudo, uma parte dos críticos, em suas especializações, ficou restrita as análises de tempo, 

narrativa, gêneros, em resumo, aos aspectos literários, estruturais e formais.  

Nas palavras de Eneida, o intelectual, o professor universitário, precisa sair do ambiente de 

conforto da sala de aula e expor ao público as suas impressões, tendo como base aquilo que ele lê e 

enxerga no meio teórico crítico. Trazer esse pensamento à tona me ajudou a perceber que não se pode 

articular os conceitos como verdades supremas. Digo isto, porque a preocupação em manter um 

diálogo saudável ainda é uma constante. Além disso, apesar do amor que mantenho por Eneida e da 

amizade que nos acomete, não quero que esta parte da minha escrita seja vista como endeusamento. 

O que me propus a realizar é colocar em debate aquilo que se discute na academia como maneira 

fundamental para se pensar no exercício da crítica.  

Foi pensando nessas questões que elegi também a epígrafe de Mario Vargas Llosa extraída do 

livro A cidade das letras (1985), ao Angel Rama. O livro póstumo tem o prefácio escrito por Llosa, 

no qual o mesmo ao pontuar as qualidades de Rama, destaca o fato de Rama ser aberto ao público e 

sinaliza que tal feito é importante para a crítica, no sentido de que expõe a teoria ao público com uma 

linguagem acessível.   

Nas palavras de Llosa, o que para muitos críticos seria absurdo, é crucial, pois ao passo que o 

crítico coloca em discussão aquilo que acredita e leu, também permite que outras pessoas se abram 

às discussões propostas em sua grande maioria nas universidades e que muitas vezes lá ficam. O fato 

é que quando se abre um discurso ao público, o cuidado, tal como pontua Llosa, deve ser redobrado. 

Não dá para baratear as teorias, nem mesmo ignorá-las.   

Dessa forma, a crítica adquire valor importante, pois ao passo que transmite caráter avaliativo, 

também permite que outros sujeitos dialoguem não só com as obras, livros, ou a arte em suas diversas 

formas. Ao se propor abrir a crítica, permite que os sujeitos questionadores e questionados entrem 

neste universo e possam discutir com a própria crítica, não pensando qual a melhor teoria, mas pontos 

de vista diferentes. Tal como pontua Eneida, é esse o debate que a universidade, como meio veiculador 

das opiniões, precisa fomentar. Contudo, isso não significa ficar preso às universidades. Assim, 

justifico a escolha da segunda epígrafe.  

O propósito é mostrar que o pensamento crítico permite que novas ideias veiculem e que a 

universidade é um dos canais disponíveis para discutir, um ponto de partida para que outros possam 

contribuir com o pensamento crítico, ainda tão engessado como o que temos em nosso país. E 

pensando em nível de América Latina, é preciso considerar que críticas estrangeiras aqui chegam e 

ficam. Logo, necessitam de uma revisitação crítica. Por isso, desde o início desta pesquisa penso nas 

teorias de fronteira, como melhor maneira de articular o pensamento pós-ocidental.   

Assim, neste texto, quero me deter na figura crítica de Eneida Maria de Souza, e no modo ela 

desenvolve este papel no Brasil e na América Latina. A crítica intelectual mineira não recebe este 

título à toa. Eneida hoje é professora visitante sênior da Capes, o que comprova que a intelectual leva 

a pesquisa, enquanto exercício crítico, a sério. É incontável o número de publicações, falas, aulas, 

palestras ministradas e que dão fôlego ao pensamento brasileiro contemporâneo. A predileção pelo 

bios e as teorias marginais, a junção de literatura, cultura, arte, etc., me ajudou a pensar em como se 

dá a relação crítico biográfica na academia.   

Não quero aqui abrir mais um arquivo; agora remexo numa outra parte, a parte que me levou 

a iniciar o estudo da vida e obra de Eneida, logo me resta é repensá-lo. Neste momento, tenho a 

consciência de que o arquivo pode ser entendido, usando as palavras de Eneida, “na linha semântica 

da existência” (SOUZA. s.a., p. 01). A obra é considerada então como extensão da vida de Eneida e 

da minha vida.   
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Da vida de Eneida é porque o bios da autora se encontra impregnado a cada página escrita por 

ela. A cada dia em que pesquiso, adquiro mais intimidade com tal vida. A vida de Eneida não é um 

livro aberto, mas ao passo que leio e releio suas obras, o pensamento, a vivência, ficam latentes a cada 

página. E se faz extensão da minha vida, pois são essas obras que têm movido meu trabalho de 

pesquisadora, professora, e me convidado a pensar e escrever estas páginas que passam pela minha 

modelagem/ficcionalização de um corpo biográfico processado pela minha autoria.   

  

A crise latina  

  

Defendo a importância de um crítico que saiba transita por fronteiras 

culturais e não seja necessariamente especialista em uma cultura 

nacional, nem procure resgatar esta categoria, nem se situa apenas a 

partir de um olhar abstrato, teórico, filosófico, sem se relacionar com 

as obras artísticas, produtos culturais e práticas sociais. Estou ainda 

interessado no crítico de cultura e de arte não como o especialista em 

uma linguagem, mas quem cruza fronteiras de linguagens. Não mero 

escritor de resenhas que descreve, informa o que viu, leu, escutou; mas 

naquele que dialoga, que tem gosto, opinião, que intervém, que faz 

apostas.   

  

LOPES. Notas sobre a crítica e paisagens transculturais, p. 21.  

  

A passagem de Denilson Lopes me ajuda a pensar e repensar em muitas questões às quais o 

crítico está condicionado. O crítico necessita transitar nas fronteiras, saber que os limites 

epistemológicos são na verdade limites coloniais impostos aos marginalizados, até então, ditos sem 

voz. O crítico não tem medo de ir além. Tal com postula Lopes, o crítico não é especialista em uma 

única linguagem. Ele pode ser formado em literatura, mas dialoga com todas as áreas do 

conhecimento, o crítico é (se não, deveria ser) transdisciplinar, sabe lidar com o que escapa da ordem 

do acadêmico. Por extensão do crítico, a crítica abarca as mais variadas manifestações do pensamento. 

Aliás, vejo a crítica como uma extensão do pensamento articulado do crítico. Nesse sentido a 

passagem de Lopes me direciona a refletir sobre aquilo que chamamos de crítica. E, em especial, 

naquilo que chamamos de crítica latina, crítica brasileira.  

Tenho sinalizado que acho necessário me deter na palavra crítica. Não quero me deter na 

história da crítica, mas no peso que a palavra carrega e abrir caminho para trazer as obras de Eneida 

que são essencialmente um exercício de crítica. O fato é que a palavra crítica por si só já tem 

impregnada em si o juízo de valor. Nas palavras de Leyla Perrone-Moisés, no livro Altas Literaturas:  

  

Pela própria etimologia da palavra, crítica implica julgamento (krinein = julgar).  

Desde a sua prática autoritária no século XVII, sob a forma de decretos da Academia, 

passando pelas escolhas já pessoais dos críticos do século XVIII, até o fim do século 

XIX, quando ela atingiu a plenitude de seus meios e de seu poder como instituição 

autônoma, a crítica literária reivindicou e exerceu a função de julgar. (PERRONE-

MOISÉS, 1998, p. 09.)  

  

A etimologia da palavra crítica, como aponta Leyla, também contribui para e com essa visada 

negativa da crítica e do crítico. Ao longo dos séculos essa ideia se incrustou no pensamento de massa 

como algo ruim, haja vista que obras, independente de sua natureza, precisavam passar pelo aval de 

pessoas consideradas críticas.  

Na literatura, a palavra automaticamente foi direcionada para a avaliação de obras literárias. 

Segundo Eduardo Coutinho, obras chegavam a pessoas que liam e podiam consagrar ou arruinar uma 

publicação, sem que levasse em conta a vivência do autor, o momento em que a publicação havia sido 
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escrita, o lócus de onde se originava.32 Além disso, num primeiro momento não havia outros críticos 

que dialogassem com a crítica. É por esse histórico ruim que a palavra crítica gerou e ainda gera mal-

estar. É nesse momento que a certeza do bom e do ruim dos críticos passa a ser alterada, segundo 

Perrone-Moisés  

Ao longo do século XX, essa certeza foi sendo abalada. No mal estar de um 

julgamento cada vez mais desprovido de critérios estáveis, a crítica, modesta, 

contentou-se em explicar os textos ou, cienífica, pôs-se a analisar. Até a que 

desconstruíssem, indagando se “o simples projeto de krinein ao pertenceria ao 

mimetologismo metafísico”. (PERRONE-MOISÉS. 1998, p. 09.)  

  

A crítica que era veiculada em jornais e revistas e que tinha representatividade passa a ser 

produzida em universidades, apenas por especialistas. De acordo com Eneida, é nesse momento que 

a critica literária passa por sua crise. O embate da discussão gerava discussão entre continuar a ser 

veiculada nos meios de massa, ou sair dele a fim de ganhar um caráter mais científico. A crítica de 

rodapé deslocou-se de jornais e revistas e passou a ser executada nas universidades com o objetivo de 

tornar a literatura e a crítica literária mais científica. E assim se restringiu. Bem como a discussão que 

nesse momento passava pelas noções de original e novo.  

Partindo de pressupostos de literariedade e permanência, percebe-se a crítica estava alentada 

numa perspectiva canônica ocidental, ou seja, a crítica passou de avaliadora para validadora de 

padrões estéticos, não mensuráveis, implicados na detenção de poder. O etnocentrismo estava 

instaurado. Olhos voltados para o norte causaram dependência financeira, cultural, material e moral. 

A tentativa de atualização foi tão discutível como problemática.   

No Brasil, as questões críticas tiveram mais destaque no ano de 1977, quando houve o “IV 

Encontro Nacional de Professores de Literatura”, no Rio de Janeiro. Nesse encontro, os professores 

estavam centrados na discussão dos problemas da crítica frente às teorias e os métodos de análise 

literária. Numa perspectiva mais geral, os professores estavam divididos por universidades, cada uma 

a sua maneira:   

[...] nessa programação, os trabalhos realizados pela USP, divididos entre a 

abordagem sociológica da literatura, a sistematização de um pensamento crítico 

brasileiro e a recuperação de fontes primárias, através do estabelecimento de edições 

críticas; na PUC do Rio de Janeiro, teses pautadas pelo enfoque estruturalista de 

natureza antropológica, psicanalítica e sociológica, e de reflexões filosóficas ligadas 

à desconstrução, de Jacques Derrida, e à crise do saber, de Michel Foucault; na 

UFRJ, trabalhos teóricos marcados por indagações filosóficas e pela visão 

ontológica do literário; na UFRGS e na PUC/RGS, pesquisas sobre a revisão da 

crítica brasileira e da literatura gaúcha, com tendências metodológicas centradas na 

relação entre literatura e história, sem contudo se prenderem a métodos específicos 

de abordagem crítica. (SOUZA. 2002, p. 15.)  

  

As divisões geraram discussões; aqueles mais conservadores pontuavam que a literatura estava 

sendo morta, bem como que a crítica estava sendo banalizada. Do ponto de vista da produção e da 

recepção desses conceitos operatórios, deve-se levar em conta a posição da cultura latinoamericana 

frente à modernidade instaurada nos países hegemônicos, espacialmente considerada como periférica 

e, temporalmente, como tardia.   

Foi só na década 1990 que a crítica literária muda o enfoque. Nesse momento passa-se a 

discutir as questões de maneira mais lúcida, o exercício da memória passa a ser utilizado como resgate 

para o amadurecimento de ideias e há uma ampliação no olhar da crítica em relação aos textos. A 

abertura ao campo interdisciplinar permite tal articulação.   

  

  

  

                                                 
32 C.f. COUTINHO. Criação e crítica. p. 137.  



94 

 

Um exercício crítico: a (pós-)crítica como sensibilidade biogeográfica  

  

O desejo de tornar o campo teórico da literatura um discurso sem 

fronteiras, me fez optar pela abertura interdisciplinar e pela 

transformação desse discurso numa forma de intervenção cultural, com 

vistas a contribuir para a compreensão dos acontecimentos que ocupam 

a nossa vida contemporânea. Na tentativa de melhor compreender o 

discurso crítico praticado nos trópicos, tenho me dedicado à sua 

sistematização, tarefa que exige o acompanhamento contínuo das 

teorias em curso, não só no campo da crítica literária e cultural, como 

de outras disciplinas.   

  

SOUZA. Tempo de pós-crítica, p. 129.  

  

Citado nas páginas anteriores, pós-crítica nos leva a refletir num momento outro. Já dadas 

aqui algumas ponderações sobre este momento outro, sou convidada a (re)pensar no termo póscrítica 

a fim de contribuir com o discurso contemporâneo, bem como tentar entender os acontecimentos da 

vida contemporânea, a partir do olhar da crítica literária e cultural. A epígrafe acima é uma das que 

me permitiu articular este pensar pós-criticamente, pois a abertura do campo literário-cultural dá 

espaço para que possamos pensar biogeograficamente.  

Quando penso em pós-crítico, faço referência direta ao livro memorial Tempo de pós-crítica 

(2007), da autora, e que me permitiu pensar criticamente neste texto. O termo pós-crítica, uma 

constante aqui, me ajuda a entender melhor o estilo de crítica desenvolvida por Eneida na 

contemporaneidade, bem como de outros pensadores latinos. Logo, será a partir deste termo que 

discorrerei parte deste texto.   

O termo pós-crítica tem como função estabelecer a relação de pensar além de, refletir as teorias 

para além dos modelos em que as mesmas vêm engessadas. Nesta tentativa de repensar o olhar crítico 

ou o campo de crítico de outras teorias, não vi outra saída que não a de expor as discussões tecidas 

por Eneida.   

A intenção, ao discorrer a partir dessas obras de Eneida, é também trazer ao escopo da minha 

discussão outros pensadores latinos com os quais ela dialoga e colocar numa visada comparatista 

essas conversas reflexivas e pensá-las como uma prática necessária ao meio teóricocrítico tanto da 

literatura como fora dela. Nesse sentido, o termo pós-crítica ganha não um significado, mas um cunho 

prático, no sentido de se sustentar pelo exercício da reflexão crítica.   

Estabelecer um pensamento pós-crítico significa dialogar e abrir a crítica ao debate, seja ele 

literário ou não, corroborando o pensamento de Eneida sobre a compreensão dos acontecimentos. 

Principalmente no que diz respeito ao diálogo crítico desenvolvido nos trópicos, bem como as 

amizades que circundam tal pensamento.   

Para se refletir sobre tal termo, Eneida conversa explicitamente com autores contemporâneos 

latinos que dão mote para que a mesma disserte sobre alguns temas. Chamar o autor para a discussão, 

além de abrir a crítica ao debate, permite que o leitor amplie seu olhar.   

A palavra pós-crítica surge com a publicação do livro Tempo de pós-crítica no ano 1994.  

Por ocasião da escrita, a autora comenta que o mesmo foi escrito em dezembro 1991, ano que Eneida 

apresenta seu memorial de concurso para Professor Titular de Teoria da Literatura da  

UFMG. Nas palavras da crítica, tal livro se constitui uma reflexão que não se limita a experiência 

teórica e acadêmica da autora e que ultrapassa o território da ordem pessoal e as particularidades da 

instituição. 33  O livro foi republicado em 2007, com ensaios mais recentes e o texto “Algumas 

palavras desnecessárias”, de Silviano Santiago. Tanto na primeira, como na segunda publicação, o 

projeto crítico foi o mesmo, o que mudou no processo da reescrita e garimpo do texto foram algumas 

considerações. Nas palavras dela “A revisão dos originais se pautou pela exclusão de informações 

                                                 
33 C.f. SOUZA. Tempo de pós-crítica, p. 11.  
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dotadas de caráter factual e de interesse restrito, com o objetivo de selecionar o que de mais 

significativo representou o registro da memória.” (SOUZA. 2007, p. 07.)É a esse tipo de revisão crítica 

que chamo de pós-crítica, porque entendo que ao revisitar seus escritos a autora dá novo fôlego ao 

que fora pensado.   

Alguns textos depois foram remexidos, repensados e republicados em outros livros e tais 

republicações já configuram um exercício crítico maduro e profícuo de Eneida frente a problemáticas 

tão divergentes sobre a importância, papel e lugar da literatura. De acordo com a autora:  

  

A revisão desse trajeto continua a ser realizada com a ajuda de novas propostas de 

interpretação do texto literário, que se modificam dia após dia. Diante da 

revitalização da crítica comparada e cultural nas academias brasileiras e estrangeiras, 

torna-se cada vez mais urgente o exercício de sistematização do pensamento crítico 

nacional. (SOUZA. 2007 p. 11)  

  

Pelo exercício da memória, Eneida quis e contribuiu com o exercício da crítica, a partir de 

uma visada analítica, mas também do mesmo posicionamento desconfiado que deu início a sua 

carreira acadêmica; as páginas impressas da obra possibilitaram àqueles que leram a reflexão crítica 

do pensamento e engessamento acadêmicos.   

Para Eneida não fazia sentido amenizar os problemas, era necessário enfrentá-los, sem meias 

palavras, mas com bom senso e partindo do papel político de professora que ocuparia o cargo de 

emérita na UFMG. Daí justificar a revitalização da crítica, no sentido de contribuição àquilo que causa 

desconforto aos teóricos, mas que na busca de resolver tais inquietações simplesmente se faz(ia) uma 

divisão entre teóricos tradicionais e não tradicionais, canônicos e não canônicos e por aí afora, como 

se as leituras jamais evoluíssem. É neste sentido que se dá a singularidade de Eneida, pois a crítica 

não vira as costas para a dificuldade, enquanto fomentadora de opinião. No papel de professora, 

Eneida aponta que:  

  

Rotular de modismo teoria ou métodos analíticos é um comportamento avesso da 

crítica ao experimentalismo e à dificuldade. Passar pela experiência do 

estruturalismo não se restringe à metodologia empregada, nem se apoia na utilização 

de um aparato teórico sofisticado e de pouco rendimento interpretativo. (SOUZA. 

2007, p. 11-12.)  

  

O que Eneida quer dizer é que a utilização de conceitos não pode servir de salvação para 

ninguém, muito menos que não se deve utilizar conceitos, pois ao generalizar tal pensamento como 

fizeram muitos estudiosos, não há ganho intelectual. A ruptura conceitual permite a abertura e 

sistematização de teorias. É a aproximação de teorias, para o distanciamento do sujeito.   

Neste sentido, entendo que tempo de pós-crítica é recolocar-se enquanto sujeito de um local e 

tempo devidos a fim de ponderar sobre os pontos positivos e negativos de determinada abordagem 

textual, teórica e conceitual. Significa realizar um processo de transculturação. No sentido de não 

fazer de teorias, culturas, uma simples mudança de lócus, já que cada um exerce sua singularidade.   

A questão pós-crítica não só aborda as discussões de um lócus de enunciação particular, no 

caso a América Latina sob olhar fronteiriço, mas um discurso marginal. O que difere em parte do 

discurso daquele que não tem voz. Considero todas as manifestações que busquem repensar o modo 

colonial a que se foi imposto como pós-crítica.   

Logo pós-crítica, direta ou indiretamente, se assemelha ao termo pós-colonial, que venho 

discorrendo desde o inicio desta pesquisa. Coincidência ou não, a partícula pós para ambos os termos 

nos permite rearticular discursivamente o pensamento hegemônico.   

Isso porque, ao passo que o termo pós-ocidental articula pensamentos da ordem 

geográficoespacial, bem como de marginalização no lócus latino americano, a pós-crítica relaciona 

pensamentos de ordem intertextual, interdisciplinar ou transdisciplinar, além de questões de ordem 

biográfica, autobiográfica e principalmente aquelas de ordem crítico-biográficas. Portanto, 
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assemelha-se a discussão pós-ocidental por também abarcar os pensamentos locais, 

póscoloniais/ocidentais, por abarcar os discursos de fronteira.   

No que diz respeito ao que se assemelha ser pós, lembro-me das palavra de Walter Mignolo 

ao falar de bilinguajamento. Ao escrever sobre crítica, não poderia me esquecer do tópico em que 

Mignolo aborda “Linguajamento, educação e pensamento crítico”, no livro Histórias locais/  

Projetos globais. A ideia de Mignolo parte dos pressupostos de Paulo Freire sobre a noção de  

“pensamento dialógico”. Freire destaca que o pensamento dialógico é importante porque nos permite 

pensar com ao invés de pensar sobre ou por algo/alguém. Nas palavras de Mignolo,   

Seu pensamento dialógico é mais do que um conceito analítico: também significa 

ação e libertação. Libertação de quê? pode-se perguntar. Da opressão social e 

econômica, mas também e sobretudo da colonização intelectual: não a emancipação 

universal “deles”, como no projeto iluminista, mas seu complemento, “libertação” 

da colonialidade, o lado mais sombrio da modernidade. (MIGNOLO.2003 , p. 360.)  

  

Para Mignolo o bilinguajamento proposto por ele trata-se de uma extensão do pensamento 

dialógico de Paulo Freire, porque tais pensamentos permitem reformular as culturas, enquanto 

práticas a serem realizadas, e é nesse sentido que aproximo o conceito de pós-crítica ao de 

pósocidental, mais especificamente de bilinguajamento. Antes de pensarmos em bilinguajamento 

propriamente dito, a conversa do autor argentino leva o leitor ao conceito de pensamento outro (une 

pensée autre, de Abdelkebir Khatibi) para estabelecer o diálogo profícuo que o tema merece, em que 

pensamento outro situa a inserção da racionalidade ocidental e seu exterior. Ao considerar tais 

premissas integradas, pensa-se em uma dupla crítica. nas palavras de Mignolo:  

  

Se o pensamento dialógico de Freire envolve a literalidade e caminha para a 

conscientização como forma de libertação, a dupla crítica de Khatibi busca a 

descolonização intelectual e acadêmica. É um terceiro lugar, uma terceira palavra, 

que é também um desligamento de razão ocidental e uma crítica de sua adaptação à 

sociologie do Maghreb. (MIGNOLO. 2003, p. 361).  

  

A dupla crítica pensada aqui só se dá se colocada numa situação de bilinguajamento. O 

conceito de Khatibi não é suficiente para pensar a América Latina, quiçá o Brasil. Talvez, nem o 

conceito de Mignolo seja suficiente para se pensar no Brasil (mesmo que eu o continue usando), mas 

a voz de Eneida que aqui ecoa, neste terceiro lugar como pontua Mignolo, ou como um não lugar, do 

qual fala Silviano Santiago, possibilita o convite ao pensar, pois ao dialogar o pensamento com o 

leitor, Eneida nega as teorias hegemônicas e caminha por entre as teorias de fronteira, pelas teorias 

sem disciplina e isso  representa a inevitável inscrição das heranças coloniais que deslocam a 

desconstrução da metafísica ocidental, de seus limites para um esforço  

descolonizador: a desconstrução torna-se descolonização no espaço fraturado 

do bilinguismo e do bilinguajamento. (MIGNOLO. 2003, p. 361. – grifo nosso)  

  

É desse lugar fraturado que a minha fala vem ao encontro da fala de Mignolo e que o 

pensamento descolonial me ajuda a pensar no termo pós-crítica, dialogando com o termo 

biogeográfico. Entendo que o termo pós-crítica advém da literatura, já que nasce da crítica literária, 

mas não pode ser como que exclusivamente literário, já que não altera somente o pensamento literário-

cultural.  

Encaro o termo pós-crítica como um misto de repensares sociais a que estamos acometidos na 

contemporaneidade, ou melhor, não só na contemporaneidade, o termo pode ser considerado 

atemporal, pois o ato de repensar permite que o meu eu seja reinventado ao passo que teorias outras, 

pensamentos outros, adentrem o meu lócus de experimentação crítica e me permita rever aquilo dado 

como pensamento único. Logo a maleabilidade que o termo por si só tem me ajuda a rever as 

discussões críticas a serem repensadas tanto no escopo literário como fora dele.   
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Por tudo isso, ao me referir a biogeografia, não faço alusão a mais um termo; penso-o, tal 

como pós-crítica, como um exercício e como uma extensão do termo pós-crítico, pois ao me referir a 

biogeografia abarco o bios e o lugar dos sujeitos, ou melhor o lugar de pensamentos erigidos de cada 

sujeito. No sentido de que o resgate e recuperação das memórias na contemporaneidade em sua 

rearticulação pós-crítica contribui com o processo de desenvolvimento dos sujeitos. Reavivando 

assim articulações esquecidas pelo pensamento moderno hegemônico.   

Pensar em biogeografia implica em pensar nas vidas que estão detrás da crítica e 

principalmente nos locais de onde elas surgem. O bio surge da crítica biográfica e o termo geografia 

vem por influência da crítica pós-ocidental. Os lugares de onde falamos e o pensamento que erigimos. 

É a relação já previamente estabelecida entre o pós-crítica e o pós-ocidental. A fusão destes pós que 

me permite, falando da América Latina, pensar sobre as articulações teóricas desenvolvidas aqui, 

especificamente no que concerne a Eneida e os livros que aqui quero destacar.   

Os ensaios escritos pela autora não carregam muitas citações, ao logo das leituras, o leitor 

passa a perceber com quem a intelectual dialoga, são carregados de discussões que fazem parte de 

uma leitura apurada sobre aquilo produzido aqui, fora daqui. Costumo pensar que Eneida rumina 

aquilo que lê. Me lembro aqui da metáfora do bucho ruminante de Machado de Assis, em que a 

literatura e por extensão seu críticos estão sempre retomando os conceitos. Detém-se nos termos em 

diversos ensaios, seja para elucidar, para continuar o pensamento, para linkar, ou mesmo para deixar 

questionamentos implícitos ao leitor. Dessa forma, biogeografia é uma extensão da técnica escrita 

desenvolvida por Eneida enquanto crítica.   

Penso também que biogeografia sob o viés da pós-crítica me permite reorganizar os saberes 

adversos que se encontram em determinada região a fim de contribuir com o pensamento pósocidental 

e com vistas a avançar tal pensamento. Tanto no que diz respeito à literatura, como à cultura. 

Biogeografia também pode ser considerada como impressão que temos dos locais dos quais 

circundam o pensamento anti-hegemônico. Pode ser considerado o resgate que se faz da memória 

cultural na contemporaneidade, a fim de nos ajudar a repensar conceitos mal empregados, mal 

desenvolvidos, ou simplesmente esquecidos na modernidade, ou pela crítica.   

Estabelecido este pacto com o leitor, de que a tentativa de leitura aplicada aqui se dá numa 

mirada pós-crítica, pós-ocidental, biogeográfica, nas páginas que seguem vou trabalhar as obras de 

Eneida, tal como já pontuei acima, também buscando evidenciar a mirada pós-crítica estabelecida por 

ela, no que diz respeito às suas obras. Desta forma, os livros a serem lidos pós-criticamente são:   
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AS PERSONAGENS FEMININAS DE TAUNAY: IERECÊ E INOCÊNCIA  

Cássia Regina Ferreira dos Santos 34  

 Zélia R. Nolasco dos S. Freire 35  

Resumo: Este artigo tem como objetivo realizar uma análise comparativa entre duas 

personagens femininas protagonistas das obras: “Inocência” (1872) e de “Ierecê a Guaná” 

(1874) ambas de Visconde de Taunay. O suporte teórico utilizado foi a metodologia 

comparatista e teóricos sobre a mulher, isto é,  sobre a  identidade feminina, como Mary 

del Priore e Lúcia Zolin. Visa analisar a representação da “identidade feminina”, da “voz 

da mulher” por meio das personagens: Inocência e Ierecê, duas donzelas criadas e 

retratadas por Taunay, como integrantes de uma sociedade patriarcalista do século XIX. 

Ambas as vítimas de um amor romântico que as submetem ao sofrimento e à morte, sem 

ter a quem recorrer. Até porque os homens ditavam as regras indiferentes à vontade das 

mulheres, já que as mesmas não tinham voz. Far-se-á um breve panorama contextual da 

sociedade e do papel da mulher daquele período histórico. O que muito consubstancia 

esse projeto são as questões: como as personagens femininas são tratadas e como foram 

construídas nas narrativas.     

Palavras-chave: Literatura Comparada; Literatura Brasileira; Mulher; Taunay.  

Introdução  

Este artigo é resultado do projeto de pesquisa desenvolvido como Trabalho de  

Conclusão de Curso na Graduação em Letras/Inglês da Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS), o qual tem por proposta realizar uma análise comparativa entre 

as personagens femininas Ierecê de Ierecê a Guaná (1874) e Inocência de Inocência  

(1872) de Alfredo d’Escragnolle Taunay. Ambas tem uma participação importante para a 

construção histórica do Brasil, por representarem a participação da figura feminina (uma 

índia e outra, branca) dentro de um contexto político, social, familiar e cultural brasileiro. 

O que muito consubstancia esse projeto de pesquisa são as questões: como as personagens 

femininas são tratadas nas narrativas citadas acima, como foram construídas e para 

respondê-las debruçamos de modo especial sobre as análises, pois por muito tempo, a 

produção literária ficou restrita ao mundo masculino, a mulher não tinha vez, sua voz era 

silenciada.   

Em primeiro lugar faremos uma síntese sobre o escritor Alfredo d’ Escragnolle 

Taunay. Nasceu no Rio de Janeiro a 22 de fevereiro de 1843. Filho de família abastada 

que lhe deu requintada educação do tipo francês. Era um homem extremamente elegante. 

Teve uma formação humanística e científica. Cursou Letras, Ciências físicas e 

Matemática, além de exercer o cargo de engenheiro militar. Serviu ao Exército, 

convocado para a Guerra do Paraguai, governou a Província de Santa Catarina, foi fiel à 

Monarquia, afastou-se da política como senador. Em 1870, publicou a sua primeira obra. 
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Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, onde criou a Cadeira nº 13, que 

tem como patrono Francisco Otaviano.   Morreu no Rio de Janeiro em 1899. Como 

escritor apresenta características regionalistas ou sertanejas em suas obras.   

Publicou inúmeras obras, porém se destacou como escritor entrando para a história 

com as obras A Retirada da Laguna (1871) e Inocência (1872). Com um estilo simples, 

e com características que às vezes fogem do estilo romântico, Visconde de Taunay se 

impõe sempre como um observador ao descrever as paisagens e personagens e ao 

desenvolver seus enredos. Seu romance mais conhecido, Inocência (1872), é considerado 

a maior obra regionalista brasileira. Nele, Taunay consegue aliar a inocência, a pureza e 

a beleza da mulher romântica, encarnada na personagem Inocência, a uma descrição 

minuciosa da realidade, da vida cotidiana do sertanejo, muitas vezes mostrando-o como 

rude e ignorante.   

No livro, Reminiscências (1908), Taunay conta como fez para produzir seus 

personagens, os ambientes, e o que utilizou para gerar o romance Inocência. Ele diz o 

seguinte:  

No dia 30 de junho estávamos no vasto do Sr. José Pereira, bom 

ministro nos acolheu atentamente e era o primeiro morador que 

encontrávamos a saída do sertão bruto de Camapuã e a entrada de 

Santana do Parnaíba, um pouco mais habitado. [...] Aí vi um anãozinho 

mudo, mas tanto gracioso, sobretudo ágil nos movimentos, que me 

serviu de tipo ai Tico do meu romance Inocência. Passou-nos numa 

canoa com muito jeito, buscando conversar e tornar-se amável por meio 

de frenética e engraçada gesticulação. Dei-lhe uma molhadurazinha e 

pôs-se a pular como um cabrito satisfeito da vida, fazendo-nos muitos 

acenos de agradecimentos e adeuses com o chapéu de palha furado, que 

não esqueci de indicar naquele livro (TAUNAY, 1908, p.15).   

Os regionalismos presentes na obra de Taunay foram resultados da observação 

pessoal, da real experiência do autor, que documentava o linguajar do sertão, por ocasião 

da Guerra do Paraguai (1864-1870), na região que tomou como cenário do romance – a 

região sul de Mato Grosso, fronteira com São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Tanto em 

uma quanto em outra, é possível perceber que uma boa parte das palavras e expressões 

utilizadas é objeto de notas explicativas de rodapé e outras grifadas no corpo do texto. No 

conto Ierecê a guaná, Taunay acrescentou à obra o vocabulário da língua guaná ou chané, 

trabalho minucioso que desempenhou em contato direto com os índios.   

Alguns críticos dizem que a obra de Taunay, Inocência  precede o Realismo, e a 

partir disso, foge dos ideais do movimento romântico. Para outros críticos essa obra faz 

parte do Romantismo, como diz Lúcia Miguel Pereira:  

Não é (...). Inocência um romance realista, porque só na formação do ambiente o 

ousou ser Taunay; as figuras humanas ainda pertencem ao convencionalismo romântico, 

isto é, encarnam cada uma um tipo ideal, com todas as suas características. (PEREIRA, 

1952, p.48)  

Prosseguindo a linha de raciocínio, Bosi (2006), acrescenta que:  
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[...] Taunay idealiza, mas parcialmente, porque seu interesse real é de 

ordem pictórica: a cor da paisagem, os costumes, os modismos que ele 

observa e flui como típico. Viajante mais sensual do que apaixonado, 

incapaz do empenho emotivo de um Alencar, a sua realidade é por isso 

mesmo mais tangível e mediana. Há quem veja nele um escritor de 

transição para o realismo. Não é bem assim. Quando maduro, criticou 

o naturalismo. E a postura fundamentalmente egótica, reflexa nos 

romances mundanos que se seguiram a Inocência, nos diz que se algo 

mudou foi a sociedade, não o estofo individualista do escritor. Mas nada 

mais fez que se comparasse sequer à realização de  

Inocência [...] (BOSI, 2006, p.145).   

Sobre Inocência  

Sendo uma obra romântica, Inocência tenta mostrar o Brasil por inteiro, apresenta 

à descoberta do interior do Brasil, o Brasil rural, que ainda guarda seus costumes, valores 

e até uma linguagem própria, bem diferente do que ocorre no Brasil do Litoral. Apresenta 

o conflito gerado pelo choque cultural de um “país” dentro do próprio país. Embora seja 

um escritor do Romantismo sua preocupação com a descrição detalhada do cenário e das 

personagens já se mostra muito próxima aos ideais do Realismo, o que caracteriza a obra 

do romancista carioca como uma fase de transição dentro de nossa literatura. Porém, mais 

do que contar as desventuras amorosas da heroína, o objetivo do livro é mostrar o 

confronto de dois mundos diferentes: o mundo dos costumes, tradições, crenças e 

preconceitos do homem do sertão contra o mundo liberal e mais intelectualizado do 

homem da cidade. Como no romance realista, algumas das personagens criadas por 

Taunay são consideradas protótipos de grupos sociais, sempre agindo e, ao mesmo tempo, 

sendo corrompidos pelo meio em que vivem.  

Inocência (1872), sua obra-prima, consolida a maior fase de sua carreira como 

escritor. Com uma vasta experiência de guerra e sertão, reproduziu com precisão o cenário 

sertanejo, com seus tipos humanos e normas rígidas de comportamento social e familiar, 

equilibrando ficção e realidade, valores da realidade bruta do sertão e românticos, 

linguagem culta e regional.   Mesmo com um enredo sentimental, Inocência apresenta 

traços da prosa realista ao documentar, com a depurada sensibilidade de um pintor 

documentalista e espírito naturalista, a realidade presente nos sertões matogrossenses. É 

nesse ponto que Taunay critica a postura de Alencar, afirmando que o romancista cearense 

falava da natureza mais relembrando o que havia lido que presenciado.  

Acreditamos não haver necessidade de relatar aqui o resumo de Inocência, mas 

para o leitor desinformado, digamos que narra uma história de amor impossível entre a 

protagonista Inocência e Cirino porque a moça fora prometida pelo pai ao sertanejo 

Manecão, este mata Cirino ao descobrir que a noiva tem o outro no coração. Os 

personagens mais atuantes não são muitos, restringem-se a Inocência, seu pai, o Sr. 

Pereira, Manecão, Meyer, Tico, um anão. O espaço que ocorre a trama amorosa é a 

confluência de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, mais detidamente nos 

campos de Camapuã, na Vila Sant’Anna do Parnaíba, na segunda metade do século XIX 

(1860).   

Dos personagens todos tem presença marcante na narrativa, porém, Tico, um 

anão, mudo, que vivia junto à moça como um fiel guardião, destaca-se na nossa análise, 

pois ele era os olhos do pai que acompanhava a filha em todo lugar para sua tranquilidade. 
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Como se vê, Inocência era vigiada dia e noite pelo pai, pois além de ser mulher era muito 

bonita, o que despertava a atenção dos homens. O que aconteceu de fato com o 

pesquisador alemão Meyer que chegou a batizar a rara espécie de borboleta que 

descobrira com o nome de Papilio Innocentia, em homenagem à beleza da jovem 

sertaneja.  

Bem se vê que apesar de Inocência ser a protagonista e dar nome ao livro, não é 

propriamente a heroína que se espera encontrar. Criada à imagem e semelhança do meio 

natural e humano que a cerca, tem seu destino determinado pelo pai, que a mantém 

confinada em casa, sob a guarda de um anão mudo; esposa prometida de Manecão, jamais 

ousaria se opor à escolha paterna.   

O Senhor Pereira, pai de Inocência, típico sertanejo do interior do Brasil, homem 

rústico, porém hospitaleiro e muito cordial com as pessoas, embora bastante desconfiado. 

Palavra dada é documento para ele; acredita que a mulher seja um peso para os pais se 

passa da idade de casar.      

De acordo com Moisés (2007, p.218), “apesar de haver sido publicada três anos 

antes d’A Escrava Isaura, Inocência atesta um compromisso com a estética romântica ao 

mesmo tempo em que respira novas brisas anunciadoras ao realismo”. Pode-se dizer que 

a estética romântica consolida-se na narrativa, especialmente, através do fato do amor não 

correspondido entre Inocência e Cirino. Taunay compôs uma história que expôs o idílio 

amoroso e os costumes do Sertão do Mato Grosso, mantendo-se equilibrado nos traços 

naturalista/realista. Diferente de outros autores, Visconde de Taunay evitou usar de forma 

exagerada o sentimentalismo, pois, ele queria mesmo é mostrar a realidade e a cultura do 

povo sertanejo. Os traços e os costumes deste sertão revelam o Brasil histórico e 

geográfico, que se mostram através do impedimento da relação amorosa entre Cirino e 

Inocência, até porque a situação patriarcal rural, é retratada através do autoritarismo de 

Pereira, pai de Inocência, que impede sua filha ser feliz em nome da palavra e da mão 

dada sem o consentimento da mesma.   

No século XIX, todas as mulheres eram submetidas e submissas ao poder 

patriarcal, isso era o costume vigente, as mulheres tinham que se resguardar puras até o 

dia do casamento. No romance de Taunay notamos que Inocência  se encaixa no perfil da 

mulher oitocentista, pois se constata que a mesma vive isolada em sua casa,  sem ter uma 

vida social.  

Sobre Ierecê  

Já o conto Ierecê a Guaná foi publicado inicialmente em 1874 na obra Histórias 

brasileiro, sob o pseudônimo de Sílvio Dinarte, e somente republicado, desta vez em 

formato de obra, em 2000, passados 126 anos. Pelo que se vê uma obra esquecida da 

história da literatura brasileira, o conto longo Ierecê a Guaná ressurge e pode ser lido 

como uma parábola do (des) encontro entre duas raças, a índia e a branca. Ierecê a Guaná 

recria um idílio vivido pelo próprio escritor, que, se apaixonou por uma índia chamada 

Antônia, decidiu estudar-lhe a língua e os costumes, redigindo então notas etnográficas e 

um vocabulário de termos guanás, incluídos na edição publicada em 2000.  

É fundamental salientar o trabalho do Professor Sérgio Medeiros, do Centro de 

Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que 

organizou a publicação do livro e enriqueceu a edição com ensaios do crítico Antônio 

Candido, do poeta Haroldo de Campos, da professora Lúcia de Sá e dele mesmo. Foi uma 

atividade de resgate do conto Ierecê a Guaná e afirma que Taunay escreveu o mesmo 

para contrapor a Inocência, de José de Alencar, visto que Taunay julgava-o um  
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“romance de gabinete”. Ambos, tanto Iracema quanto Ierecê a Guaná retratam o 

envolvimento amoroso do homem branco com uma índia, porém, no caso de José de 

Alencar nada indica que o escritor tenha tido algum envolvimento com uma delas, mas 

no caso de Taunay, esse envolvimento ocorreu de fato.   

Segundo o escritor em suas Memórias, quando de sua passagem para Mato Grosso 

na época da Guerra do Paraguai, conheceu a índia Antônia que tinha entre 15 e 16 anos, 

a qual compra por 120 mil réis, não sem antes a seduzi-la com um colar. As memórias do 

escritor só foram publicadas 50 anos após sua morte atendendo a um desejo do mesmo, 

na qual ele confessa que Antônia foi a mulher que ele mais amou.   

Em análise do conto Ierecê a Guaná é difícil separar o fato da ficção, uma vez que 

Taunay baseou-se na própria vida, desse modo, o próprio escritor se faz representar pelo 

personagem Alberto Monteiro, um dândi entediado e blasé, proveniente da Corte que 

viaja pela América do Sul para se distrair.  Porém, conforme Medeiros (2000), a 

personagem Ierecê incorpora os traços de Antônia a amante de Taunay durante a guerra, 

já, o herói do conto, Alberto Monteiro, não poderia ser lido como um simples retrato do 

escritor quando jovem.   

Acontece que quando nos defrontamos com a descrição de Alberto feita em Ierecê 

fica difícil não relacioná-lo ao próprio escritor. As características são quase as mesmas: 

rico e jovem. Vejamos a descrição no próprio texto: “Chamava-se Alberto Monteiro e 

viajava por mera distração. Homem no pleno vigor dos anos, e bastante rico para 

satisfazer seus caprichos” (TAUNAY, 2000, p. 20). Os caprichos aos quais se refere 

podem ser os relacionados aos desejos, ao sexo e, principalmente, à compra de uma índia, 

só sua, exclusiva, para tal finalidade.  Partimos do princípio de que os leitores atentos já 

conhecem o conto e não faremos uma retomada em sua íntegra, porém o suficiente para 

explicitarmos a análise que nos propomos. Pois bem, Alberto em viagem empreendida à 

Cuiabá para realizar suas pesquisas antropológicas com os índios menos 

“aportuguesados”, conhece Ierecê, neta de Morevi, quando durante sua estada é 

acometido pela maleita. Num primeiro momento em que os dois se conhecem, assim, 

Taunay descreve Ierecê:   

Trazia todo o corpo embrulhado num pano alvíssimo, a que 

chamam julata e que, preso por volta muito apertada logo abaixo dos 

seios, desce até os calcanhares, e mostrava ter quando muito, quinze 

anos, idade da plenitude da mocidade e beleza naquelas localidades em 

que o desenvolvimento da puberdade, já de por si precoce, é quase 

sempre apressado. Seu rosto de formosura singular houvera em 

qualquer parte do mundo prendido as vistas. Se a fronte era estreita, os 

olhos um tanto oblíquos e as sobrancelhas pouco arqueadas, em 

compensação os cílios compridos e bastos faziam realçar o brilho dos 

negros íris; o nariz tinha uma retidão caucásica; os lábios pareciam 

tintos de carmim e a cabeleira negrejante, bem que áspera, espargia-se 

por um colo e seios admiráveis de contorno e de pureza Para completar 

o tipo de uma bela moça nem sequer lhe faltavam pés e mãos de uma 

pequenez e delicadeza dignas de cuidadosa atenção.  A tez muito lisa e 

fina, na cor aproximava-se à do chocolate desmaiado com leite, tão 

desmaiado que quando qualquer impressão mais viva ia entender-lhe 

com o coração, as suas faces se acendiam vivas de rubor (TAUNAY, 

2000, p. 30).   

Apesar de a citação tornar-se um pouco longa, é de todo imprescindível sua 

presença, para que possam conhecer a riqueza de detalhes que o escritor se utiliza na 

descrição de Ierecê. Além de uma beleza deslumbrante, Ierecê pelo que se pode constatar 
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através do texto era a mais pura das criaturas, e isso vem subentendido de uma forma 

indireta: “Trazia todo o corpo embrulhado num pano alvíssimo (...)”, o que nos remete à 

cor branca dos vestidos de noivas tão comuns no século XIX e que se estende até aos dias 

de hoje. O mesmo simbolizava a pureza da mulher, sua ingenuidade para o sexo, 

principalmente, sua castidade e sua virgindade, que deviam estar resguardadas ao futuro 

marido e companheiro para o resto da vida.  

Alberto tão rápido se enamorou por Ierecê, e isso não passou despercebido do avô, 

que ficou satisfeito com o fato, pois em sua cabeça iria livrar-se dos gastos com comida 

e roupa que tinha com a neta. Interessado em livrar-se do peso da neta, prontamente 

dirige-se a Alberto perguntando-lhe: “Você quer Ierecê para sua mulher? Perguntou ele 

com alguma pausa e gravidade. Há de lhe dar comida e roupa.” (TAUNAY, 2000, p.31). 

E, sem dar muito tempo para a resposta, uniu-os, colocando sobre a mão de Alberto, a 

mão da neta e murmurou umas palavras cabalísticas para selar a união dos dois.   

Pelo que se observa na trama, Ierecê não compreendia muito bem o que estava se 

passando, já que estava totalmente imbuída de admiração pelo colar que lhe haviam dado. 

Nas devidas proporções, é claro, o que se passou com Ierecê pode-se compará-la a uma 

criança quando recebe um brinquedo, fica totalmente, enamorada, absorta com o presente. 

Tal foi o comportamento de Ierecê, quando colocou o colar de contas de ouro, em seu 

pescoço, pois a mesma olhou curiosa e agradecida para aquele estrangeiro. Agora, o que 

é mais representativo do tratamento dispensado às mulheres é que Ierecê não fora 

consultada sobre o casamento que ali decidiam, afinal, decidiam a sua vida. O que 

demonstra a presença dos costumes de uma sociedade patriarcalista também entre os 

indígenas, pois entre os brancos o costume que as famílias preservavam era que quem 

escolhia o marido para sua filha casar-se eram os pais e, principalmente, escolhiam os 

que detinham mais posses.  

 Na verdade, Ierecê mostrou-se completamente indiferente com a cerimônia que 

seu avô Morevi realizou segundo os costumes de sua gente, ligando-a a um homem 

desconhecido por um laço que ela não poderia romper, somente ele detinha esse direito. 

Durante o desenrolar da união, Ierecê restringe-se aos afazeres domésticos e a servir 

Alberto, seu marido. Porém, isso parece não lhe trazer muitas alegrias: “Ela parecia um 

tanto triste, indiferente sobretudo” (TAUNAY, 2000. p. 34); “Seu gênio era a realização 

fiel do que exprimia logo a fisionomia: muita brandura, tristeza e alguma curiosidade” 

(TAUNAY, 2000, p.34). O comportamento de Ierecê, inicialmente, deixa transparecer 

que a mesma considerava Alberto um ente de natureza superior, a quem devia obediência 

cega, enquanto lhe servisse de mero passatempo; porém, depois seus sentimentos vão 

mudando ao ver o quanto ele se dedicava em torná-la e fazê-la mais apresentável. Na 

verdade, Alberto vai moldando-a conforme a cultura do branco, começando por vesti-la: 

“Ierecê deixou o trajo nacional e primitivo e cobriu o esbelto corpo de um vestidinho que 

Alberto se deu ao trabalho de cortar e preparar, dirigindo o trabalho da costureira (...)” 

(TAUNAY, 2000, p.34).   

Apesar de tanta meiguice, brandura e tristeza, podemos perceber no decorrer da 

narrativa que Ierecê é muito mais que isso, já que em um momento dentre os quantos que 

Alberto a prendia com suas histórias “umas reais outras fantásticas que ele à tarde lhe 

contava” (TAUNAY, 2000, p.35), enquanto ele se deixava tomar conta pela nostalgia do 

entardecer, “Nessa hora, tudo é tristeza para a alma que as sombras da natureza parece 

quererem também invadir” (idem), ela, ao contrário, “era quando o coração de Ierecê 

pulsava com mais segurança e calma” (idem), o que nos proporciona vê-la com alguma 

altivez; e ainda, o autor vai demonstrando que a mesma possui inteligência e facilidade 

para assimilar os novos costumes da cultura branca e europeia. Conforme podemos 

observar no trecho que segue:  
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A sua faceirice natural e inocente era ajudada por inteligência 

vívida e pela delicadeza de instintos: assim para logo desterrou do rosto 

e braços as pinturas que costumava traçar de urucu e jenipapo; deixou 

de cuspinhar, como fazem a cada momento os índios e de comer 

vorazmente, empenhando-se enfim por merecer aplauso pelo abandono 

pronto deste ou daquele hábito menos conforme com o modo de viver 

civilizado (TAUNAY, 2000, p.35).   

Seus hábitos e costumes foram sendo deixados para trás, em nome de uma total 

subserviência ao marido que ia lhe incutindo novos costumes. Tudo isso em nome do 

amor já que o autor o descreve como “inventivo”: “O amor de Ierecê era inventivo. Tudo 

quanto pudesse sorrir ao espírito do moço, tratava ela, na medida de suas forças, de 

conseguir logo;(...) (TAUNAY, 2000, p.37). Porém, a felicidade de Ierecê demorou 

pouco, apenas dois meses, esse foi o tempo em que Alberto ficou com a índia. Pouco 

depois, resolveu que retornaria ao Rio de Janeiro para resolver problemas com suas 

contas, porém, não estava nos planos de Alberto levá-la consigo. Ierecê percebendo a 

movimentação toda dos preparativos e “sem saber ainda pelo que, o seu coração se 

apertava de tristeza e um pressentimento doloroso agitava-lhe a alma” (TAUNAY, 2000, 

p.43), caiu em profunda tristeza.  

Para o avô de Ierecê, ao receber a notícia que Alberto iria embora, foi motivo de 

alegria, alegria maior ficou quando soube que tudo quanto continha no rancho ao lado 

viria pertencer-lhe: duas redes, alguns cobertores, espingardas, pólvora e chumbo, peles, 

facões, um par de tamancos e várias notas de papel-moeda. Quanto a Ierecê, ninguém se 

preocupava com a mesma, aliás, Faustino assim se manifestara em relação a ela: “(...) 

convém lembrar-se que os índios esquecem-se depressa. Ierecê poderá ficar sentida uma 

semana, duas, se tanto; depois consolar-se-á (...)” (TAUNAY, 2000, p.46).  Conselho que 

Alberto apesar de demonstrar sinceros sentimentos pela índia, seguiu seu caminho e partiu 

rumo ao Rio de Janeiro, deixando para trás Ierecê, sozinha e com o coração em pedaços. 

Tanto é que na partida de Alberto:   

Ela tinha perdido os sentidos, e quando uma filha das selvas e da inculta 

natureza desmaia, é que a dor a esmagou com a mão de ferro num 

paroxismo horrível; é que seu coração estalou numa contração de 

agonia e a sua alma entrou em dúvida se era ou não chegada a hora de 

sair daquele corpo para ir buscar outro mundo, outros destinos 

(TAUNAY, 2000, p.53).      

Após cinco meses de sua partida, Alberto recebe uma carta de Faustino 

informando-lhe sobre a morte de Ierecê: “Meu amigo, dizia ele, as minhas previsões 

foram infelizmente errôneas. Ierecê, a bela virgem do Agaxi, já não existe” (TAUNAY, 

2000, p.53).  Para Alberto Monteiro, ao deixar Ierecê, seu grande amor, significa que ele 

reconheceu que existia uma barreira insuperável entre o civilizado, esse recém-chegado 

na Corte, e o habitante da mata, o indígena.  
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Considerações finais  

A capacidade de observação e de domínio da escrita são características de Taunay, 

que foi um dos primeiros prosadores a utilizar a linguagem coloquial regional em suas 

obras. Além, de uma capacidade peculiar para retratar a paisagem do sertão por onde 

andou, detendo-se em retratar os usos e costumes do interior do país. Embora, seja 

classificado como um escritor romântico, não deixou com que o sentimentalismo tomasse 

conta de suas narrativas, porém na construção dos personagens, principalmente, das duas 

protagonistas aqui estudadas, a estética romântica predominou. Tanto em Inocência 

quanto em Ierecê a Guaná, o autor se detém na apresentação do choque de duas 

concepções de mundo bem diferentes. O do homem do interior, tido por  ignorante, 

caipira, grosso e sem modos, e do homem civilizado, da cidade que é tido como moderno 

e mais ousado. Ambas as protagonistas apaixonam-se pelo homem errado, uma vez que 

o mundo de cada uma não se ajustava com o mundo de seus amores, devido às convenções 

sociais e patriarcais do período.   

É importante ressaltar que o século XIX foi uma época marcada por grandes 

mudanças e inovações, tanto na literatura como na história do Brasil, mas também foi 

marcada pelo patriarcalismo, a repressão social, no que se refere às mulheres. Um século 

onde a sociedade era voltada para a materialidade, para o status social, e o homem era 

concebido como um ser superior comparado à mulher da época. A mulher não tinha voz, 

não usufruía dos mesmos direitos, logo sua condição era de total submissão, era vista 

apenas como “objeto” para satisfazer o interesse do homem e nada mais, Lúcia Osana 

Zolin em “Crítica Feminista” traz o conceito de “mulher-sujeito” e “mulher-objeto”, 

sendo este o que enquadra a mulher do século XIX: “... a mulhersujeito é marcada pela 

insubordinação aos referidos paradigmas, por seu poder de decisão, dominação e 

imposição; enquanto a mulher-objeto define-se pela submissão, pela resignação e pela 

falta de voz” (ZOLIN, 2009, p. 219).  

Na obra Inocência, Pereira, pai da protagonista, vigia sua filha o tempo todo para 

que a mesma não fique desonrada uma vez que ele a prometera para Manecão, preferia 

vê-la morta a desonrada. Ele, homem do sertão, preso a padrões estritos de 

comportamento não consegue perceber que a felicidade de sua filha não estava no 

casamento proposto por ele, que ele escolhera.   

Já, com Ierecê, não é diferente, pois Alberto apesar de dizer amá-la, não se sente 

determinado a levá-la consigo para o Rio de Janeiro. Já que a mesma não se enquadrava no 

comportamento da corte e talvez, nem ele mesmo estava disposto a sofrer todo o tipo de 

preconceito pelo fato de estar casado com uma índia.   

Observa-se que em ambas as narrativas, tanto em Inocência quanto em Ierecê a 

Guaná, predominou as características do romantismo europeu, a concepção de um único 

e idealizado amor, cuja impossibilidade de realização leva as protagonistas à morte.  Já 

que, Inocência e Ierecê morrem por causa dos amores não correspondidos. Constata-se 

que essas obras foram escritas em um período de transição, do romantismo para o 

realismo, isto é, o romantismo entra em declínio com a ascensão do realismo, e aproxima-

se do naturalismo, já que o homem é fruto e produto do meio em que vive e age de acordo 

com o tipo de vida que leva. Desse modo, tudo leva a crer que Taunay criou tanto 

Inocência quanto Ierecê tendo por base o relacionamento que teve com uma índia moça 

quando de sua passagem por Mato Grosso.   

As duas protagonistas-mulheres eram muito lindas, porém inatingíveis devido às 

diferenças étnicas, sociais, culturais, entre outras.  No caso de Inocência, a mesma parece 

obter um pouquinho de vontade própria quando decide por não se casar, mesmo 

contrariando a vontade do pai e dos costumes da época. O que não acontece com Ierecê 
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que fica a mercê de sua própria sorte: a morte, a qual se entrega sem lutar. Aliás, as duas 

morrem ao final de tristeza por um amor não correspondido.   

Sabemos da importância dessas obras para a compreensão da participação e 

presença da mulher na sociedade brasileira do período e que tem muito a ser dito sobre 

as mesmas, e também para provocar uma transformação social no que se refere ao lugar 

da mulher na sociedade. Esperamos ainda que esse estudo possa despertar o interesse dos 

leitores para essas obras que tanto contribuem com os estudos literários e que está a exigir 

mais análises.   
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RESUMO: O trabalho que tem como título “Língua Portuguesa: conceitos e competências a serem 

desenvolvidas”, tem como objetivo orientador refletir sobre as competências na perspectiva dos  

PCNs e alguns aspectos que são fundamentais para o ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Fomentando reflexões baseados em alguns aportes teóricos, estas estão traçadas e se referem as 

competências interativas, gramaticais, leitura e escrita, além do papel do professor de português no 

contexto atual, numa perspectiva do ensino através de uma visão social e interativa. A metodologia 

aplicada foi por meio de um estudo bibliográfico de teorias que comentam acerca do tema estudado. 

A pesquisa mostrou a necessidade de fomentar, articular, refletir e pensar nos métodos e ações que 

são aplicadas para o ensino e aprendizagem do Português, tendo como ponto articulador a formação 

do aluno enquanto cidadão crítico, participativo e transformador da realidade social em qual está 

inserido.  

PALAVRAS-CHAVE: Competências; Ensino e aprendizagem; Língua Portuguesa.  

  

Introdução  

  

A educação é uma ferramenta primordial no que diz respeito às transformações permanentes e 

necessárias na atual sociedade em que vivemos. Nesse sentido, não se pode deixar de refletir e pensar 

nos pontos que são fundamentais para que a mesma funcione como peça articuladora de mudança, 

intervindo de forma eficaz no meio social.  

É importante que o ensino nas escolas, tratando-se da grade curricular, dos conteúdos e dos 

métodos, sejam pensados, pois o que ainda se observa em muitas instituições é o ensino carregado de 

velhos paradigmas e tradicionalismo.  

Quando se dirige ao ensino da Língua Portuguesa, compreende-se ainda que muitas ações, 

métodos e aplicabilidades de ensino e aprendizagem estão voltados para a mera insistência das regras 

gramaticais e, em muitos momentos de forma descontextualizada. Dessa forma, para o estudo em 

torno das temáticas refletidas, utilizou-se de um método bibliográfico, no qual se realizou um diálogo 

entre teóricos e documentos que tratam da temática pesquisada.   

Nessa perspectiva, a escolha deste tema se deu a parti das várias reflexões antes realizadas em 

estudos e discussões em sala de aula com colegas de profissão e com alunos de Estágio 

Supervisionado e Prática Curricular de Língua Portuguesa, assim, essas questões, contribuem para 

que sejam pensadas nas tomadas de ações para solucionar ou pelo menos amenizar os problemas 

existentes em relação a forma das práticas realizadas quanto ao processo de ensino e aprendizagem 

do Português.  

O objetivo desse trabalho é justamente refletir através de visões teóricas sobre a Língua 

Portuguesa: conceitos e competências fundamentais a serem desenvolvidos e das aplicabilidades 

possíveis para a concretização desse processo. Portanto, considerar que existem opções e 

direcionamentos em relação a esse princípio educativo é essencial, pois a formação educacional do 
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estudante tem que estar voltada para a prática social, com o intuito de transformar o meio em que se 

vive. 

1. O ensino da Língua Portuguesa sob a ótica dos PCNs 

1.1 Competências interativas  

É de fundamental importância que a interatividade através de mecanismos ou práticas 

metodológicas para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa se concretize nos espaços 

escolares. Visto que o ensino da língua se realiza na medida em que o aluno no processo de 

interlocução com o outrem encontre aberturas para um processo de reflexão. Para isso a escola tem 

papel importantíssimo, visto que ela deve propiciar espaços para que através da palavra ocorra o 

discurso, e através deste, o aluno possa ser concebido de construção enquanto sujeito.   

A escola deve assumir o compromisso de procurar garantir que a sala de aula seja 

um espaço onde cada sujeito tenha o direito à palavra reconhecido como legítimo, e 

essa palavra encontre ressonância no discurso do outro. Trata-se de instaurar um 

espaço de reflexão em que seja possibilitado o contato efetivo de diferentes opiniões, 

onde a divergência seja explicitada e o conflito possa emergir; um espaço em que o 

diferente não seja nem melhor nem pior, mas apenas diferente, e que, por isso 

mesmo, precise ser considerado pelas possibilidades de reinterpretação do real que 

apresenta; um espaço em que seja possível compreender a diferença como 

constitutiva dos sujeitos. (PCNs, 1998, p.48).  

Os sujeitos não se constroem sozinhos, é necessário aberturas e oportunidades para que à 

palavra se concretize, e isso vai ocorrer através do contato com outras opiniões, ou seja, o processo 

de interatividade é que vai tornar a palavra viva, para isso o diferente é necessário, assim o aluno se 

constituirá sujeito enquanto participante da vida.  

É interessante ressaltar, que não basta a escola abrir esses espaços de interatividade e 

compreender esse processo enquanto ferramenta no ensino e aprendizagem, no entanto, é importante 

que se organize ações que possibilite o aluno a ter contato com as diferentes práticas de linguagem, e 

o professor tem papel essencial enquanto mediador para que isso se concretize.  

A mediação do professor, nesse sentido, cumpre o papel fundamental de organizar 

ações que possibilitem aos alunos o contato crítico e reflexivo com o diferente e o 

desvelamento dos implícitos das práticas de linguagem, inclusive sobre aspectos não 

percebidos inicialmente pelo grupo – intenções, valores, preconceitos que veicula, 

explicitação de mecanismos de desqualificação de posições – articulados ao 

conhecimento dos recursos discursivos e linguísticos. (PCNs, 1998, p.48).  

Nesse sentido, quando ocorrer a organização do ensino, é importante que o professor não se 

ausente de mecanismos que trabalhe de forma eficaz a competência discursiva do aluno, isto é, 

instrumentos que tragam as práticas da escuta, leitura e produção textual. Entretanto, o professor deve 

estar atento para que sua prática não esteja amarrada ao aluno ideal, ou seja, aquele que vem presente 

nos livros didáticos, visto que estes não trazem em muitos momentos conteúdos condizentes a 

realidade do aluno. Por isso, não se pode cair no pecado de apresentar conteúdos que estejam distante 

da realidade do aluno ou que não possibilite o avanço necessário, estes devem proporcionar 

indagações e possibilidades para que o aluno se desenvolva.  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a boa situação de aprendizagem é aquela que 

apresenta conteúdos novos ou possibilidades de aprofundamento de conteúdos já 

tematizados, estando ancorada em conteúdos já constituídos. Organizá-la requer que 

o professor tenha clareza das finalidades colocadas para o ensino e dos 

conhecimentos que precisam ser construídos para alcançá-las. (PCNs, 1998, p.48).  
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Logo, a ligação do professor com o conteúdo é de suma relevância, este deve realizar uma 

abordagem diferenciada dos conhecimentos linguísticos, haja vista que vai ser através dos conteúdos 

proporcionados que os alunos vão poder ou não construir de forma progressiva a aprendizagem 

satisfatória. Assim, esses aspectos supracitados são de grande relevância para que o aprendizado do 

português ocorra de forma significativa.  

Além dessas grandes possibilidades, e para as soluções dos diversos problemas o trabalho em 

conjunto deve ocorrer, assim, o individualismo não pode tomar conta do espaço escolar, pois 

acreditamos que o ensino perpassa a sala de aula, chegando a atingir toda a comunidade.  

Trata-se, portanto, de um problema que não pode ser resolvido por apenas uma 

pessoa, mas exige a interferência, preferencialmente, de um conjunto de agentes – 

direção, professores, alunos, pais, regional, Secretaria da Educação, entre outros. Daí 

a necessidade de trabalhar conjuntamente, o que exige habilidade como o diálogo, a 

atribuição de tarefas, a responsabilidade, a negociação. Para esclarecer e 

conscientizar a opinião pública, chamando a atenção para um problema que não é 

isolado, pode-se pensar em promover debates e mesas-redondas, enviar cartas, fazer 

contatos com emissoras de rádio e televisão. (PCNs/EM, 1998, p.57).  

Todas essas questões acima citadas são de fundamental importância, haja vista que a 

competência interativa deve existir, pois a interatividade esta ligada ao processo do uso da língua. 

Nesse sentido é papel da escola, juntamente com seus agentes criarem espaços para que o aluno possa 

desenvolver essas competências no mesmo e que ela ocorra de forma progressiva. Ainda é importante 

ressaltar que quando trabalhada essa competência, não pode se perder de vista a realidade que o aluno 

estar inserido e qual o seu papel e sua ocupação na sociedade, levando a ser agente transformador do 

lugar em que vive.   

1.2 Competências gramaticais  

Em muitos momentos se vem discutindo a importância ou não do estudo gramatical. É preciso 

entender que se deve buscar resultados diferentes daqueles que eram resultantes da gramática 

tradicional, visto que os usos atuais da linguagem não correspondem mais aos usos tradicionais, e isso 

implica na busca de novos materiais e fontes que possam colaborar nesse procedimento. No entanto, 

é preciso entender sua importância, uso e conceito de gramática.  

O conceito refere-se a um conjunto de regras que sustentam o sistema de qualquer 

língua. Na fala, fazemos uso de um conhecimento lingüístico internalizado, que 

independe de aprendizagem escolarizada e que resulta na oralidade. Na escrita, 

também utilizados esse conhecimento, mas necessitamos de outros subsídios 

lingüísticos, fornecidos pelo letramento (conjunto de práticas que denotam a 

capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito). (PCNs, 1998, p.60).  

Tanto no procedimento da fala quanto da escrita se utilizará a competência gramatical, e para 

as diferentes situações da língua são necessários a utilização de subsídios que possam ajudar no 

fomento dessa competência. Além disso, o domínio desse conceito é importante para as diversas e 

variadas situações do trabalho com a língua.  

• Na fala ou na escrita, é fundamental considerar a situação de produção dos discursos 

que, afinal, são possibilitados pelo conhecimento gramatical (morfológico, sintático, 

semântico) de cada pessoa. 
• Compreender que o aceitável na linguagem coloquial pode ser considerado um 

desvio na linguagem padrão ou norma culta. 
• Abordar os diversos graus de formalidade das situações de interação. 
• Compreender as especificidades das modalidades oral e escrita da língua. (PCNs, 

1998, p.60). 
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É importante ressaltar que na seleção de conteúdos para trabalhar essa competência, a gramática 

tradicional não pode ser a referência, pois o objetivo não é construir junto com os alunos um processo 

descritivo, no qual se valorize as classificações, as descrições, as subdivisões, entre outros. Mas, que 

se possibilitem aspectos a serem tematizados diante das necessidades dos alunos nas atividades de 

produção de leitura, escrita e escuta de textos.  

Em muitas situações do cotidiano escolar vivenciamos várias dificuldades em relação às 

questões lingüísticas dos alunos, nesse ponto é importante abrir uma reflexão acerca dos 

conhecimentos que o aluno tem, não simplesmente de tal importância ter conhecimento de pontuação 

ou dos vários conectivos, mas lançar-se numa construção mais profunda de perceber como se dar a 

construção e rompimento do sistema linguístico do português.  

Acredita-se que o aluno já traz uma gramática internalizada, independente de uma 

aprendizagem sistematizada.  

Desde a infância, todos os falantes de uma língua comunicam-se com base em uma 

gramática internalizada, que independe de aprendizagem sistemática, pois se adquire 

pelo contanto com os demais falantes. É a partir desse saber lingüístico implícito que 

os usuários se fazem entender, de uma forma ou de outra, e deixam transparecer as 

marcas de sua origem, idade, nível sociocultural. (PCNs, 1998, p.57). 

Apesar de trazerem essa gramática internalizada que colabora para a comunicação e 

entendimento, os alunos devem aprimorar esse processo gramatical, haja vista, que eles enfrentarão 

um universo maior, ou seja, que vai além desse conhecimento já obtido antes de entrar na escola. 

Nesse sentido, é fundamental que se aprimore esse processo para que o aluno possa saber enfrentar 

alguns desafios que a eles são impostos pela sociedade atual.  

Ocorre, porém, que essa estruturação gramatical básica parece não ser suficiente para 

garantir o acesso ao universo da cultura e a todas as possibilidades que ele oferece 

(o direito à informação, à informação de opinião sustentada, à liberdade de escolha, 

entre outros). Sabe-se que grandes contingentes de excluídos sociais encontram-se 

apartados do mundo do trabalho e do lazer, ou neles sublocados, porque tiveram 

pouca ou nenhuma chance de se beneficiar da educação escolar e dos saberes que se 

podem desenvolver por meio dela. Cabe à escola aprimorar a competência 

gramatical dos alunos, de modo a levá-los a gerar seqüências próprias, consideradas 

como admissíveis e aceitáveis no interior da Língua Portuguesa, bem como 

compreender enunciados distintos. (PCNs, 1998, p.57).  

A escola tem esse papel de desenvolver essa competência gramatical, tem que procurar 

situações que possam colaborar nesse procedimento, só assim os alunos poderão enfrentar com mais 

eficácia as varias situações reais do cotidiano. Esse encaminhamento e aprofundamento do estudo 

gramatical colaborarão para que o aluno possa compreender os diversos enunciados sociais.  

É importante frisar que o aprimoramento dessa competência não se dará pelo estudo excessivo 

das regras gramaticais.  

O desenvolvimento dessa competência não se dará, entretanto, pela simples 

memorização de regras de concordância ou de ortografia, tão alardeadas pela 

gramática normativa ou prescritiva. Ainda que a abordagem gramatical descritiva e 

prescritiva possa estar presente no ensino da língua, devem-se considerar as 

seqüências lingüísticas internalizadas de que o aluno faz uso nas situações 

cotidianas. Tal procedimento busca desenvolver, a partir dos níveis morfológico, 

lexical e sintático da língua, habilidades pontuais que, em seu conjunto, procuram 

garantir a aquisição paulatina de uma competência gramatical mais abrangente. 

(PCNs, 1998, p.58).  
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Nessa perspectiva, o ensino da gramática deve estar conectado às práticas da linguagem, não 

sendo ensinada de forma descontextualizada, tendo em vista que só é para se sair bem na prova. Os 

procedimentos têm que ir além da metalíngua, ou seja, trabalhar a língua através de procedimentos e 

exemplificações que possam comprometer-se com a competência lingüística do aluno.  

1.3 Competências de leitura e escrita  

Entendemos que o aluno tem que ter e obter várias competências para que se torne um ser 

atuante, crítico e reflexivo diante da sociedade em que vive. Para isso a escola e tendo como aliado o 

professor deve oferecer ambientes, no qual, as várias práticas do uso público da linguagem possam 

ocorrer. Nesse direcionamento, o oferecimento para a prática de atividades para que o aluno 

desenvolva a competência da oralidade e da escrita são fundamentais.  

No trabalho com os conteúdos previstos nas diferentes práticas, a escola deverá 

organizar um conjunto de atividades que possibilitem ao aluno desenvolver o 

domínio da expressão oral e escrita em situações de uso público da linguagem, 

levando em conta a situação de produção social e material do texto (lugar social do 

locutor em relação ao(s) destinatários(s); destinatário(s) e seu lugar social; finalidade 

ou intenção do autor; tempo e lugar material da produção e do suporte) e selecionar, 

a partir disso, os gêneros adequados para a produção do texto, operando sobre as 

dimensões pragmática, semântica e gramatical. (PCNs, 1998, p.49).  

Nesse sentido, o aluno além de obter competência na dimensão da leitura e da escrita deve 

compreender em que essas podem colaborar quando trabalhada de forma dinâmica e cuidadosa. 

Porquanto, é necessário entender quais os benefícios que o aluno obtém quando lhe é proporcionado 

o espaço para a prática da leitura e da escrita. 

Em relação à leitura, é importante frisar que ela pode proporcionar vários benefícios, sendo 

estes colaboradores na formação crítica e autônoma do aluno. Todavia, não se pode proporcionar ao 

aluno uma leitura de forma decodificada, ou simplesmente realizar extrações de informações de frases 

isoladas. São necessários procedimentos que possam ser colaborativos no processo da leitura.  

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de 

extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de 

uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos 

que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de 

dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 

suposições feitas. (PCNs, 1998, p.69).  

O aluno não pode estar isolado assim como as formas de leituras que lhe são proporcionadas. 

A leitura deve proporcionar ao aluno competência de compreender vários fatores, e este fatores devem 

levar o aluno a ser um leitor competente. Quando o aluno é um leitor competente, ele sabe selecionar 

os textos que podem atender suas necessidades, consequentemente sabe ver nas entrelinhas, 

identificando o que o texto quer dizer, fazendo relação com conhecimentos prévios e possivelmente 

com textos dos quais já leu.  

Para o aluno obter essa competência é importante que nos procedimentos metodológicos e nas 

práticas de ensino o professor esteja atento para as diversidades de textos e como esses devem ser 

trabalhados.  

Nessa condição, o professor deve ocupar-se com a diversidade das práticas de 

recepção dos textos: não se lê uma notícia da mesma forma que se consulta um 

dicionário; não se lê um romance da mesma forma que se estuda boa parte dos 
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materiais didáticos disponíveis no mercado, ainda que venham incluindo textos de 

diversos gêneros, ignoram a diversidade e submetem todos os textos a um tratamento 

uniforme. (PCNs, 1998, p.70).  

Assim, as atividades relacionadas à leitura devem ser organizadas de forma diferenciada para 

que não se caia num trabalho de práticas contra leitores e não a favor de leitores competentes e críticos.  

Tratando-se da escrita, o aluno deve compreender várias situações que estão entrelaçadas para 

que se produza um bom texto, e quando escrito deve conter alguns aspectos importantes.  

Ao produzir um bom texto, o autor precisa coordenar uma série de aspectos: o que 

dizer, a quem dizer, como dizer. Ao escrever profissionalmente, raras vezes o autor 

realiza tais tarefas sozinho. Tão longe tenha colocado no papel o que tem a dizer a 

seus potenciais leitores, verá seu texto, ainda em versão preliminar, ser submetido a 

uma série de profissionais: a leitores críticos, que analisarão relevância e adequação; 

a preparadores de originais, que promoverão eventuais ajustes na redação; a 

revisores, que farão uma varredura nos originais para localizar e corrigir possíveis 

deslizes no uso da norma; a coordenadores editoriais, que planejarão a composição 

final que o texto terá ao ser impresso. (PCNs, 1998, p.76).  

Por isso o texto deve ser uma ferramenta presente e essencial no trabalho em sala de aula, pois 

eles expressam as variáveis situações do cotidiano. Além disso, o ensino e a aprendizagem de uma 

língua devem ter como instrumento de reflexão o texto, neles estão presentes habilidades e 

competências especificas.  

- reconhecer, produzir, compreender e avaliar a sua produção textual e a alheia; 

- interferir em determinadas produções textuais (por exemplo, em sua própria ou na 

de colegas), de acordo com certas intenções;  
- incluir determinado texto em uma tipologia com base na percepção dos 

estatutos sobre os quais foi construído e que o estudante aprendeu a reconhecer 

(saber que se trata de um poema, de uma crônica, de um conto). (PCNs, 1998, p.77).  

O texto não deve simplesmente ser visto como um amontoado de frases ou orações, mas o aluno 

deve compreender que nele contem muito mais do que isso, pois vem contido de várias expressões 

que se incluem nesse grande campo complexo que é a língua. Devemos levar em consideração que 

tanto os textos orais ou escritos vêm sobrecarregados de um imenso universo que expressa em dado 

momento o que o autor pensa e como pensa.  

Nessa perspectiva não se pode perder o foco da competência interativa, textual e gramatical, 

porque estas alem de não agirem de forma individual ou isolada devem ser trabalhadas 

constantemente:  

- a leitura de textos literários, opinativos, publicitários, entre outros, pressupões 

a mobilização de conhecimentos linguísticos de que o aluno dispõe;  
- a produção de textos orais e escritos no interior de um projeto de trabalho 

requer também o exercício da competência interativa, uma vez estabelecidos grupos 

de trabalho que devem apresentar produtos finais de seu processo de aprendizagem. 
(PCNs, 1998, p.78).  

Portanto, as práticas educativas no final da escolaridade básica devem estar direcionadas a essas 

competências e habilidades, visto que sem essa preocupação de conteúdos a serem trabalhados nessa 

perspectiva, não conseguiremos obter um ensino de Língua Portuguesa significativo.   



114 

 

2. O papel do professor de Língua Portuguesa no contexto atual 

2.1 O ensino do português através de uma visão social e interativa  

Para que se tenha um aprendizado significativo do Português é fundamental que se assuma 

como partida inicial uma dimensão interacional da linguagem, visto que qualquer prática pedagógica 

tem que abarcar vários procedimentos importantes para que se obtenha um aprendizado significativo.  

Toda atividade pedagógica de ensino do português tem subjacente, de forma 

explícita ou apenas intuitiva, uma determinada concepção de língua. Nada do que 

se realiza na sala de aula deixa de estar dependente de um conjunto de princípios 

teóricos, a partir dos quais os fenômenos linguísticos são percebidos e tudo, 

consequentemente, se decide. Desde a definição dos objetivos, passando pela 

seleção dos objetos de estudo, até a escolha dos procedimentos mais corriqueiros e 

específicos, em tudo está presente uma determinada concepção de língua, de suas 

funções, de seus processos de aquisição, de uso e de aprendizagem. (ANTUNES, 

2003, p.39).  

Em momento levaremos em pauta como discussão dois elementos que são vitais para a interação 

que se propõe na relação de ensino. Vale ressaltar a linguagem e a língua, pois as mesmas estarão 

presentes para que ocorra a comunicação e a participação social do indivíduo na realidade e no meio 

em que está inserido.  

A linguagem pode ser considerada como um instrumento de atividade tanto discursiva quanto 

cognitiva. É por meio dela que o indivíduo tem a possibilidade de comunicar-se, ou seja, sentir-se 

inserido no mundo. Segundo os PCNs (1998, p.19), “pela linguagem os homens e as mulheres se 

comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem 

visões de mundo, produzem cultura”. Nesse direcionamento torna-se necessário um projeto que 

contribua e colabore de forma significativa no acesso a variedade lingüística presente em seu 

cotidiano. Salienta os PCNs (1998, p.19) “assim, um projeto educativo comprometido com a 

democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de contribuir para 

garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania”.  

É a partir dessa garantia proporcionado pela escola que os alunos terão possibilidades de 

interpretar, assumir e produzir, diversos textos que estão presentes e transitam na sociedade nas suas 

diversas e variadas modalidades. Com isso, a linguagem ganha vitalidade e colabora para que o aluno 

interaja nos mais diversos grupos sociais existentes na sociedade e esteja em pleno processo de 

interlocução, seja nas conversas informais, ou em outros meios de comunicação.  

Acreditamos que a linguagem vai se modificando ao passar dos tempos, vai tomando formas 

comunicativas a partir dos diversos momentos históricos. Percebe-se que as formas de comunicação 

não são as mesmas há de um século atrás, pois nelas estão incluídas características históricas, culturais 

e sociais. Além disso, a forma comunicativa também pode se diferenciar de sociedade para sociedade 

ou de grupo social para grupo social, pois tanto os assuntos se tornam diferentes como a forma de 

dizer ou de se expressar. Tomamos como exemplo, um grupo de empresários e um grupo de 

professores, perceberão aí a diferença entre a forma de registro e do conhecimento lingüístico em 

relação ao assunto que estão tomando e discutindo em pauta.    

Desta forma, compreendemos que a linguagem tem forte e imprescindível poder de mudança e 

transformação, assim os PCNs (1998, p.20), nos ajuda a entender que “[...] pela linguagem se 

expressam ideias, pensamentos e intenções, se estabelecem relações interpessoais anteriormente 

inexistentes e se influência o outro, alterando suas representações da realidade e da sociedade e o 

rumo de suas (re) ações”.  

E ainda, é importante citar que é através da linguagem que se constroem referencial que 

contribuem na identificação de determinado grupo ou sociedade.  
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[...] se constroem por meio da linguagem, quadros de referências culturais – 

representações, “teorias” populares, mitos, conhecimento científico, arte, 

concepções e orientações ideológicas, inclusive preconceitos – pelos quais se 

interpretam a realidade e as expressões lingüísticas. Por outro lado, como atividade 

sobre os símbolos e representações, a linguagem torna possível o pensamento 

abstrato, a construção de sistemas descritivos e explicativos e a capacidade de alterá-

los, reorganizá-los, substituir uns pelos outros. Nesse sentido, a linguagem contém 

em si a fonte dialética da tradição e da mudança. (PCNs, 1998, p.20).  

Nesse panorama, entendemos que a linguagem está mesclada à língua que é um instrumento de 

sistema simbólico, vai ser por meio dela que teremos a significação, seja do pensamento ou da ação. 

Ela é um dos veículos que constituirá o aluno como cidadão participante do meio em que vive, seja 

pela forma oral ou escrita, deixando de ser um mero parasita, fazendo-se parte das mudanças sociais 

da sua realidade e cotidiano. Logo também, ajuda o aluno a compreender aquilo que está acontecendo 

a sua volta e a si mesmo.  

[...] língua é um sistema de signos específicos, histórico e social, que possibilita a 

homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. Aprendê-la é aprender não 

somente palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas apreende 

pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as 

pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesmas. (PCNs, 1998, p.20).  

A partir dessa reflexão compreendemos que a língua não pode em nenhum momento ser 

trabalhada de forma descontextualizada à vida do aluno, pois o distanciamento não contribui para a 

sua formação e ele não terá a percepção, de que a língua é heterogênea, e contém múltiplas intenções, 

possibilidades, ideias, pensamentos, advindos de diversas naturezas.  

 Nessa perspectiva, crítica e analítica sobre a linguagem e a língua, os PCNs ainda aponta alguns 

referenciais que são fundamentais para a base de formação do aluno e, que estes devem ser 

privilegiados pela escola, direciona-se assim, o texto e a diversidade de gêneros como fonte eficaz de 

possibilidades em relação à atividade discursiva, e que esta colaborará para que o aluno se identifique 

e se sinta parte do meio em que está inserido, como cidadão de direito para o uso da língua.    

As ideias bases que os PCNs traz em relação à produtividade do ensino de língua é a prioridade 

do texto e as diversidades de gêneros, pois são estes que desencadearão a formação do indivíduo e 

sua interação do meio em qual vive. É através destes que o aluno desenvolverá a competência 

discursiva, logo este constituir-se parte do meio, ou seja, cidadão em relação de direito como usuário 

da língua. Essas perspectivas devem ser privilegiadas no espaço escolar, pois a educação deve estar 

acima de tudo comprometida com o exercício da cidadania, e esta logo esta ligada ao processo 

discursivo, como ressalta os PCNs (1998, p.23), “toda educação comprometida com o exercício da 

cidadania precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva”.  

Para que isso realmente passe da teoria para a prática é necessário que ás aplicações de 

atividades das escolas, ou melhor, a prática de ensino quebre com as regras pré-estabelecidas e se 

direcione para a aplicação de textos sejam elas orais ou escritas, por conseguinte estes estarão visando 

à compreensão e a produção. Nesse sentido, deve se levar em conta a diversidade de textos seja eles 

orais ou escritos, literários ou não, e que a partir desse direcionamento o aluno perceberá como se 

estrutura sua língua.   

Ressalta-se novamente que é a partir do texto que o aluno adquirirá sua competência lingüística 

e discursiva, pois este dará sentido às diversas relações existentes globalmente, assim diz os PCNs 

(1998, p.21), “[...] um texto só é um texto quando pode ser compreendido como unidade significativa 

global. Caso contrário, não passará de um amontoado aleatório de enunciados”. O texto não deve de 

nenhuma forma estar conectado a um processo vazio, uma vez que o mesmo deve manter relações 

com aqueles já produzidos, e com aqueles que virão a ser produzidos, ao passo que o sentido se realiza 

com essa interação. 
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A produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se 

relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. Nesse sentido, os 

textos, como resultantes da atividade discursiva, estão em constante e contínua 

relação uns com o outros, ainda que, em sua linearidade, isso não se explique. A esta 

relação entre o texto produzido e os outros textos é que se tem chamado 

intertextualidade. (PCNs, 1998, p.21).  

Logo dar-se conta que o discurso se efetiva linguisticamente por meio do texto, e que isso 

depende também da forma de como serão feitas as escolhas para a produção do discurso, portanto, os 

PCNs dizem que essas escolhas não são aleatórias, mesmo que isso ocorra de forma inconsciente, é 

resultante das exigências para que o discurso se realize. A concretização disso se dará a partir da 

manifestação do gênero, logo os PCNs (1998, p. 21), acrescenta “isso tudo determina as escolhas do 

gênero no qual o discurso se realizará, dos procedimentos de estruturação e da seleção de recursos 

linguísticos”.   

Compreende-se que os textos estão dentro dos diversos gêneros, logo estes terão suas intenções 

comunicativas, produzindo assim discurso, dos quais estão interligados aos aspectos sociais que os 

identificam.   

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que compartilham 

características comuns, embora heterogêneas, como visão geral de ação à qual o 

texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau de literariedade, por 

exemplo, existindo em número quase limitado. (PCNs, 1998, p.22).  

Apesar de existir diferentes gêneros das diversas modalidades, constituídos em si as suas 

particularidades, trazendo cada um suas características específicas, estes compartilham uma coisa em 

comum que é a possibilidade de construir no aluno uma gama de conhecimentos das diversas 

linguagens, sejam nos aspectos culturais, sociais e históricos. Deve-se deixar quebrar a crença ou o 

velho paradigma de que existe um único gênero que seja universal, este que admite ensinar todos os 

outros gêneros que se encontram em circulação social.  Vale ainda corroborar que a escola tem o 

papel de criar espaços para que ocorra o desenvolvimento dessa competência discursiva “[...] deve a 

escola organizar atividades curriculares relativas ao ensino-aprendizagem da língua e da linguagem”. 

(PCNs, 1998, p.23).   

Tratando-se da escrita, compreendemos que ela se torna interativa no momento, na qual suas 

ações estão em diálogo com a do outro, buscando objetivos afins, quando emerge por um caminho 

individualista não pode ser vista como uma atividade interacionista.  

Uma visão interacionista da escrita supõe, desse modo, encontro, parceria, 

envolvimento entre sujeitos, para que aconteça a comunhão das ideias, das 

informações e das intenções pretendidas. Assim, por essa visão se supõe que alguém 

selecionou alguma coisa a ser dita a um outro alguém, com quem pretendeu interagir, 

em vista de algum objetivo. (ANTUNES, 2003, p.45).  

Nesse sentido, a escrita se trona uma atividade interativa, pois tem a intenção de expressar 

ideias, informações, sentimentos, e que a partir deste temos a tendência a partilhar com alguém, desta 

forma interagindo com o outro.   

Em relação à leitura, podemos entender que ela é parte da interação verbal da escrita, isto é, se 

complementam, tornando-se assim uma peça cooperadora para que o leitor entenda o que o autor quis 

expressar.   

A atividade da leitura completa a atividade da produção escrita. É, por isso, uma 

atividade de interação entre sujeitos e supõe muito mais que a simples decodificação 

dos sinais gráficos. O leitor, como um dos sujeitos da interação, atua 

participativamente, buscando recuperar, buscando interpretar e compreender o 

conteúdo e as intenções pretendidos pelo autor. (ANTUNES, 2003, p.67).  
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A leitura tem que ser proporcionada como um momento de encontro, entre o autor e o leitor. 

Assim, serão chaves importantes a compreensão e o sentido, para que ocorra esse processo. A 

oralidade vai apresentar a mesma dimensão interacional pretendida pela escrita e pela leitura.  

Retorno neste momento, para efeito de considerar a oralidade, os princípios gerais 

que foram apresentados na definição de linguagem. Ou seja, mantêm-se aqui aquelas 

concepções de língua como prática discursiva, inserida numa determinada prática 

social, envolvendo dois ou mais interlocutores, em torno de um sentido e de uma 

intenção particular. Nessa dimensão, a oralidade apresenta a mesma dimensão 

interacional que foi pretendida para a escrita e para a leitura. Daí por que não vamos 

repetir na presente seção esses princípios. (ANTUNES, 2003, p.99).  

Nesse panorama, é importante para que a oralidade realmente tenha um caráter interacional, o 

professor de português precisa intervir para que o trabalho com a oralidade possa priorizar um aspecto 

de orientação e coerência global, interação entre tópicos e subtópicos e suas especificidades. Além 

disso, direcionar a oralidade para facilitar o convívio social.  

Quando comentamos sobre a questão interacional da gramática surgem diversas discussões 

como comentado anteriormente, mas é importante definir qual é o verdadeiro papel da gramática.  

Não vale a pena recolocar a discussão pró ou contra a gramática, mas é preciso 

distinguir seu papel do papel da escola – que é ensinar língua padrão, isto é, criar 

condições para seu uso efetivo. É perfeitamente possível aprender uma língua sem 

conhecer os termos técnicos com os quais ela é analisada. A maior prova disso é que 

em muitos lugares do mundo se fala sem que haja gramáticas codificadas, e sem as 

quais evidentemente não pode haver aulas de gramática como as que conhecemos. 

(POSSENTI, 1996, p.54).  

Entender o real significado e para que vai servir a gramática é essencial, pois é preciso entender 

que ela não existe em função de si própria, mas em função daqueles que a utilizam para comunicar-

se, dentro das práticas sociais do uso da língua. Ter em mãos a gramática como uma ferramenta que 

funcionará para essa aplicabilidade é importante, e também é necessário saber para qual finalidade 

será utilizada.  

O conjunto de regras que, como se viu, constitui a gramática da língua, existe, 

apenas, com a única finalidade de estabelecer os padrões de uso, de funcionamento 

dessa língua. Ou seja, se as línguas existem para serem faladas e escritas, as 

gramáticas existem para regular os usos adequados e funcionais da fala e da escrita 

das línguas. Assim, nenhuma regra gramatical tem importância por si mesma. 

Nenhuma regra gramatical tem garantia a sua validade incondicional. O valor de 

qualquer regra gramatical deriva da sua aplicabilidade, da sua funcionabilidade na 

construção dos atos sociais da comunicação verbal, aqui e agora. Por isso, tais regras 

são flexíveis, são mutáveis, dependem de como as pessoas as consideram. Assim, 

essas regras vêm e vão. Alteram-se, cada vez que os falantes descobrem alguma 

razão, mesmo inconsciente, para isso. (ANTUNES, 2003, p.89).  

A gramática tem que ter funcionabilidade dentro do contexto em qual o aluno esta inserido, ou 

seja, tem que ser prática nos atos sociais, e é importante frisar ainda que essas regras se modificam 

conforme as necessidades e mudanças que vão surgindo, ou seja, elas são mutáveis.  

Considerações Finais  

Percebeu-se através de todo o trabalho acerca dos processos em relação à Língua Portuguesa 

que, atualmente nas práticas educativas, tanto a escola quanto os professores ainda não tem uma ampla 

compreensão que o ensino e a aprendizagem não se limitam ao espaço escolar, mas que eles 

transcendem os muros da escola.  
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Talvez, pela rotina do dia a dia, ou pelos grandes problemas existentes no campo educacional, 

a escola e o professor ainda não tenham percebido a importância e a dimensão da qual deve ser 

trabalhada as práticas e ações em relação a esse processo.  

Se o ensino do Português compreende as competências da interatividade, gramatical, leitura e 

escrita, estas estão além do livro didático, ou simplesmente, além da expressividade de significados 

de em um pequeno texto. Essas competências têm que levar o aluno a não ser um mero espectador, 

mas se fazer participante de toda a sua formação.  

Quando se trata do papel do professor no contexto atual é importante que ele perceba essa 

diversidade a ser trabalhada, tendo em vista que se vive em uma dinamicidade social e as 

transformações ocorrem rapidamente.  

Nesse caso, torna-se necessário uma reflexão acerca desses processos, redimensionando o papel 

das práticas educativas para que o ensino leve o aluno a pensar e posicionar-se diante da vida e do 

mundo. Portanto, as reflexões e discussões no trabalho aqui construído, são questões que precisam 

ser avaliadas e pensadas em futuros estudos que delineiam essa mesma perspectiva.  
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CONCEPÇÕES DE LETRAMENTO/MULTILETRAMENTO: SUPORTE PARA 

LEITURA NO ÂMBITO ESCOLAR.  

Dayane Matos da Silva (UEMS/PPGL)38  

Neide Araújo Castilho Teno (UEMS/Orientadora)39  

Resumo:  

Este estudo é um recorte de uma pesquisa mais ampla, em andamento, vinculada ao Programa 

de Mestrado de Letras, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS/CG), com o 

objetivo de analisar a leitura no âmbito escolar no espaço da biblioteca. O recorte que 

realizamos para este artigo aborda as concepções de letramento, multiletramento, leitura e sua 

relação com o ensino. Assim, a finalidade deste estudo é compreender as concepções de 

linguagem e sua relação com o ensino da aprendizagem da leitura, sob viés do letramento e 

multiletramento. Como metodologia recorremos à pesquisa de cunho bibliográfico com 

teóricos como: Kleiman (2002,1995), Soares (2009), Rojo (2012), Street (2014), entre outros, 

estudiosos. O estudo que ora realizamos proporcionou conhecimentos acerca dos conceitos de 

letramento, multiletramento, e as implicações destas no âmbito escolar.  

.  

Palavras-chave: Letramento, multiletramento, ensino, leitura.  

 Introdução  

Este artigo, parte do recorte de uma pesquisa  em andamento que aborda  questões do 

ensino de leitura. Compreende-se a necessidade de propor uma reflexão sobre a leitura, no 

âmbito escolar em um espaço especifico, nesse caso, a biblioteca. Um processo necessário para 

a prática social na vida de todo indivíduo, aqui em questão os alunos, é por meio dela que 

chegamos ao acesso às informações e conhecimento na construção de sentidos, na diversidade 

de linguagens a que somos inserido atualmente. Partindo dessas reflexões, abordaremos as 

concepções dos termos letramento, multiletramento, leitura e a relação com o 

ensino/aprendizagem na escola.   

De acordo com a literatura o termo letramento e multiletramento, acerca do ensino da 

leitura e da escrita, tem sido objeto de muitos estudos, entretanto, vimos que à medida que a 

sociedade muda, surge à necessidade de aprimorar essa prática de leitura e de escrita na escola, 

para que elas (os termos) sejam usadas socialmente e responder devidamente as ações sociais 

que estão inseridas. Por isso, na contribuição de discutir sobre esses procedimentos, partimos 

primeiramente para o termo letramento, a fim de abordar uma pouco mais sobre as concepções 

deste termo, com o intuito de tornar a língua mais significativa para o aluno, aproximar a vida 

escolar, com a língua praticada por ele, socialmente, e, além disso, surgi à dúvida como 

promover essa proposta aos professores, que estão inseridos em outro processo, do contrario 

que o letramento fornecer, que é a alfabetização?  

Percebemos o quanto é ineficiente o padrão de leitura dos alunos, e o quanto os 

professores ainda se prendem num ensino tradicional, para o desenvolvimento da prática de 

ensino de leitura no âmbito social, porque, este conceito, na visão do letramento está 

relacionado ao modelo autônomo, isto é, este modelo garante que o social está à parte de um 

determinado dominador da língua, e longe da prática social.  
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 Também é fato, de que quando surgiu o estudo acerca do letramento na década de oitenta, 

este, não chegou a ser inserido devidamente em alguns sistemas de ensino e escola até 

atualmente, Kleiman (1995, p.17) explica que “a palavra “letramento” não está ainda 

dicionarizada, pela complexidade e variação dos tipos de estudos que se esquadram nesse 

domínio, podemos perceber a complexidade do conceito”, essa defasagem, da falta de 

compromisso com o ensino de leitura e de escrita, quanto à falta de materiais de leitura 

adequado, ao ambiente adequado, seja a escola, a biblioteca, e até as casas dos alunos, em razão 

de ainda, a nossa sociedade, vê isso como utensílio de luxo.  

Ao pensar no letramento /multiletramento como suporte para a leitura, estamos buscando, 

práticas sociais de leitura e de escrita. À medida que o aluno entenda a importância dessa leitura 

para sua vida cotidiana e na sociedade, ele vai encontrar na leitura significado para a vida. Um 

ponto importante para pensar que o gosto pela leitura pode estar relacionado com o porquê ler. 

Nessa ótica ganha sentido, ler um livro solicitado pela professora, ler a placa de ônibus para 

voltar para casa, ler a bula do remédio que comprou na farmácia, ler a receita de um bolo que 

ganhou da vizinha, ler o folhetim de canto na igreja entre tantas outras leituras presentes na 

rotina da vida e da sociedade.  

Todas essas atividades de leitura são denominadas emprego social da leitura e da escrita, 

ou seja, práticas de letramento o que Rojo (2009) e Street (2014), denomina de letramentos 

múltiplos, pelo fato do aluno estar exposto a diferentes práticas sociais de leitura e escrita. Dada 

essa multiplicidade de letramentos na sociedade, e diante das perspectivas interculturais que o 

aluno convive, é que preferem falar em letramentos, pois essa terminologia é mais abrangente 

para contemplar essa complexidade de leituras, que são os letramentos múltiplos.  

Ao considerar que tudo está relacionado à leitura, e esta, com o ensino, é que sabemos 

que a leitura é necessária para o conhecimento do mundo, e também socialmente e 

culturalmente dos indivíduos. Assim, a prática de leitura combate o desconhecido, uma vez que, 

é o principal processo para introduzir a condição sociocultural na sociedade, em um mundo 

atualmente globalizado, e a cada instante, estamos expostos com novas tecnologias que 

promove diversas conexões com o conhecimento.   

Por isso, a sua importância nas escolas, torna uma condição necessária, porque é dela que 

as dificuldades serão enfrentadas, e assim, também na sociedade. De acordo com isso Souza 

(2011, p.39) depõe que, campo da leitura se expandiu de tal maneira, que não se pode mais ter 

a pretensão de conhecer todas as suas ramificações.  

 Para que o aluno não fique  restrito, no método de decodificar, e muito menos em uma 

só visão de leitura, ou seja, apenas de um texto, mas partindo para uma construção social da 

língua, para que haja uma comunicação entre os indivíduos, dentro do espaço escolar como 

fora, é que ganha força o termo multiletramento. De tal, maneira que transforme as relações 

humanas, propondo novos caminhos, conforme explica o estudo de Soares (2009) Kleiman 

(2002; 1995) consideradas pioneiras no Brasil, acerca dos estudos sobre letramento, 

diferenciando este termo com o processo de alfabetizar, e além delas, os trabalhos de Rojo 

(2012) e Street (2014) em suas pesquisas, enfatizam a diversidade das práticas sociais da leitura 

e da escrita.  

Assim, apresentamos nessa primeira parte algumas considerações sobre o termo 

letramento, a leitura e sua relação com ensino, envolvendo a prática social. Consideramos a 

importância de considerar a diversidade de textos para a leitura, visto que, hoje a tecnologia 

vem avançando a todo a vapor, e a participação desta tecnologia em uma sociedade considerada 

multiletrada.  

Concepções de letramento/multiletramento  

Assim, chegamos ao termo letramento/multiletramento, que a partir do letramento  

propõe novas reflexões, em como lidar com o “multi”, um processo que atualmente vem exigir 

que seja contextualizado  todo modo de ensino a leitura, conforme as mudanças sociais, ou seja, 



121 

 

este termo, parte do ensino de diversas múltiplas linguagens, de acordo com aspectos, 

linguísticos, auditivos, gestuais, visuais e textuais.  

Embora já existisse estudo sobre o letramento na década de setenta e oitenta, foi no final 

dos anos oitenta que surgiu a abordagem do letramento como uma nova palavra, para apresentar 

uma nova linha de pensamento, sobre esse campo de estudo. É uma nova concepção sobre a 

prática social da escrita e da leitura. O termo letramento resulta da necessidade teórica e prática, 

na função de compreender e melhorar os avanços nas relações inter-humanas, no processo 

social e no acesso à construção do conhecimento, e de tal maneira isso é utilizado.  

O letramento seria a causa e a consequência do desenvolvimento de leitura e da escrita, 

Cosson (2014 p.39) explique que, “mas, sim uma construção social”. Esse novo conceito é 

utilizado por outros pesquisadores de outras áreas, como a psicologia, pedagogia, história, 

sociologia, etc. tomaram à frente e buscaram um novo tema e objeto de estudo, que se rompe 

com ensino de “codificar” e “decodificar” sílaba/palavras/ou frases soltas, no entanto buscálas 

suas redefinições. Consequentemente, distingue o ato de alfabetizar com o ato de letramento, 

pelo simples fato, o letramento é um processo bem mais complexo e amplo, por que está ligada 

ao processo de socializar historicamente e culturalmente com o desenvolvimento da escrita e 

da leitura, na sociedade.   

 Este processo é apontado como um produto de desenvolvimento social, cultural, da 

diversificação do ensino e aprendizagem da leitura, e a sua complexidade faz com que se tornar 

uma causa de transformação histórica de uma sociedade como todo. Nessa perspectiva, a escola 

é o local responsável para promover oficialmente este processo, tanto interior quanto exterior 

da instituição. Mediante a isso, este estudo vem sendo cada vez mais pesquisado, pelo fato, que 

o seu papel é no desenvolvimento social do uso da leitura e da escrita.   

Historicamente no Brasil o letramento passou a ser induzindo no século XIX, na 

contribuição para o “novo” sentido de alfabetização, pois antes que tornar-se uma república o 

ensino da leitura e da escrita já preocupava os intelectuais da época. Foi então na primeira 

década da República, que formalizaram as práticas de leitura e escrita nas escolas republicanas, 

fazendo com que se tornassem uma prática de ensino escolarizado, mas com métodos mais de 

submissão ao processo metódico, sistemático e intencional daquela época, considerado como 

uma estratégica para que forma-se cidadão, e o desenvolvimento social de acordo com o qual 

era regido naquela época.   

Por causa disso, houve uma divisão sobre o ensino da leitura no Brasil, o primeiro 

momento foi na década de 1876 a 1890 com disputa do “novo” com o “antigo”, o segundo 

momento foi na década aproximadamente 1920 com a disputa do “novo” analítico contra o 

“antigo” sintético, no terceiro momento foi na década aproximadamente final dos anos 1920 

até 1970, a disputa do “antigo” com o “novo”, neste caso, foi porque voltaram a realizar teste 

de verificação de aprendizagem de leitura e de escrita, no último momento foi nas décadas 1980 

a 1994 o “novo” disputou com o construtivismo, os testes e a alfabetização.   

A partir de meados da década de 1980, em decorrência de certas urgências 

politicas, sociais e culturais em nosso país, passou-se a questionar, sistemática 

e oficialmente, o ensino inicial da leitura e escrita, já que nessa etapa de 

escolarização se concentra [va] a maioria da população brasileira que fracassa 

[va] na escola (MORTATTI, 2007, p.157).   

Isto é, o letramento é um conjunto de práticas sociais que usa a leitura, para utilizar o 

conhecimento. E este extrapola o mundo da leitura de um livro indicado pelo professor, ou pela 

instituição, com certeza vai muito além, o letramento está em todo local. Assim, prática de 

letramento é o instrumento que utilizamos para fornecer a leitura, o evento de letramento onde 

será realizada esta prática, e o agente de letramento é quem desenvolve as ações na descoberta 

de saberes, estratégias para ensinar algo.   
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Assim, entendemos que foi a partir do estudo da professora Mary Kato na década 1986, 

que abriu uma porta para a asserção a este estudo, logo em seguida, Vera Tfouni, na mesma 

década, apresentou a distinção do processo de alfabetizar e do processo de letramento, e no 

meados da década de 90, Ângela Kleiman e Magda Soares, contribuíram e muito para a 

discussão, abriram para reflexões teóricas e metodológicas acerca deste estudo. Além destas 

autoras, houve um crescimento muito grande por parte de outros estudiosos, como Street, pela 

busca de definir o letramento em dois modelos, o autônomo e o ideológico.   

O modelo “autônomo” pressupõe uma única direção em que o 

desenvolvimento do letramento pode ser traçado e associa-o “progresso”, 

“civilização”, liberdade individual e mobilidade social. Ele isola o letramento 

como uma variedade independente e então alega ser capaz de estudar suas 

consequências. [...] Um modelo “ideológico” por outro lado, força a pessoa a 

ficar mais cautelosa com grandes generalizações e pressupostos acalentados 

acerca do letramento “em si mesmo”. [...] concentram em práticas sociais 

especificas de leitura e escrita. [...] O modelo ressalta a importância do 

processo socialização na construção do significado do letramento para os 

participantes e, portanto, se preocupa com as instituições sociais gerais por 

meio das quais esse processo se dá, e não somente com as instituições 

“pedagógicas” (STREET, 2014, p.44).   

Por mais que tentamos buscar uma concepção de letramento menos complexa, não 

conseguimos, por que não existi uma única maneira de contextualizar este termo. O que 

chegasse é que o letramento esta relacionada à escrita, isto é, impossível dissociar o termo 

letramento da escrita, talvez pela causa do ponto de vista da dimensão social e individual que 

muitos estudiosos acreditam, por que estas dimensões vieram por meio do meio acadêmico, 

com a tentativa de separar estes dois termos, a alfabetização é um processo mecânico, pelo fato 

da memorização da palavra escrita com a ajuda da leitura, e o letramento é o processo que usa 

o impacto social da escrita e da leitura, para redefini-las.   

O letramento é um estado, uma condição: o estado ou condição de quem 

interage com diferentes portadores de leitura e de escrita, com diferentes 

gêneros e tipos de leitura e de escrita, com diferentes funções que a leitura e a 

escrita desempenham na nossa vida (SOARES, 2009, p44).  

Nesse sentido, o letramento é viver em um estado de uso social a leitura e a escrita e 

constantemente praticar leitura e escrita de acordo com as demandas sociais em que vive, 

mesmo que ainda em uma sociedade grafocêntrico como a nossa, analfabetos, vivenciam leitura 

e escrita, por causa do contexto social, cultural em que vive. Porque quem prática letramento 

esta em constante estado ou condição, envolvendo-se em numerosa e variadas ações de leitura 

e escrita.   

Surgiu o multiletramento na década de noventa até os dias atuais, este fenômeno entende 

que foi a partir do Grupo de Nova Londres, houve a mudança com o papel da pedagogia dos 

novos letramentos redimensionado nessa sociedade contemporânea de hoje, redesenhando 

caminhos para os alunos saberem agir como protagonistas da sua própria escrita e leitura do seu 

mundo. Nesse sentido, as práticas multiletradas ofertam uma mudança social, cultural, politico 

e tecnológico, em uma sociedade contemporânea, que a cada minuto convive online, tornando 

aberto para as diversidades culturais, sociais e respeitando a pluralidade de linguagens.   

A partir do momento que se concebe o termo letramentos como um processo sócio, 

histórico, inseridos em contextos de uso da linguagem e da leitura, Assolini e Tfouni (1999, p. 

5) entende que o termo mais adequado seria o de não alfabetizado, uma vez que “as práticas 

sociais influenciam todos os indivíduos de uma sociedade”, tanto os alfabetizados como os nãos 

alfabetizados. A partir desse entendimento, os estudiosos sugerem pensar em uma prática de 

alfabetizar letrado, de forma que revele ao aluno que essa questão da leitura e da escrita 
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independe de ter função social ou não, ele vai favorecer a própria pessoa em algum momento 

de sua vida.  

De fato, para formar aluno com capacidade de ler e escrever em um mundo 

completamente diversificado, a formação do professor é essência, porque sem conhecer este 

termo, como o professor fara a prática deste processo. Isso envolve com multimodalidade 

textual, a capacidade de ler, produzir, reproduzir e criar textos orais e escritos e também digitais 

e impresso, e diversos aspectos linguísticos, sonoros, visuais, gestuais e espaciais para eles 

saberem agir criticamente frente a esta diversidade textuais e em diversos contextos sociais.  

Essas reflexões devem ser consideradas não só pelos professores, mas pela escola, porque 

são diversas formas de utilizar a leitura e a escrita, tanto a que já são estudadas como também 

as outras que estão fora do muro da escola, porque colaborar muito para o ensino de línguas 

permitindo que nesse processo de ensino e aprendizagem tenha um espaço constantemente 

aberto para questionamento, para desconstrução de sentidos, as analise e os procedimentos que 

formarão alunos crítico, com maturidade de construir e atua em seu próprio conhecimento.  

Assim, a sala de aula pode ser visto como um ambiente pluralista, isto é, um espaço que 

dá atenção a todo e diverso discurso, respeitando todos os discursos, o que significa que nem 

tudo é igual, mas há oportunidades iguais, quando tem um dialogo que promover negociação 

dos discursos, temos a certeza da existência e somos capazes de dialogar e intermediar com 

múltiplas linguagens. Em outras palavras somando para uma educação que seja além dos muros 

da escola, se expandi em novos horizontes e não se restringe a um só meio, pois, atualmente a 

informação está cada vez mais rápida por causa das novas tecnologias e também pelos os 

diversos meios de comunicação, pois estes estão muito mais próximos dos nossos alunos, por 

isso, a escola precisa esta adaptar para produzir um desenvolvimento com mais habilidade para:   

-Utilizar as diferentes linguagens - verbal, musical, matemática, gráfica, 

plástica e corporal - como meio para produzir, expressar e comunicar suas 

ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; - 

Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos (BRASIL, 1998, p. 7-8).  

E além dessas habilidades também acrescento a utilização das linguagens midiática, pois 

estão presente em nosso dia a dia, como um conhecimento necessário para chegarmos ao nosso 

aluno hoje, e o seu uso é essencial para que o ensino/aprendizagem seja bem mais produtiva e 

efetiva, para a construção de conhecimento. A respeito da utilização deste recurso tecnológico, 

porque usa e se envolve praticamente nas tecnologias da informação e na comunicação da 

educação na inserção do aluno a um mundo de cultura multeltrada.  

O termo multiletramento tem o caráter de ser “multi” incluir variedade de culturas que 

são presentes em sala de aula promovendo uma convivência com as diversidades culturais, 

permitindo acesso a multimodalidade textuais, multissemiótico, a multiculturalidade dessa 

sociedade globalizada, que por meio de texto sabe se comunicar e informar, isto é, esta à frente 

do termo letramento, é compreende que o uso da linguagem esta mediada pela tecnologia em 

diferentes espaços a que estão inseridos, apontando para a múltipla cultura e semiótica, de 

acordo com a necessidade de interação entre os indivíduos.   

Portanto, eles  acabam construindo diversos sentido com varias ferramentas, assim 

surgindo diversidade cultural de produção e também circulações de textos, ou seja, diversidade 

de linguagens de estruturas e formas, facilidade para produção de escrita e de leitura critica. Por 

isso este termo aponta para algumas características que Rojo e Moura (2012) nos apresenta:  

Eles são interativos; mais que isso, colaborativos; Eles fraturam e transgridem 

as relações de poder estabelecida, em especial as relações de propriedade (das 

maquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos [verbais e não verbais]); Eles 



124 

 

são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e culturas) 

(ROJO, e MOURA, 2012, p. 23).  

Afinal, uma pedagogia de protagonista, os alunos são colabores diferentes da pedagogia 

tradicional que eles eram somente receptores passivos não contribuíam para aula. Por isso, hoje 

em dia aparece novos elementos para a criação de novas escrita e leituras, porque vivemos 

constantes mudança, a todo tempo e todo tempo encontramos desafios, cabe, o professor refletir 

sobre esta ferramenta na construção de sentidos, por meio daquilo que já é existente, ou seja, é 

aquilo que nada se cria tudo se transforma, e a partir, dai criar um novo do que já foi criado, 

remixado.   

Permitindo acesso a diversos outros suportes de linguagem, de diferentes tipos de 

comunicação como o texto, áudio, vídeo, gráfico, animação entres outros, sem precisar seguir 

uma sequência pré-estabelecida, ou seja, de acordo o Brasil (2006, p.28) [...] “não se restringem 

à palavra escrita nem se filiam apenas aos padrões socioculturais hegemônicos”.   

Por essa razão, hoje devemos ver o alunos como sujeitos capazes de serem protagonista 

de construir os seus conhecimentos com significações e reconhecerem que eles são produtores 

e consumidores dessa cultura multiletrada.   

Papel da leitura e sua relação com o ensino.  

Sabemos que ler é um exercício que abre diversos caminhos de um mesmo assunto, e alia 

ao conhecimento estrutural, que muitas vezes absolvermos tanto na escola como no mundo de 

fora, ou seja, é uma ferramenta poderosa, pela questão, de que, com ela temos em nossas mãos 

o conhecimento humano, desde seus mais básicos conceitos, como os mais complexos. E ao 

passar dos tempos, a leitura foi se transformando, construído outros valores, pois, antes poucos 

sabiam ler, e quem sabia ler, tinha grande poder, e também esta era vista como um símbolo de 

privilégio.  

Com isso passou a ser usada em toda classe social, vista como um processo de cognição 

e de interação, entre os indivíduos, assim, contribuiu para o desenvolvimento intelectual dos 

indivíduos. Em função disso, a leitura deixa de ser vista como um mero método de 

decodificação de silabas, palavras soltas, etc. e passa a ser vista como um processo de interação, 

com enfoque no leitor. Conforme depõe Fregonezi (1996, p.20) “que hoje, estamos na era do 

leitor. Os estudos colocam o leitor como principal elemento a ser abordado na explicação do 

ato de ler”.   

Ë perceptível na escola, mudanças em varias concepções, principalmente na leitura, por 

causa da mudança do meio social, que vai mexer com o desenvolvimento dos estudos sobre a 

leitura, e vai alterar as concepções de ensino, e o foco que é dado pela a escola. No momento 

que a escola considera a leitura uma concepção de ideia tradicional, segundo Martins (1994), a 

leitura está restrita a memorização, e decifração da escrita e aparentemente  voltada para um 

ensino mais conservador, ou seja, ler só serve para conhecer palavras e não a interpretar. 

Entendemos o contrário dessa ideia, que, com as mudanças sociais a leitura não é uma 

ferramenta que envolver somente aspectos cognitivos, mas sociológicos, pois, vai muito além 

de escrever, ultrapassando mediações, como visuais, orais e auditivas, e implicando a 

conhecimentos extratextuais.   

Nesse caso, as mudanças sociais certamente contribuirão para o aprimorando de tudo 

aquilo que já conhecemos, e aprendendo cada vez mais, com outras atividades, consideradas 

essências para a comunicação entre indivíduos, ou seja, a leitura implica a compreensão daquilo 

que conhecemos e também o que não conhecemos.  

Conhecendo as demais concepções de leitura, temos meios de conhecer várias culturas de 

diferentes países, estado e região, pois, entende-se que é uma ação que contribui muito para o 

sentido social, é a participação, criação e critica, na construção de conhecimento. Por isso, é 

importante entender, que a leitura implica em não só decodificar signos linguísticos, mas na 
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compreensão e criticidade do seu leitor, ampliando a visão de mundo. E outra, o leitor tem a 

capacidade de ser critico, isso seria, sair do conforto para buscar e transformar novos 

conhecimentos, assim, produzindo o seu próprio texto, ou seja, construindo suas intepretações 

das realidades vividas e na leitura.  

Sob essa ótica, entendemos que a escola tem o seu papel importantíssimo, para auxiliar o 

leitor, na sua formação quanto à leitura e a escrita, para obter essas competências. Entendemos 

que o ato de ler é relacionado a essas três percepções com a consciência, a transformação, e a 

liberdade, sem elas não atingimos os leitores de nenhuma espécie. De fato, a escola tem esse 

compromisso social com o trabalho no desenvolvimento do processo de leitura, na busca de 

promover a habilidade para leitura e escrita, pois ambos andam lado a lado, na compreensão e 

na capacidade de agir diante de algumas situações cotidianas de leituras das mais variadas.    

Como bem destaca Souza (2011)  

[...] a escola se caracteriza como um ambiente profícuo à formação de leitores 

e para tanto é preciso aprofundar as discussões sobre o trabalho com leitura 

no ambiente escolar, propondo o desenvolvimento de práticas que 

possibilitem o compartilhamento de diversos gêneros que auxiliem na 

compreensão do texto e na formação de um leitor autônomo não apenas na 

sala de aula, mas também fora dela (SOUZA, 2011, p. 148).   

Espera-se que haja um trabalho que alia o mundo de leitura do aluno-leitor, isso, 

reconhecendo, que a leitura oferece diversos modelos para o desenvolvimento da escrita e 

estimula também na socialização de seus conhecimentos para a sala de aula. Sobre isso, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNs) nos mostra como pode ser 

trabalhada a leitura na sala de aula e sua finalidade para a formação de leitores, afirma:   

O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores 

competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a 

possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática de leitura, 

espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências 

modalizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece a matéria-prima para a 

escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a constituição de modelos: 

como escrever (BRASIL, 1997, p. 40).  

 A leitura é uma prática social, e é por meio dela que construímos vários sentidos dentro 

de um mesmo texto. E a escola é onde encontramos inúmeras formas de ação de leitura 

consideradas “eficientes” por Alves (2011, p.71), quando explica que “leitores eficiente sabem 

que quando leem, o que está sendo lido deve fazer sentido”, contribuindo para formar leitores 

que sabem se comunicar em diversos gêneros de textos e seus diversos suportes, para serem 

competente para compreender o que lê. Quanto isso é necessário que a oralidade seja revista 

pela escola, como importante, porque em muitas das nossas escolas nunca teve um espaço e 

uma abordagem adequada dentro de um ambiente escolar. Assim, o professor precisa leva o seu 

leitor-aluno a querer encontrar sentido naquilo que está sendo lido, para ser compreendido e 

construir outros novos significados, fazendo isso, conseguira sentir o prazer de ler.   

Outro ponto importante para considerar, trata da prática de leitura, o leitor retoma ao papel 

de sujeito, e não como um objeto de ensino/aprendizagem, com isso, a estratégica de leitura. 

Segundo Alves (2011, p. 59) “estratégias de leitura, os mecanismos individuais que o leitor 

desenvolve ao longo de sua vida, para obter uma informação por meio do ato de ler”. Isto é, 

contribui muito para este processo de compreensão em perceber-se como um sujeitoautor, pois 

utiliza o seu conhecimento prévio, com o que está armazenada na memória, que se divide em 

linguístico, de mundo e o textual.   

De acordo com Kleiman (2002, p.13), é “mediante a interação de diversos níveis de 

conhecimento, como o conhecimento linguístico, textual, o conhecimento de mundo que o leitor 
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consegue construir o sentido do texto”. Como a autora diz, quando entramos em contanto com 

a leitura e a escrita, basicamente serão ativados estes mecanismos, para interação entre si e com 

os demais.   

Consequentemente, a leitura na escola precisa ser trabalhada, para estimula o aluno em 

adquirir hábito de leitura, e não como uma obrigação, a ser imposto, que leia aquilo que não a 

interesse a ele, pois, a prática de leitura é uma atividade, que abre ao leitor-aluno um caminho 

para entende que existem vários outros sentidos e diversas outras leituras, ou melhor, que isso 

facilitara no seu desenvolvimento para a prática de letramento social, na leitura e na escrita, de 

forma mais critica e consciente, e também serão agentes que busca por meio da leitura 

significações a um determinado contexto que foi proposto. Perante a isso, é necessário que as 

estratégicas de leitura sejam entendidas como um instrumento que os leitores, utilizam para 

realização da compreensão do que se ler, e conhecerem de maneira mais detalhada seus 

pensamentos, descobrindo-se que os processos mentais, faz com que tenha um entendimento 

de um texto verbal e não verbal.   

Assim, ao ensinar o aluno à leitura é necessário que o professor entenda que ele conheça 

antes qual é o objetivo da leitura, para que o mesmo consiga selecionar, analisar e utilizar as 

habilidades e as estratégicas que foi passada a ele, com isso, realizara o que foi solicitado, 

proposto pelo seu professor. Portanto, é essencial deixarmos bem claro que a leitura é um 

elemento central, para permitir o professor em instruir seu aluno, na organização dos seus 

pensamentos, para serem mais independente no processo de ler e escrever um texto, com isso, 

possibilitara a democratização e a escolarização, no sentido de transformação sociocultural dos 

alunos com sucesso.  

 Completamos com a afirmação de Alves (2011)  

Esse procedimento visa auxiliar o aluno a desenvolver vários tipos de 

atividades cognitivas que permitam: criticar, elaborar opiniões, fazer comparações, fazer conexões 

pessoais com outras obras, estabelecer a causa e o efeito presente no enredo do texto, considerar 

intenções e pontos de vista do autor e aplicar as informações novas adquiridas com a leitura (ALVES, 

2011, p.61). Cosson (2014) em seu livro “Círculos da leitura e letramento literário” explica que 

está havendo um apagamento da literatura na  escola , porque tradicionalmente o uso da leitura 

literária consistia “no uso pedagógico da literatura  como meio e fim de um processo 

educativo”( COSSON, 2014, p. 14). O mesmo acontecia como ensino na leitura e escrita  e da 

formação do aluno, pois cabia a escola apenas transmitir os textos considerados relevantes. 

Assim a leitura era indicada para leitores aprendizes (os textos funcionais) e para leitores 

formados (os textos mais complexos).  

A passagem do tempo trouxe a necessidade de um expor ao alunado uma leitura de caráter 

social, pedagógica e teórica, com uma pratica educativa mais significativa para o letramento 

literário do aluno. Não é de surpreender, que, em muitas escolas brasileiras o resultado desse 

novo olhar para a leitura, provocou realmente um apagamento e se “a presença da literatura é 

apagada da escola, se o texto literário não tem mais lugar na sala de aula, desaparecerá também 

o espaço da literatura como lócus de conhecimento” (COSSON, 2014, p. 15).   

O estudo do letramento traz uma reflexão importante acerca do objeto de conhecimento 

da leitura. Acrescenta (Kleiman, 1995) que o letramento preocupa se com os aspectos e os 

impactos sociais dos usos da língua. Esse conceito tem causado polemicas ao entrar no discurso 

das escolas, e na pratica pedagógica dos professores dada a intenção que esse novo termo 

pretendia, ou seja, marcar o caráter ideológico (Street, 2014 p.91) do uso da língua escrita e 

considerar não só o letramento como a mais importante na escola, mas considerar múltiplas 

práticas de letramento e da prática de alfabetização. Esse mesmo estudioso considera o aspecto 

individual, o “modelo autônomo como variável independente, desvinculado do contexto 

social”.  
Além do mais, ler implica estar além das trocas de olhares, mas na troca de sentidos.  
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Segundo Cosson (2014, p.39) “ler é um processo de extração do sentido que está no texto”. 

Afinal, a leitura não pode ser vista só como uma fruição, no ambiente escolar, mas um trabalho 

que necessita ser desenvolvida de apreensão de conhecimento, e seu ensinamento são 

primordiais para a criticidade do aluno. Em relação ao ensino, a leitura seja imagética, sonora, 

textual, visual transcende-se a limites entra a oralidade e a escrita, pois, desenvolve no aluno o 

processo cognitivo, artístico, imaginativo, e o principal sociocultural do seu leitor, porque são 

ferramentas que colaboram para a organização de pensamentos, sobre texto verbal ou não, 

possibilitando a uma leitura diferenciada.   

Ensinar a ler é necessário que os mediadores (professor, família, bibliotecário entre 

outros), precisam conhecer seus leitores, para iniciar o ensino de leitura. Mas, neste caso, o 

mediador que falamos é professor, de acordo com Souza (2011 p.148) “o professor necessita 

perceber-se como um agente de mudança e um multiplicador”, porque é nele, que o alunoleitor 

vê e entendera a leitura. Sendo assim, ao despertar a leitura em uma criança, é preciso que o 

contexto a ser dado, o leitor aquele que será recebedor e o texto a obra que foi pedida, esteja de 

acordo, com a necessidade de cada leitor no momento de sua escolha, quando e como saberão 

utilizar os diferentes suportes de texto, que estarão ao seu alcance.   

Enfim, confirmamos que o ensino da leitura não está restrito em um só modelo, como 

exemplo às letras impressas. Hoje, sabemos que o campo de leitura esta amplo, pelo fato, de 

não podemos fazer qualquer pretensão de conhecer as suas ramificações ao longo do tempo, 

porque virou um fenômeno definitivamente social, cognitivo, reunindo a outras produções e 

conhecimento. Por isso, ler está além de seguir em linha as palavras, e muito menos decodificar, 

e também em um só texto, isto é, a leitura está relacionada a dominar práticas de escrita e de 

leitura, para a construção social. Assim, o ato de ler é o resultado, de aprender as práticas sociais, 

que intercedem e transformam os vínculos humanos.  

Considerações Finais  

Esse estudo nos possibilitou esclarecer acerca das concepções do letramento e do 

multiletramento para o ensino da leitura, e como eles são importantes para o conhecimento já 

existente do aluno, ou, quanto aquele conhecimento  adquirido, fora ou dentro de um espaço 

apropriado em diverso posicionamento da língua. Percebemos como o termo letramento e o 

multiletramento está interligado e, sobretudo, ambos com as suas especificidades e 

características, deveres de todo professor é conhecer esses processo, para que o trabalho a ser 

realizado em cima deste processo seja de forma competente e valido para ambos, pois 

constatamos que por causa das novas tecnologias, a sociedade fica mais exigente a respeito do 

uso deste conhecimento para à leitura e a escrita.   

Consideramos importante explorar os seus principais conceitos em relação o que foi 

proposto neste artigo. Assim, desde seu surgimento na década de oitenta, no Brasil, este 

conceito tem a sua origem do inglês, da palavra literacy, sendo assim, apropriamos dos termos, 

para entender, uma nova concepção de ensino da leitura, em que aqueles que não são 

analfabetos, mas estão em estado ou condição de usarem a escrita e a leitura em diversos 

contextos sociais. Além disso, com o surgimento do termo multiletramento, que está interligada 

ao meio de comunicação atual, que englobar a tecnologia como auxiliadora para o 

conhecimento sociocultural do leitor, refere-se à multiplicidade da construção de diversos 

contexto e variedades de prática de leitura da atual sociedade.   

Em razão disso, a diversidade de prática de leitura e de escrita fornecida pela a presente 

sociedade, permite que hoje a múltiplas linguagens integrem aos textos que hoje temos acesso, 

assim, o espaço que eram para o ensino tradicional de memorização das palavras, dá acesso a 

um ensino voltado a novas comunicações tecnológicas, a língua sendo contextualizada, em que 

o social e a cultura de mundo do aluno sejam respeitados, dando voz a diversos discursos, ou 

seja, voltado à formação critica e consciente dos alunos, sobretudo, no conhecimento da sua 

língua como prática social com discurso variado.   
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Por conseguinte, em relação à escola, Cosson (2014, p.47) explica que “as práticas de sala 

de aula precisam contemplar o processo de letramento literário e não apenas a mera leitura das 

obras. A literatura é uma prática e um discurso”. Afinal, os caminhos a serem seguidos, tornam 

o processo de ensino/aprendizagem uma relação satisfatória para produção de conhecimento, 

superando o distanciamento da escola com as práticas sociais.   
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A FRONTEIRA COMO DIFERENÇA COLONIAL  

  

Edgar Cézar Nolasco (NECC/UFMS; PACC/UFRJ)  

  

RESUMO: O artigo toma a fronteira-sul, que compreende o estado de Mato Grosso do Sul e os paises 

vizinhos Paraguai e Bolívia, como o lugar da diferença colonial. Para estabelecer tal abordagem crítica, 

vale-se dos postulados da crítica pós- ocidental (MIGNOLO) e,sobretudo, da discussão da crítica 

biográfica fronteiriça. (NOLASCO).  

  

PALVRAS-CHAVE: Crítica biográfica fronteiriça; fronteira-sul; crítica pós-colonial.  

  

   

Habitar la diferencia colonial es distinto que habitar el discurso que la 

produce, aunque se tome una actitud crítica (en la interioridad) a ese 

discurso.  

MIGNOLO, 2011, p.52.  

  

Se, no plano epistemológico, a fronteira-sul (o mesmo vale para qualquer fronteira) emblematiza 

o lugar da morada da diferença colonial, na realidade atual do mundo contemporâneo a fronteira é “una 

metáfora del sufrimiento humano durante el capitalismo global.” (SANTOS apud MIGNOLO, 2011, p. 

30) A imagem, a paisagem desoladora do que acontece nas fronteiras internas e externas da União 

Européia hoje ilustra sem metáfora a condição dos milhões de imigrantes e refugiados humanos por todo 

o ocidente e fora dele. Tangidos para fora de casa por conta da guerra, perseguição política, ou mesmo 

pela miséria humana, famílias inteiras simplesmente se aventuram em condições precárias e sub-humanas 

em direção à fronteira européia. Nessa travessia, e cada vez mais, corpos desaparecem nas águas do mar 

mediterrâneo. Não vivemos a mesma condição de atravessamento desses sujeitos no mundo 

contemporâneo, não sentimos no próprio corpo a condição de exclusão sofrida por eles  e até assistimos 

com algum conforto às  noticias midiáticas sobre o problema; mas, por outro lado, devemos reconhecer 

que as fronteiras todas povoam nosso imaginário contemporâneo, fazem parte de nossa paisagem 

biográfica e cultural, tornando-se, por conseguinte, uma passagem obrigatória para as discussões críticas 

mais antenadas com a realidade deste século. Ressalvadas as diferenças, a fronteira-sul aqui metaforizada 

emblematiza questões axiais em seu interior em torno dos sujeitos, das línguas e de culturas que, ao 

mesmo tempo em que a emolduram enquanto uma paisagem fronteiriça, se inscrevem na agenda do 

discurso crítico do lugar, mesmo à revelia do intelectual fronteiriço. Não é demais lembrar que a fronteira-

sul tem se tornado, cada vez mais, porto de passagem às escondidas de cidadãos vindos de longe, como 

os haitianos, além de ser uma travessia permanente de bolivianos que migram para os grandes centros do 

país, como São Paulo, em busca de melhores condições de vida. Enfim, se ao olhar midiático e estrangeiro 

há uma paisagem exótica que se borda para fora com seu corpo tingido de cores saídas da fauna e da flora 

por exemplo, há também uma paisagem sombria, degradante e invisível que se borda na humilhação dos 

sujeitos oprimidos da zona de fronteira e que não tem ainda uma representação, sequer uma consideração, 

abalizada pelos discursos erigidos da interioridade. Aqui a paisagem que se forma da fronteira-sul vem 

matizada por um misto de exuberância e de abandono, de vastos latifúndios e de injustiças, de grileiros e 

de sujeitos condenados a morrer pela terra. Um campo-santo clandestino e natural se cria nas dobras da 

fronteira-sul fazendo parte da bela paisagem vista de longe. Mas a fronteira não é longe daqui.   
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Apesar de a fronteira-sul ser mais situável historicamente e, por extensão, epistemologicamente, 

uma vez que seus limites beiram o deslimite, e mesmo havendo famílias e trabalhadores que vivem 

envoltos às suas bordas, a imagem nacionalista, grosso modo, que se faz do lugar fronteiriço é a de um 

lugar povoado por forasteiros, bandidos, contrabandistas, foras da lei em geral.40  Uma imagem, ou 

paisagem, sombria e negativa se emoldurou e se cristalizou para a história do olhar imperial, moderno do 

de fora. Territorialmente falando, a Natureza, o pântano e o cerrado não contribuem para que essa 

paisagem em preto-e-branco seja desfeita. E o motivo talvez seja este:  

 lo que determina la particularidad del lugar no es la naturaleza sino su historia y su localización em el 

mundo moderno/colonial; por esta razón ello depende de la importancia que los 

discursos hegemónicos _ que otorgan los privilégios _ le hayan otorgado al tiempo y a 

la historia. (MIGNOLO, 2011, p. 34).  

  

Como os lugares, os bios das sensibilidades locais e biográficas também são históricos e, por isso 

mesmo, só podem ser de fato compreendidos quando se leva em conta na discussão crítica os discursos 

que emergem a partir das histórias locais de todos os sujeitos envolvidos na enunciação. É nesse sentido 

que o pensamento fronteiriço, ou pensamento limite como quer Mignolo, “es una forma de epistemologia 

que surge de una perspectiva subalterna.” (MIGNOLO, 2011, p. 39).  

Se a fronteira-sul é a morada da diferença colonial, logo ela é a exterioridade por excelência. 

Adverte-nos Mignolo de que quando fala em exterioridade não se refere ao que se encontra fora, mas ao 

espaço em que emergem as tensões, uma vez que o capitalismo se converte no sistema econômico 

dominante e elimina toda possibilidade de que exista algo alheio a ele, mas não de que exista algo 

exterior a ele: “la exterioridad no es algo que se pueda describir solo desde el interior [..] sino que requiere 

una  narrativa creada en la misma exterioridad _  por quien y quienes la habitan.”  

(MIGNOLO, 2011, p. 51.)  

 Aqui faço alusão àquela imagem nacionalista da fronteira-sul criada pelo olhar  do centro, do 

interior, e muitas vezes reforçada pelas narrativas e representações das artes em geral, quando, na 

verdade, a fronteira (como exterioridade) só pode ser alcançada a partir daqueles que a habitam. Chego, 

assim, à passagem aposta como epígrafe a este texto, na qual se lê que habitar a diferença colonial é 

distinto que habitar o discurso que a produz, embora se tome uma atitude crítica (na interioridade) a 

esse discurso. Aqui fica para mim mais bem explicado o título deste texto “A (des)ordem do discurso 

fronteiriço”, posto que definitivamente não basta valer-se de um discurso crítico para refletir acerca dos 

sujeitos e discursos fronteiriços estando-se assentado nos lóci enunciativos dos centros estruturados em 

bases epistemológicas oriundas desses centros hegemônicos do ocidente. A saída estratégica para o 

crítico que não habita a zona de fronteira parecer a de ter a consciência de que seu discurso, mesmo não 

sendo de ordem fronteiriça, pode situá-lo na exterioridade, na esfera invisível da modernidade e, por 

conseguinte, retirá-lo da prisão epistêmica do discurso moderno permitindo o panorama da geopolítica 

do lócus e do bios.41 É nesse sentido que Mignolo vai afirmar que “la geopolítica del pensar, del sentir y 

del hacer es también  fundacional del pensamiento descolonial que pone en tela de juicío la base 

epistémica de las ciencias sociales, de las ciencias naturales y por cierto del saber profesional (medicina, 

derecho, computación, ingeniería, etc) (MIGNOLO, 2011, 60). Assim, a diferença colonial epistêmica 

                                                 
40 O filme „Em nome da lei”, rodado em Dourados e estreado dia 21 de abril de 2016 em todo o Brasil, ilustra muito bem 

parte da imagem construída da zona de fronteira  que compreende o que aqui denomino de fronteira-sul( 

MSBrasil/Paraguai/Bolívia).  
41 “La geopolítica del conocimiento y del conocer fue uma de las respuestas desde el tercer mundo al primer mundo.” 

(MIGNOLO. El vuelco de la razón, p. 166).  
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criou  as condições para a emergência de epistemologias fronteiriças e a germinação de opções 

descoloniais (MIGNOLO, 2011, 698). Mais do que isso, a epistemologia advinda das fronteiras permite 

um opção descolonial discursiva, ou um modo discursivo de pensar outro, que acena para outras formas 

de pensar que não aquela assentada no sistema discursivo moderno, oriundo do centro euro-norte-

americano e declinado em línguas hegemônicas modernas. Como habito a fronteira-sul, já que é dela que 

penso, sinto e faço, logo situa-se aí também o lugar de enunciação geoistórico e biográfico de meu 

discurso crítico. Se minha experiência se forma com base nessa questão geoistórica e biográfica da 

fronteira-sul,  logo falo a partir de minha experiência (herdada e construída); por extensão, meu discurso 

crítico é a materialidade metafórica de meu bios e de meu lócus. Um poder discursivo daí se levanta. 

Erijo minha crítica a partir de uma experiência vivida, “sentida” no próprio corpo e que vai sendo 

traduzida por meio de meu discurso. Essa consciência talvez me permite não ser apenas um consumidor 

de discursos e de críticas vindas de longe. Meu bios, meu corpo e meu sentir estão na origem fundacional 

de meu lócus enunciativo e me permitem reverter a lógica cartesiana do “penso, logo existo” quando 

posso reinserir na ordem do discurso a presença de meu “corpo-política”, o lado escuro e a metade 

faltante da biopolítica. Não se trata mais de estudar o outro, ou de estudar sobre o outro; além do a partir 

de temos uma fronteira-corpo e corpos fronteiriços que já implicam um fazer-conhecimento, pois já são 

corpos descoloniais. A fronteira-Sul é um corpo-política/geopolítica que se movimenta para além da 

imensidão da ignorância.  

Em “Epílogo” a seu mais recente livro, oportunamente intitulado de Habitar la frontera (2015), 

Mignolo retoma e rediscute acerca do conceito de exterioridad, ao mesmo tempo em que se  centra sobre 

o pensamento e a epistemologia fronteiriças. O autor começa por reiterar que o pensamento fronteiriço é 

a condição necessária para que existam os projetos desocidentalizador e descolonial: “es condición 

necesaria porque afirmar la desoccidentalización implica pensar y argumentar en situación de 

exterioridad con respecto a la propia occidentalización.” (MIGNOLO, 2015, 465). Tal afirmação reforça 

o que já dissemos antes acerca da própria exterioridade, na medida em esta não se trata de um fora do 

capitalismo e da civilização ocidental, senão o fora que se cria no processo de criar  o de dentro. De 

acordo com o que vimos até aqui, para se pensar acerca da exterioridade é necessária uma epistemologia 

fronteiriça. Aliás, como já vimos, não basta habitar o discurso que produz a exterioridade, é necessário 

habitar a própria exterioridade (diferença colonial, ou fronteira). Assim, o pensamento fronteiriço vai nos 

conduzindo a uma opção descolonial que nos permite desenganchar da opção existente moderna de 

pensar e fazer que nos prende a uma ordem do discurso de uma sociedade política global. Afinal, como 

conclui Mignolo, “la descolonialidad requiere una desobediencia epistémica, porque el pensamiento 

fronterizo es por definición pensar en exterioridad en los espacios y tiempos que la auto-narrativa de la 

modernidad invento como su exterior para legitimar su propia lógica de colonialidad.” (MIGNOLO, 

2015, 467).  
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UMA FOTOBIOGRAFIA DE HILDA HILST: ITEM DE COLECIONADOR  

Eduavison Pacheco CARDOSO (UFMS)  

Edgar Cézar NOLASCO (UFMS)  

RESUMO: Este trabalho propõe fazer um estudo fotobiográfico (fotográfico + 

biográfico) de algumas reproduções de imagens de Hilda Hilst em conjunção com trechos 

de seu trabalho intelectual, tanto aqueles expostos em textos de cunho literário quanto aos 

discursos biográficos, como a entrevista, sob a visada da crítica biográfica fronteiriça. 

Para isso, o aporte teórico que sustentará o trabalho baseia-se nos postulados de Walter 

Mignolo, a respeito da estética descolonial, de Susan Sontag, em Sobre fotografia, além 

de textos da fortuna crítica de Hilst, de Luisa Destri e Cristiano Diniz, em “Um retrato da 

artista”, ensaio de Por que ler Hilda Hilst.  

PALAVRAS-CHAVE: Hilda Hilst; Crítica biográfica fronteiriça; Fotobiografia.  

  

Também não compreendo o corpo, essa armadilha [...]. HILST. 

A obscena senhora D, s.p.  

  
Me devoras  
Com teus dentes ocos.  
A ti me incorporo  A 

contra-gosto.  

HILST. Poemas malditos, gozosos e devotos, p. 15.  
  

Discuto a questão do corpo de Hilda que venho colecionando por meio de fotos, 

um corpus imagético que devoro e incorporo a cada dia e que torna colecionador e coleção 

um corpo só, uma “armadilha” política que visa libertar a aesthesis. Esta é baseada naquilo 

que Walter Mignolo chama de “estéticas descoloniais”:  

  

Estéticas descoloniais são uma mostra de “operações com elementos 

simbólicos” que buscam, por um lado, desmontar o mito ocidental de 

arte e de estética (descolonizar a arte e a estética) para liberar as 

subjetividades que ou devem direcionar suas ações para atender aos 

critérios de arte e estética, ou ficar de fora do jogo por não cumprirem 

as regras. Por outro lado, é uma mostra que, através de workshops, 

mesas redondas e debates públicos se destina a avançar a conceituação 

da descolonização da estética e liberte a aisthesis (o sentir). Em ambas 

as áreas, a operação de elementos simbólicos (instalações, sons, corpos, 

cores, linhas, desenhos, etc.) e a conceitualização descolonial, tentam 

expandir tanto a análise da matriz colonial como a descolonização, 

trabalhando em termos de descolonização do conhecimento, de sentir, 

de pensar e de ser. (MIGNOLO; GÓMEZ, 2012, p. 06).  

A partir desse pensamento descolonial que visa libertar as subjetividades, 

incorporo a noção de coleção ao relacionar ao colecionador, isto é, aquilo que Maria 

Ângela de Araújo Resende, no ensaio “Retrato de família: um corpo é cheio de surpresas” 

do livro Corpo, arte e tecnologia (2015), aponta ao evidenciar que começou a colecionar 

vidas alheias quando um jornal passou a mostrar a “narração de atos afetivos” da vida 
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privada de várias figuras públicas.42 Assim, Resende indica que sua predileção pela vida 

do outro se dá:  

  

[...] por puro prazer e deleite do meu corpo, atos obsessivos, mas que a 

compulsão e o mal de arquivo me impeliram a constituir um corpus em 

que meu corpo, minha própria vida, minha curiosidade, desejos e faltas, 

experiências de crítica, leitura e escrita com elas pudessem se 

entrelaçar. (RESENDE, 2015. p. 42)..  

Eu também fui impelido a devorar a vida de Hilda e incorporá-la em minhas 

experiências e vivências. Dessa forma, os retratos da artista multifacetada acabaram se 

tornando parte de minhas sensibilidades biolocais 43 . Nesse sentido, trago minhas 

experiências intelectuais que se mesclam à cultura, à estética e à política do Brasil, 

justamente pelo biográfico se relacionar com o local, com suas particularidades e 

políticas. Por esse motivo, a individualidade e o coletivo entram no debate, já que há 

várias trocas:  

  

[...] histórias individuais e coletivas, que se misturam a outras histórias, 

compondo um mosaico, principalmente, de trocas, afetivas entre o eu 

que narra a própria história e o encontro com outro corpo/corpos, 

subjetividades outras, e objeto narrado (RESENDE, 2015. p. 43).  

A presente fotobiografia trata-se desse mosaico do qual fala Resende, que advém 

de trocas afetivas, o que também posso nomear de relações transferenciais, e que me 

permitem o encontro quase sempre (in)compreensível com o corpo [meu e da autora] que 

Hilda faz a pergunta na tentativa de entendê-lo e que reverbera para que eu questione 

minha existência. Em A obscena senhora D, Hilda exprime que a vida é sentir o corpo: 

“[...] a vida foi isso de sentir o corpo, contorno, vísceras, respirar, ver, mas nunca 

compreender.” (HILST, 1982, s. p.).   

As fotos da artista colocadas nas primeiras edições de seus livros marcam o tempo 

em que viveu e algumas até mostram o contexto, como logo se verá. Entendo que as fotos 

são ainda corpos que habitam o corpus do texto literário. O bios se mostra sempre 

diferente quando há fotos diferentes em cada livro, o que tomo como uma narrativa 

biográfica, ou melhor, autoficcional.  

A esse respeito, Maria Resende explana que os relatos que misturam ficção e 

realidade também empreendem uma troca de diversas instâncias seja entre diferentes loci 

de enunciação, bem como entre o passado e o presente, pois as fotografias trazem para o 

presente um recorte do passado que me possibilita interpretá-lo consoante às minhas 

experiências, sobretudo da interlocução do meu corpo com o corpus e corpo de Hilda. 

Então, segundo Resende:  

  

[...] esses relatos em primeira pessoa, em que ficção e realidade se 

misturam, realizam uma interlocução cultural, estética e política entre 

Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos, sendo-nos possível 

traçar uma cartografia do passado e do presente, articulando um 

somatório de saberes múltiplos e variados. (RESENDE, 2015. p. 43)..  
A crítica biográfica fronteiriça, por sua natureza compósita, já articula esses 

saberes múltiplos. Os retratos de Hilda nos livros, como uma parte do bios que se insere 

                                                 
42 Refiro-me ao Caderno Ilustríssima da Folha de S Paulo ao publicar “Arquivo aberto – Histórias que viram 

memórias”.  
43 Sensibilidades biolocais são experiências de vida e do lugar de enunciação.  
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no suporte que também guarda a ficção, resultam em uma coleção da qual preciso eleger 

algumas fotos, como se eu fotografasse a própria fotografia, o que de fato ocorreu.   

Para Susan Sontag, em Sobre fotografia, o ato de “Fotografar é atribuir 

importância”. (SONTAG, 2004, p. 41). Portanto, essa importância é proveniente do 

encontro do meu corpo com o corpo e corpus de Hilda e, principalmente, o ato de 

fotografar o já fotografado, ou melhor, a representação de uma fotografia. Atribuir 

importância não é senão arder de paixão, padecer do mal de arquivo (Derrida; 2001) ou, 

como indica Mignolo, é uma forma de amor que não se vale somente da razão para 

constituir teorização:  

  

[...] esse amor é uma restauração das qualidades secundárias (tais como 

paixões, emoções, sentimentos) e da impureza da linguagem que foram 

banidas da educação e da epistemologia desde o primeiro momento do 

início da colonização e da racionalidade moderna. (MIGNOLO. 2003, 

p. 371-372).  

Esse amor que evoca as paixões, emoções e sentimentos constrói em mim o desejo 

arcôntico de buscar e guardar o arquivo de Hilda, ao mesmo tempo em que me permite, 

senão urge, que eu colecione os textos da autora e artista, a reprodução de suas fotos e de 

seus desenhos, pequenos recortes de jornal, uma profusão de arquivos digitais que 

também me oportuniza investigar o legado que escolhi da autora de A obscena senhora 

D.  

Trazer imagens fotográficas de Hilda é um meio de assegurar a conservação da 

memória por meio das qualidades secundárias do homem das quais fala Mignolo, 

sobretudo os afetos e as paixões. As fotografias têm um poder muito grande no que 

concerne à persistência mnésica que sofre mutação de acordo com as condições biolocais 

e temporais com as quais trabalha o crítico. A respeito da proteção do passado, Rachel 

Esteves Lima, em “Entrevista como gesto (auto)biográfico” do livro Crítica e coleção 

(2011), assinala que:  

  

A proliferação das práticas de preservação e pesquisa dos bens 

simbólicos produzidos no passado, num momento em que até mesmo 

os antropólogos passam a considerar o arquivo como campo de 

investigação, é evidência da paixão que une aqueles que se empenham 

e assumir não apenas o papel de herdeiros de um determinado legado 

cultural, mas também a função de artífices da memória, aqui 

considerada como um infinito work in progress. (LIMA, 2011, p. 32).  

Se estudadas em uma determinada ordem, as fotografias contam uma narrativa 

biográfica. Se uma imagem ou várias faltarem ou forem acrescentadas, a história que 

contam sofrerá alguma alteração, tal como é o fato de colecionar objetos. A esse respeito, 

Miguel Sanches Neto, em “Autobiografia material”, ainda de Crítica e coleção, 

caracteriza a coleção como uma entidade viva: “A coleção é o mundo vivo, que se altera 

com o acréscimo de novos elementos e de novas relações, potencializando as 

reformulações” (NETO, 2011, p. 68).  

Como eu me propus a traçar uma fotobiografia de colecionador, adotei uma 

sequência de reproduções de fotografias de Hilda de acordo com duas premissas: a) a 

ordem cronológica; e b) a experiência afetiva que mantenho com as imagens de Hilda. 

Esses objetos da autora, as fotografias, também pertencem a sua biografia, conforme 

assinala Neto: “Mesmo os objetos do escritor que estão relacionados diretamente à escrita 

pertencem a essa categoria da autobiografia”. (NETO, 2011, p. 73).   
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A primeira imagem que elegi para esta fotobiografia se trata da reprodução de um 

retrato da artista/pintora aos 27 anos, idade que tenho agora (em 2016). Destaquei a 

reprodução desta fotografia para sinalizar a semelhança entre bios que nos marca.  

  

FIGURA 01: A escritora aos 27 anos, reconhecida como uma das mais bonitas de sua geração. Fonte: 

CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, p.10 .  

Como símbolo de beleza de seu tempo, Hilda, mulher de uma abastada família 

tradicional paulista, formou-se em Direito pela Faculdade Largo São Francisco e não quis 

se dedicar à advocacia, atividade que não a agradava. Ao invés disso, gozou a juventude 

se divertindo em eventos e festas da alta sociedade e de viagens para a Europa, além de 

namorar com personalidades como o poeta Vinícius de Moraes e o ator hollywoodiano 

Dean Martin. Isso pode ser notado, por exemplo, em poema44 que Carlos Drummond de 

Andrade dedicou à moça e que descreve uma parte de suas aventuras e passeios durante 

a juventude:   

  

Abro a "Folha da Manhã". 
Por entre espécies grãfinas, 
emerge de musselinas 
Hilda, estrela Aldebarã.   
Tanto vestido assinado 
cobre e recobre de vez 
sua preclara nudez! Me 

sinto mui pertubado.  
  
Hilda girando em boates, Hilda 

fazendo chacrinha,  
Hilda dos outros, não minha...  
(Coração que tanto bates!). (DRUMMOND, 1952, s. p.).   

  

A esse respeito, Luiza Destri e Cristiano Diniz vão indicar que, na década de 1950, 

a autora e artista era retratada com indiscrição e até com preconceito por ser uma mulher 

poeta e que frequenta a sociedade intelectual e boemia. Destri e Diniz comentam que os 

jornais e os críticos viam Hilda como uma mulher cuja beleza eclipsava sua produção 

intelectual e cultural:  

  

Texto publicado em O Estado de S. Paulo em julho de 1955, por ocasião 

do lançamento de Balada do festival, seu terceiro livro de poemas, serve 

                                                 
44 Inédito encontrado em 1991 escrito no último dia de 1952. O texto foi publicado na edição do jornal Folha de 

S. Paulo de 06 de abril de 1991.  
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de síntese à forma como a autora era retratada à época: “A moça 

elegante, loura, que acende um cigarro, sorri e pede um ‘cocktail’, tem 

todo o aspecto de um precioso ornamento de crônica mundana. Vai 

falar do último espetáculo, da última fita, do último escândalo, do 

último Festival de Cinema. Vai contar a sua última  
façanha no tênis, o seu último encontro na „boite‟ e seu último passeio 

de automóvel pela praia. Oh! Frívola juventude! A voz 

imprevistamente grave diz coisas imprevistamente tristes”. (DESTRI; 

DINIZ, 2010, p. 35).  

O preconceito patriarcal coloca o gênero e o corpo de Hilda em primeiro plano 

para tratar de sua produção intelectual. Por ser uma mulher de rara beleza, os críticos 

davam mais importância à sua beleza naquele contexto, o que significava, por outro lado, 

que mulheres belas eram frívolas, tal como indica o jornal da época. Outro exemplo dado 

ainda por Destri e Diniz é que a crítica era assumidamente prepotente em relação às 

capacidades de criação da mulher em se tratando de produção de conhecimento:  

  

Hilda Hilst aos poucos surgia, ao lado da amiga Lygia Fagundes Telles, 

como prova de que as mulheres, contrariando a opinião geral, poderiam 

ser literalmente competentes – tese levada ao extremo em reportagem 

publicada por A Última Hora no ano de 1955, sob o título bastante 

direto (e pouco discreto em relação ao preconceito do qual surge): 

“Hilda e Lygia arrasam uma velha teoria: nem sempre beleza e talento 

são incompatíveis”. (DESTRI; DINIZ, 2010, p. 35-36).  

Dos vestidos de grife e das boemias das boates, Hilda passa a devotar a sua vida 

apenas à produção de seu trabalho intelectual e artístico ao escolher uma fazenda para se 

dedicar integralmente ao trabalho, o que ocorre em meados de 1965. Essa mudança foi 

tanto interna quanto externa, pois, de acordo com Hilda, a sua aparência também começou 

a se transformar: “Puxei os cabelos para trás e comecei a usar batas e a me enfear”. 

(HILST, apud DESTRI; DINIZ, 2010, p. 38). A segunda imagem que trouxe de minha 

coleção, que se encontra em seu primeiro livro de prosa de ficção, Fluxo-floema, é 

também o livro de primeira edição mais antigo que eu possuo da autora, datado de 1970:  

  

FIGURA 02: Retrato de Hilda Hilst para Fluxo-floema.  
Fonte: HILST. Fluxo-floema, p. 09  

A fotografia acima mostra Hilda muito diferente da primeira imagem deste texto. 

Assim como as marcas feitas pelo tempo no livro, a perda de firmeza da lombada e as 

páginas saindo, a aparência externa da autora/ artista também mudou, não apenas devido 
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ao tempo decorrido entre pouco mais de uma década, mas também pelo modo como se 

manuseia um livro ou como se leva a vida. A experiência da vida de Hilda foi dedicada à 

leitura, escrita e produção artística e em acolher e defender outros poetas e escritores na 

Casa do Sol.  

Entre 1960 e 1970, Hilda produz em outros dois gêneros: dramaturgia e prosa de 

ficção. Esses textos estão atravessados por eventos do cenário político e cultural 

brasileiro, sobretudo pela censura da ditadura militar e do desejo da autora e artista de 

entrar em contato com mais leitores.  

Hilda buscou diversas formas de contato com leitores e não apenas isso. Na década 

de 1970, após ler Telefone para o além, a autora passa a tentar contato com espíritos por 

meio de captação da gravação de supostas vozes de pessoas mortas a partir de 

interferências de rádio. A foto que segue consta em Com os meus olhos de cão:  

  

FIGURA 03: Retrato de Hilda Hilst para Com os meus olhos de cão.  
Fonte: HILST. Com os meus olhos de cão, p. 312.  

Anos antes, em 1977, Hilda participa de um colóquio de paranormalidade, onde 

dá uma conferência e apresenta parte de sua pesquisa. Para uma autora respeitada, o fato 

de começar as experiências com gravações de vozes de pessoas mortas tornou Hilda uma 

figura controversa e sempre associada à loucura. Seu intenso desejo por obter respostas 

para questões como a imortalidade da alma a fez desobedecer às regras impostas pela 

sociedade.  

  

Figura 04: Um poeta conversa com os mortos.  
Fonte: REVISTA PLANETA, p. 58.  

As gravações que Hilda fez durante muitos anos foram usadas como material para 

o filme Hilda Hilst pede contato, escrito e dirigido por Gabriela Greeb, ainda não lançado. 

Em 1979 Hilda vai à rede nacional pelo programa televiso Fantástico para apresentar 

alguns resultados de sua pesquisa. Quase aos cinquenta anos, a morte parece saltar da 

mente e da literatura de Hilda, onde sempre esteve presente, para sua vida externa.   
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A preocupação com a inexorável e lenta falência do corpo fez com que a artista e 

autora buscasse, por meio da ciência, um alento para a velhice e, por conseguinte, sua 

própria morte. Vera Queiroz apresenta, em Hilda Hilst: três leituras (2000), o corpo como 

matéria para a tentativa de compreensão do incompreensível, seja de si ou de Deus, como 

Hilda sempre fez: “[...] o corpo é quem grita esses vazios tristes” (HILST,  

1982, s. p.) ou ainda mais direto como uma questão: “o que é o corpo?” (HILST, 1982, s. 

p.).  

O erotismo do corpo se entrecruza com o sagrado, tal como indica Queiroz e tantos 

outros estudiosos da obra de Hilda, o que coloca a divindade no plano baixo e, algumas 

vezes, tenta elevar o homem ao ápice místico, como ocorre com Amós Kéres de Com os 

meus olhos de cão ou com Hillé, a obscena senhora D: “Corpo de Deus em  

Ehud morto é difícil de ser visto pelo olho do vivo, cobrimos nosso rosto, volteamos, [...] 

Ehud morto possuído de Deus é um todo de carne repulsiva, um esgarçoso de brilho e 

imundície.” (HILST, 1982, s. p.).  

Conforme assinala Queiroz, Hilda, assim como outros grandes nomes da literatura 

obscena, “pega pesado” por usar o corpo como meio de transgredir a norma. Percebo 

nesse ato uma forma de a autora/artista que busca a santidade de levantar a saia, unindo 

aquilo que é considerado baixo, o sexo, com o que é conceituado como sagrado, a 

divindade:   

  

Não há como fugir à expressão: Hilda Hilst pega pesado. Como Sade, 

como Bataille, como Genet, como os que usaram do corpo da palavra, 

do corpo e da palavra para espostejá-los em busca de compreendê-los, 

de expropriá-los do que não seja essencial. (QUEIROZ, 2000, p. 2324).  
Perscrutar o mais íntimo pela via do corpo, do erotismo, é transgredir, segundo 

Hilda em Estar sendo. Ter sido, por exemplo: “Deus ama a indiferença e a aspereza. 

descobri a pouco. também é possível domar Deus dentro de nós. blasfemando somos um 

pouco santos, sabias? excitamos o OUTRO para que não durmas tanto (sic)” (HILST, 

1997, p. 85).  

  

Figura 05: Foto de perfil da página de Facebook “Hilda Hilst” Fonte:  
https://www.facebook.com/hilsthilda/photos/a.307340495948691.94366.307340045948736/1032178876 

798179/?type=3&theater  

Deitada em seu Santuário, a Casa do Sol, onde se refugiou para tratar de seu 

espírito e construir seu trabalho intelectual e cultural, Hilda mantém a serenidade e 

semblante sacro e oferece o seio não apenas àquele que a fotografa, mas a todos aqueles 

que a admiram, muito devido àquilo que Sontag ressaltou sobre o fim do evento em si, 

pois a foto ganhará novos sentidos, ou melhor, os críticos dão sobrevida ao que é retratado 

na imagem: “Após o fim do evento, a foto ainda existirá, conferindo ao evento uma 

espécie de imortalidade (e importância) que de outro modo ele jamais desfrutaria”. 

(SAONTAG, 2004, p. 22).  

A foto que escolhi para trazer a face obscena/ilibada traz consigo esse indivíduo 

que desobedece às convenções não apenas com suas manifestações culturais, mas 

também com o próprio corpo. O corpo, o próprio bios, se torna uma manifestação  

  

Descolonizar a estética para liberar e libertar a aesthesis não é já um 

fazer que busca a catarse nem o refinamento do gosto, mas a libertação 

dos seres humanos daqueles desenhos imperiais em suas variadas 

facetas. A descolonialidade, recordemos, é uma opção que, ao 

apresentar-se como tal, revela as verdades universais em opções. 

(MIGNOLO; GÓMEZ, 2012, p. 15).  



141 

 

Para mim, como crítico, essa é uma das fotos mais importantes de Hilda porque 

transparece muito daquilo que ela escreveu como Hillé, como Vittorio, como Agda, como 

Qadós, como Kéres, como o Unicórnio, que moveram a vida em busca de Deus pela via 

do obsceno, do profano e da blasfêmia. Isto é, há a emergência de um novo sujeito de 

desobedece às normas, como no poema de Moderato cantabile:  

  

Tocar em ti. Recriar castidade  

Não me sabendo casta, ser voragem  
Ser tua, e conhecendo  

  

Ser extensão do mar na tua viagem. (HILST, 2012, p. 52).   

  

Vera Queiroz problematiza o erotismo no trabalho de Hilda, alegando que a transgressão 

e o obsceno são formas, infrutíferas, de entrar em contato com a divindade:  

  

[...] o erotismo em si mesmo aparece sempre como um dos caminhos 

para se chegar às mesmas questões postas pela obra como um todo, e  

que dizem respeito à deriva do homem e sua incompletude. Os contatos 

dos corpos, que se apresentam como sinais de erotismo, devem ser 

compreendidos como dimensões sígnicas da tentativa, sempre falhada, 

de aproximar-se do corpo Luminescente de Deus.  

(QUEIROZ, 2000, p. 24).  
Não posso deixar de associar a imagem de Hilda dando o seio ao leitor/espectador 

com a parte direita do díptico, intitulado A Virgem de Melun (1450), do pintor Jean 

Fouquet. Nas duas imagens, a aura de espiritualidade e a santidade são rompidas pela 

mostra do seio ao espectador:  

  

Figura 06: A Virgem de Melun Fonte: 

http://www.wga.hu/index1.html.  

A divindade é indiferente e por isso blasfemar é chamá-la para a atenção do 

homem. Hilda foi a maior herege da literatura brasileira por ter sido a poeta que mais se 

aproximou de Deus e, por isso, o blasfemou. A que procurou conhecê-lo onde ninguém 

jamais ousou: no escarro, na doença, no plutônio, na morte, no verme, no cadáver e na 

velhice.  
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Figura 07: Retrato de Hilda Hilst.  
Fonte: NAHAS. Elle, p. 47.  

A foto de Maurício Nahas, para a Revista Elle de junho de 1994, mostra uma Hilda 

já idosa, atrás de uma fina barreira como se fosse o véu de Ísis que esconde todos os 

mistérios da vida e da morte, um momento de des-velamento em que só parte dos olhos 

aparece de forma nítida e ao mesmo tempo inquiridora. O mistério encobre a fotografia: 

Hilda está para cá do véu ou além dele? Ela perscruta os seus próprios mistérios ou os 

meus? Por que se esconde?  

  

N Hilda, fale um pouco sobre a timidez da velhice.  
HH Talvez isso de não tocar e não ser tocada se deva à timidez da 

velhice, à vergonha do próprio corpo. No entanto, eu conheço velhotas 

absolutamente lúbricas. Inspirada nessa lubricidade de velhotas eu 

escrevi uma crônica intitulada "Besteira". O roteiro é mais ou menos 

assim: uma velha contrata uma governanta para arranjar homens para 

ela. Ah!... como eu queria ser essa velhota extraordinária, Leocádia o 

nome dela. Fico imaginando que consegui, quando penso na Leocádia, 

inventar uma velha divertida, uma velha que deseja mesmo o passional. 

Na velhice a gente fica acanhada, tem mais consciência do ridículo. 

Velhice extraordinária, como a de Victor Hugo, é raríssima. Goethe, 

depois, foi ficando triste. Mas tudo isso eu já experimentei antes de ser 

velha. Aos quarenta anos, me apaixonei por um jovem de dezoito anos, 

o nome dele é Mora Fuentes. Baseada nessa paixão eu escrevi Agda, 

uma personagem que pressentia a velhice diante de um homem mais 

jovem. (HILST, 2013, p. 155).   

  
Em seu trabalho textual, Hilda pondera sobre as marcas da velhice, como aparece 

em A obscena senhora D: “É uma sapa velha. Viu a pele pintada?” (HILST, 1982, s. p.), 

ou em 
Estar sendo. Ter sido: “[...] aliso-me, e minha pele está cheia de manchas e meio 

amarela” (HILST, 1997, p. 24); e também: “[...] a carne vai ficando triste e sarapintada e 

não há mais amor e nem sonhos” (HILST, 1997, p. 31). Tudo isso reflete a proximidade 

da morte, conforme Vittorio de Estar sendo. Ter sido sempre reforça: “[...] vou repetindo 

memento mori” (HILST, 1997, p. 35). A velha mãe de Agda, de novela homônima, 

também:  

  

[...] e as mãos, olha as mãos, chama-se a isso ceratose, filha, é de 

velhice, primeiro a mancha, depois uma crosta nada espessa, pensas vai 
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passar, o médico sorri, diz começa na meia idade senhora, é o tempo, a 

senhora entende? Sorris. O tempo? Sim, esse que ninguém vê. Esse 

espichado, gosma, cada vez mais perto da transparência. (HILST, 1973, 

p. 11).  

Mas o corpo da velhice, também o de Hilda, embora tenha essa indagação da 

aniquilação total em seu projeto artístico, ao mesmo tempo tem uma consciência do poder 

do corpo que transcende a senilidade. Isso porque, de 1992 a 1995, quando Hilda escrevia 

crônicas para o jornal Correio Popular, sempre questionou a paisagem política do país. 

Em tom jocoso, escreve a crônica “E.G.E. (Esquadrão Geriátrico de Extermínio)”.   

Essas crônicas foram reunidas no livro Cascos e carícias, em 1998, em cujo título 

e o conteúdo polêmico das crônicas a autora ironizava os políticos, a sociedade e até os 

leitores daquela época, como se pode notar pelo fragmento da crônica “E.G.E.  

(Esquadrão Geriátrico de Extermínio)”:  

  

Gente, eu já estou uma fúria e para ficar mais calma proponho algumas 

coisas mais sutis, por exemplo: o Esquadrão Geriátrico de Extermínio, 

a sigla óbvia seria EGE. Arregimentaríamos várias senhoras da terceira 

idade, eu inclusive, lógico, e com nossas bengalinhas em ponta, uma 

ponta-estilete besuntada em curare [...] nos comícios, nos palanques, 

nas Câmaras, no Senado, espetaríamos as perniciosas nádegas ou o 

distinto buraco malcheiroso desses vilões, nós, velhinhas misturadas às 

massas, e assim ninguém nos notaria, como ninguém nunca nota a 

velhice. (HILST, 1998, p. 36-37).  
Elegi o trecho da crônica para demonstrar a proximidade com a fotografia de 

Nahas e evidenciar que Hilda manteve um forte posicionamento acerca do que acontecia 

na política, na sociedade e na cultura. Ao se incluir no E.G.E., a poeta está, também, se 

posicionando efetivamente nos ideais de seus escritos, isto é, seu bios se emaranha com 

o texto e seu corpo, mesmo idoso, visa libertar as subjetividades idosas.  

O trecho “ninguém nunca nota a velhice”, do “E.G.E.”, está muito para os 

processos de descolonização da estética moderna dos quais fala Pedro Gómes e Walter 

Mignolo, sobretudo porque a velhice pode ser tomada, ainda, como uma subjetividade 

que é colonizada. Assim, tais processos são meios de legitimar e libertar os fazeres 

aestésicos:  

Os processos de descolonização para libertar a aesthesis procedem de 

duas trajetórias interrelacionadas. De um lado, o fazer aestésico e a 

analítica conceitual que revela o que a estética moderna oculta. Por 

outro lado, tanto o fazer aestésico como a analítica conceitual, que ao 

revelar a colonialidade do sentir que impôs a colonização da estética, 

apontam para horizontes não só de libertação como também 

fundamentalmente de re-existência. (MIGNOLO; GOMEZ, 2012, p.  
14).  

Os autores chamam a atenção que não se trata apenas de um fazer aestésico que 

engendra uma resistência, mas o surgimento, assim como tratei no primeiro capítulo, da 

manifestação de um novo sujeito epistemológico que desobedeça às convicções e juízos 

da política, da arte e de todos os âmbitos da sociedade. Segundo essa premissa, Gómes e 

Mignolo ponderam que a re-existência vai muito além de resistir por proporcionar a 

liberação de bios que devem violar a arte e as políticas impostas, tal como Hilda fez:  

  

Neste sentido, as estéticas descoloniais não serão uma nova forma de 

colonização da estética que, ao libertar a aesthesis, promovam a 

formulação de subjetividades desobedientes aos princípios do discurso 

filosófico-estético. É assim que as estéticas descoloniais são aspectos 
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dos processos em todas as esferas de ordem social. (MIGNOLO; 

GOMEZ, 2012, p. 14).  

A coleção que elegi para compor esta pequena fotobiografia de Hilda também foi 

para colecionar o mundo em que vivemos, ou melhor, para colecionar o mundo sob a 

ótica da fronteira. Por isso Sontag vai afirmar que “Colecionar fotos é colecionar o 

mundo.” (SONTAG, 2004, p. 13).   

Da mesma maneira, em entrevista a Ewerton Martins Ribeiro, que saiu no sítio 

digital da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no dia 25 de abril de 2016, 

Eneida Maria de Souza preconiza que “Teorizar é metaforizar”, isto é “[...] na medida em 

que pensar é, em si, teorizar. Digo isso tendo em vista que o pensamento está atravessado 

por essa relação entre ficção e teoria” (SOUZA, 2016). Metaforizar, segundo Souza, é se 

permitir criar conhecimento não apenas a partir de conceitos, mas também tendo imagens, 

como as fotografias, como fundamento para a emergência de epistemologia. Nesse 

sentido, Souza defende que: “A minha proposta é que os conceitos não nascem apenas de 

outros conceitos, mas também de imagens, de metáforas: a sugestão é a de que o mundo 

imagético propicia certa entrada na teoria”. (SOUZA, 2016).  

Esse mundo imagético que coleciono de Hilda, mais a exposição de seu corpo e 

diferentes momentos e contextos, proporcionou-me metaforizar, ficcionalizar, teorizar e 

emergir conhecimento.  
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O DISCURSO DA PRESIDENTE DILMA SOBRE A MULHER  

  

        Evelyn Coutinho Rother Cândido (UEMS)45    

Silvane Aparecida de Freitas (UEMS)46   

  

RESUMO: Neste artigo, temos o intuito de analisar os discursos da presidente Dilma tendo como 

enfoque as políticas públicas voltadas para a mulher. Para o desenvolvimento desta pesquisa, teremos 

como referencial teórico os preceitos da Análise do Discurso de linha francesa, mais precisamente, o 

apregoado por Coracini (2007) sobre as minorias; Orlandi (1999) e Brandão (1991) sobre a 

importância de se aliar o linguístico ao sócio-histórico e ideológico. Temos como hipótese de pesquisa 

de que a eleição da primeira mulher à presidência do Brasil gerou a expectativa de ampliação da pauta 

referente às causas femininas. Assim sendo, tendo uma mulher no mais alto cargo político do país, 

despertou-nos a relevância de tal estudo, pois é o discurso da mulher para/ pela mulher.  

PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Mulher; Socioideológico  

Introdução  

Em pleno século XXI, ainda, deparamo-nos com um quadro de diferenciação entre homem e mulher, 

onde esta ainda ocupa, muitas vezes, uma posição discriminatória quando decide ou necessita ocupar 

posições dantes pertencentes ao homem apenas.   

No Brasil, podemos dizer que houve grandes avanços nesse sentido desde a conquista do voto 

feminino em 1932, por meio do Decreto-Lei 21.076, pelo então presidente Getúlio Vargas, após 

intensas lutas e manifestações pelo direito. A Constituição de 1988 trouxe novos avanços ao 

estabelecer parâmetros de igualdade para homens e mulheres. Desde então, a luta para conquistar seu 

espaço diante das transformações sociais, políticas e econômicas em curso no Brasil, e a necessidade 

da efetiva participação e ampliação do poder político destas que hoje representam mais da metade da 

população brasileira segundo o IBGE, ocupando cerca de 40% da chefia do lar e que hoje se veem 

representadas pela primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Brasil.  

Para melhor contextualizarmos nossa pesquisa, cito o que foi dito pela presidente em uma entrevista 
no programa Café com a presidenta47, afirmando que as mulheres serão o público prioritário de 
programas carro-chefe do governo, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Contudo, ainda vemos a carência de 
apoio à mulher, apoio tanto psicológico, como financeiro e até mesmo na questão de segurança 
pessoal em caso de violência de ex-parceiros.   

É nesse contexto histórico que surgiu nosso questionamento com relação ao discurso de uma mulher 

que está no poder voltado para as mulheres. Diante o fato inédito de termos uma representante do 

referido gênero na presidência da república, acendeu-nos a hipótese de que diante desse 

acontecimento, as políticas públicas para a mulher passariam por um grandes avanços, sendo 
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ampliada de forma considerável, uma vez que, de acordo com as teorias da Análise do Discurso de 

linha francesa, mais especificamente segundo Orlandi (1999), o discurso é o lugar em que se pode 

observar essa relação entre língua e ideologia, sendo esta inerente ao sujeito e seu discurso.   

Sendo assim, a escolha da Análise do Discurso, como fundamentação teórica e metodologia de análise 

dos dados, foi imprescindível pelo fato de não pretendermos fazer uma análise apenas textual ou 

linguística dos textos, mas analisá-los em seu caráter dinâmico. Levando em conta tanto quem o 

produziu como também para quem foi produzido. Considerando que o discurso em si é uma 

construção linguística, depende de sua formação discursiva, tendo em vista também as ideologias 

presentes nesses discursos ligadas ao contexto político, histórico e social em que seu autor está 

inserido.   

Inicialmente, pretendemos discorrer sobre a Análise do Discurso, abordando alguns pressupostos 

teóricos e metodológicos que pretendemos utilizar em nossa pesquisa, como também os autores 

utilizados. Posteriormente, para uma melhor compreensão do corpus de nossa pesquisa, faremos um 

breve histórico sobre a evolução da mulher, bem como sua chegada ao poder. Consideramos relevante 

trazer um pouco sobre a trajetória da presidente Dilma Rousseff, desde sua infância, sua formação, 

até sua chegada ao poder. Traremos então alguns fragmentos de seus discursos sobre políticas para a 

mulher, uma vez que nossa pesquisa visa a análise desses discursos.  Por fim, tendo em vista que esta 

pesquisa faz parte de uma pesquisa maior, ou seja, de um Projeto de Pesquisa em fase inicial, do 

Mestrado em Letras da UEMS, intitulado O discurso da Presidente Dilma sobre a mulher, não 

faremos a priori as análises de seu discurso nesta comunicação, mas traremos algumas considerações 

e problematizações relevantes sobre a temática.   

  

 1. A  Análise do Discurso  

Tendo em vista à necessidade de se problematizar os discursos mais circulados em nosso meio social 

e,  para isso, faz-se necessário levar em conta o homem falando, ou seja, o discurso do sujeito e suas 

condições de produção, faz-se necessário adentrarmos às teorias do discurso e, portanto, às teorias da 

Análise do Discurso, precisamos retomar alguns conceitos sobre língua(gem), fala e discurso.  

Saussure (1916) compreende a língua como um sistema de signos abstrato, a fala como um fato 

individual, comparava a língua a um jogo, composta de peças e regras. Uma vez considerada como 

social e abstrata, até mesmo acidental, a fala foi deixada de lado, ou seja, por ser individual, não via 

possibilidade de ser objeto de estudo científico. Com isso, não estamos aqui desprezando os estudos 

de Saussure, mas entendemos que os estudos linguísticos evoluíram, devido à necessidade de maior 

aprofundamento sobre as questões da linguagem.  

De acordo com Orlandi (1999), no século XX, os estudos dos formalistas russos, embora mais voltado 

para a literatura, colaborou para o início de uma análise não apenas de conteúdo, mas uma lógica 

interna. Esta pesquisadora aponta como precursor da Análise do Discurso, ainda nos anos 50, o 

americano Z. Harris, que era estruturalista, sai da linha conteudista e passa a analisar o texto a partir 

de unidades maiores, ou seja, as frases. Assim, nasceu a Análise do Discurso, nos anos 60, buscando 

compreender a língua, não apenas no aspecto linguístico, mas também como acontecimento, levando 

em conta a produção de sentido.   

De acordo com Brandão (2012), a Análise do Discurso nasceu a partir da interdisciplinaridade, 

reunindo a linguística, o marxismo e a psicanálise. Assim, a linguagem não deve ser estudada apenas 

referente ao seu sistema interno, mas também quanto à formação socioideológica.  
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Dessa forma, o ponto-chave é o sentido. Segundo Orlandi (1999), a Análise do Discurso, considera a 

prática, o uso da língua(gem), e esta só faz sentido porque se inscreve na história. Nessa perspectiva, 

conteúdo e forma não se separam, busca-se compreender a língua não só como estrutura, mas, 

sobretudo, como acontecimento. Orlandi (1999) define discurso como a palavra em movimento, como 

um objeto sócio-histórico e ideológico. Ressalta que discurso não corresponde à noção de fala, nem 

está em oposição à língua, visto que a língua é a condição de realização do discurso.   

Consideramos que os sentidos não são fixos, as palavras não possuem um único significado, como 

diz Orlandi (1999, p. 59), não procuramos o sentido verdadeiro do discurso, “mas o real do sentido 

em sua materialidade.” Por isso, um conceito fundamental na Análise do Discurso é o de ideologia. 

Orlandi (1999, p. 47) argumenta que “não há discurso sem sujeito, e não há sujeito sem ideologia.” 

Ainda sobre a ideologia, Orlandi considera que a ideologia:  

  

[...] não é vista como conjunto de representações, como visão de mundo ou como 
ocultação da realidade. Não há aliás realidade sem ideologia. Enquanto prática 
significante, a ideologia aparece como efeito da relação necessária do sujeito com a 
língua e com a história para que haja sentido. (ORLANDI, 1999, p. 48).  

  

Ou seja, a ideologia está presente em todos os discursos. Dessa forma, a ideologia é inerente ao sujeito 

e seus discursos estão juntamente ligados à língua, à história e a ideologia.  

Outra questão importante é o interdiscurso. Segundo Orlandi (1999), “o interdiscurso disponibiliza 

dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada.” (ORLANDI, 

1999, p. 31). Isto é, ele traz consigo uma ideia de memória, palavras já ditas em outros momentos ou 

lugares, que retomam ou reformulam o sentido.  

   

2. Breve Histórico Sobre a Mulher – Suas Lutas e Conquistas  

  

No século XIX, conforme Michelle Perrot (1988), a divisão racional dos sexos era bem marcada. Ou 

seja, cada sexo tinha sua função na sociedade. Assim, de acordo com a economia política da época, o 

homem era o responsável pela produção, a mulher responsável pelo consumo e os dois juntos, 

responsáveis pela reprodução. A mulher dedicava-se aos cuidados maternos e a casa, contudo a 

autoridade do lar era o pai.  

 Perrot (1988), em seus estudos sobre a mulher, nos traz também a questão do poder feminino. A 

mulher embora tenha sido rotulada como o sexo frágil, desperta muita curiosidade com relação a isso, 

o que a autora chamada de poderes. Sabe-se que o cuidado com a casa, com os filhos, bem como a 

formação destes, ficou delegado à mulher, ou seja, incumbida dessa missão, é ela quem comanda a 

família.  

Ainda segundo os escritos de Perrot (1988), a alfabetização de mulheres cresceu de forma rápida 

durante o século XIX e, com isso, a leitura de jornais e romances, despertando assim o imaginário e 

por que não dizer, despertou-as também para a realidade. Embora sejam relatos de uma historiadora 

francesa, percebemos que não foi muito diferente no Brasil, como em outros países.  

Passando para Coracini (2007), verificamos que em decorrência do momento histórico-social entre 

os séculos XIX e XX, com o desenvolvimento industrial e, consequentemente, uma queda na 

qualidade de vida, a sociedade passou a aceitar o trabalho da mulher, ainda com forte resistência, mas 
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fortes argumentos foram expostos, já que o trabalho da mulher não só ajudava a melhoria da qualidade 

de vida na família com o aumento da renda, como também era bastante conveniente aos empregadores 

dispor de uma mão de obra eficiente e menos dispendiosa.  

Em Coracini (2007), vemos que o caminho percorrido pela mulher até a conquista de determinadas 

posições ou cargos não foi muito rápido tampouco fácil. As mulheres, que iniciaram seus trabalhos 

fora de seus lares, tinham claramente a noção de que os cargos disponíveis a elas eram os que exigiam 

menor uso do intelecto, e que se aproximavam mais das questões maternas. Seu trabalho era permitido 

desde que não afetasse a ocupação masculina, e por fim, deliberando aos homens os melhores salários.  

Como na França, também a mulher, aos poucos, começou a frequentar níveis mais altos de ensino, 

como o ensino médio e, posteriormente, os cursos de formação de professoras do ensino primário no 

intuito de se tornarem melhores mães e esposas. Foi assim que os cursos de licenciatura ficaram 

conhecidos como uma boa forma de “esperar marido e encontrar um bom partido.” Pois mesmo nos 

anos 60, 70, surgiu a mentalidade, de certa forma machista, de que nessa profissão as mulheres 

poderiam ser boas esposas, mães, donas de casa e conciliar um trabalho de meio período.(CORACINI, 

2007, p 83,84).  

A mulher como chefe de família não é algo tão novo assim no Brasil, principalmente nas classes mais 

humildes. Desde 1872, já um terço das mulheres brasileiras chefiavam seu lar, pois pela falta de 

emprego, muitos homens se viam obrigados a deixar suas casas e irem para outras regiões em busca 

de trabalho para garantir o sustento de sua família. Por esse e por outros motivos, como o de abandono, 

muito comum hoje em dia, fez com que a mulher assumisse esse papel. (CORACINI, 2007).  

As atuais conquistas femininas no mundo, conforme Zuleika Alambert (2004), são resultados de uma 

longa história de lutas e resistências. Ressalta ainda que essa ascensão é um fenômeno novo em 

desenvolvimento e que, ainda, não é predominante. Hoje, no Brasil, a mulher já ocupa cargos de 

destaque na vida pública, como por exemplo, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, nas polícias 

civil e militar, Forças Armadas, entre outros, cargos que já foram exclusivos do homem. 

(ALAMBERT, 2004, p 62).  

Mesmo com todas essas conquistas, segundo Alambert (2004), a emancipação da mulher trouxe 

também um peso muito grande, pois além de todos os novos deveres adquiridos desde a constituição 

de 1988, a mulher carrega também em suas costas o peso dos trabalhos domésticos, que geralmente 

não são divididos com o homem. Assim, segue sobrecarregada com duplas ou triplas jornadas de 

trabalho desfavorecendo seu desenvolvimento pela sobrecarga.  

Ainda conforme essa autora, a mulher continua oprimida nos planos econômico, político e simbólico.  

Plano econômico – em nossas sociedades, as mulheres ainda não têm acesso às 
mesmas profissões que os homens e não progridem tanto quanto eles quando 
conseguem varar o reduto profissional masculino.  

Plano político – elas que, no país e no mundo, constituem mais da metade da 
população, possuem menos de 10% de representantes nas assembleias legislativas 
nacionais e internacionais.  

Plano simbólico – cada dia mais, a mídia mostra imagens contrastantes do homem e 
da mulher. Do homem sujeito e da mulher objeto. Os estereótipos são ensinados 
desde a mais tenra idade e eles estruturam de antemão a percepção da realidade social 
de cada pessoa. (ALAMBERT, 2004, p 63).  

  

Por estas razões, conclui-se que o homem sempre dominou o poder. Aliás, sobre essa questão do 

poder, Alambert (2004) observa que os governantes ainda não atentaram para a questão feminina e 
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que, em sua maioria, são homens que fazem suas políticas voltadas para o próprio homem. Pondera 

ainda que as leis vigentes no país dificilmente saem do papel, e, por desconhecimento, a mulher acaba 

tendo dificuldade de buscar e lutar por essas leis.  

Partindo dessa realidade, nesta pesquisa, procuramos analisar até que ponto os discursos da Presidente 

Dilma trazem a questão feminina de forma mais prioritária, como representante do gênero, no mais 

alto cargo do poder executivo no país. Fato esse, inédito no Brasil, e, ainda, almejado em outros 

países.  

  

  

2.1 Campanha Mulheres na Política  

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral)48 lançou no mês de abril, deste ano, sua mais nova campanha, 

cujo tema é Mulheres na Política. A campanha foi veiculada pelo rádio e pela televisão nos meses 

de abril e maio de 2016. O objetivo dessa campanha é incentivar a participação feminina na política.   

De acordo com o site do TSE, a Lei das Eleições (Lei 9504/1997), também assegura a reserva de 30% 

do número de candidaturas para as mulheres, em cada partido político ou coligação. A partir de 

estudos comparativos entre alguns países, concluiu-se que apenas a aplicação da lei não é suficiente 

para que haja aumento na quantidade de cadeiras ocupadas por mulheres. Diante disso, decidiram 

criar programas de apoio, realizando campanhas de incentivo para despertar e estimular a participação 

da mulher nos processos decisórios do país.   

Segundo a pesquisa realizada pelo TSE, as mulheres ocupam hoje baixos percentuais de vagas nos 

cargos eletivos no Brasil. Sendo apenas 10% dos deputados federais e 14% dos senadores, um número 

considerado baixo, levando-se em conta, ser metade da população e da força de trabalho na economia. 

Um percentual idêntico aparece também nas Assembleias Estaduais, menor ainda nas Câmaras de 

Vereadores e nos poderes Executivos.   

Como medida para mudar esse quadro, no início de março, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, 

anunciou que a Justiça Eleitoral vai penalizar os partidos que não cumprirem os 30% das candidaturas 

femininas, com o suporte necessário para que possam eleger. Sendo assim, o TSE passará a considerar 

fraude lançar candidaturas femininas apenas para preencher o quantitativo determinado pela Lei Eleitoral, 

não dando suporte a essa participação das mulheres com direito de acesso ao horário eleitoral gratuito na 

rádio e televisão e ao Fundo Partidário.  

A campanha veiculada pelo TSE pretende estimular as mulheres a fazer parte ativamente da vida política 

do país mediante candidaturas a cargos públicos. Na televisão, a mensagem tem um minuto de duração 

com inserções entre um a seis minutos diários. No rádio, a mensagem tem 30 segundos, com o mesmo 

número de inserções. Segue abaixo, o texto da referida campanha:  

  

Mulher só sabe pilotar fogão.  
Mulher sabe pilotar.  
Desde quando a torcida respeita?  
A torcida respeita.  
Nenhuma mulher chegou à diretoria.  
Chegou à diretoria.  
Está na hora de derrubarmos mais um rótulo, a desigualdade na política.  

                                                 
48 http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-napolitica201d-sera-

lancada-no-congresso-nacional  

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/campanha-do-tse-201cmulher-na-politica201d-sera-lancada-no-congresso-nacional
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Nós já tivemos várias conquistas, mas  precisamos 

ir em frente.  
Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município.  
Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça 
Eleitoral, a justiça da democracia.  

  

  

 Esta campanha do TSE nos chamou atenção devido ao fato de essa necessidade de encorajamento, 

para que a mulher participe mais ativamente da política, como forma de garantir seus direitos, e, por 

fim, a democracia. Isso reforça, mais uma vez, nossas indagações com relação aos discursos da 

presidente Dilma, uma representante feminina no poder. Além do mais, esse tipo de campanha, 

incentivando a mulher a se candidatar, comprova que realmente, até hoje, a visão estereotipada que 

se tem é que “a mulher só sabe pilotar fogão” e que “a mulher até sabe pilotar”, mas “desde quando 

a torcida a respeita?”.   

  

3.Trajetória Política da Presidente Dilma Rousseff  

Segundo a perspectiva teórica da análise do discurso, é fundamental situarmos as condições de 

produção do discurso, já que essas condições são imprescindíveis no processo de significação. Será 

por meio da história e da ideologia que poderemos melhor interpretar os discursos, entender os efeitos 

de sentidos. De acordo com Orlandi (1999), as condições de produção envolvem os sujeitos e a 

situação. Acrescenta ainda: “Podemos considerar as condições de produção em sentido estrito e temos 

as circunstâncias da enunciação: é o contexto imediato. E se as considerarmos em sentido amplo, as 

condições de produção incluem o contexto sócio-histórico, ideológico.” (ORLANDI, 1999, p. 30).  

Portanto, no intuito de saber de onde vêm os discursos da Presidente Dilma Rousseff, traremos a 

seguir um breve histórico de sua trajetória enquanto estudante, mulher, profissional e política em 

nosso país, Brasil.  

De acordo com o site oficial do governo federal5, Dilma Vana Rousseff nasceu em 14 de Dezembro 

de 1947, em Belo Horizonte, MG. Ela é filha de imigrante búlgaro, o advogado Pedro Rousseff, e sua 

mãe, professora Jane da Silva, fluminense. Dilma é a filha do meio, tem dois irmãos, Igor e Zana.  

Estudou no tradicional colégio de Minas Gerais, o Colégio Nossa Senhora de Sion. No ensino médio, 

estudou no Colégio Estadual Central. Naquela época, aos 16 anos, segundo o site, Dilma Rousseff já 

participou de suas primeiras lutas pela democracia e pela justiça social e desenvolvimento econômico 

do Brasil. Protestando, assim, contra o golpe militar e contra a  

                                                              

5          http://www2.planalto.gov.br/presidencia/presidenta/biografia publicado em  

01/01/2015.              

ditadura. Foi uma militante corajosa e determinada, mas acabou sendo presa e sofrendo torturas 

durante o regime militar.   

Durante o período de lutas, conheceu o advogado Carlos Franklin Paixão de Araújo, com quem teve 

um relacionamento de mais de 30 anos. Foi condenada pela ditadura, ficando presa por quase 3 anos 

(1970-1972) no presídio Tiradentes em São Paulo.   

Quando saiu da prisão, foi morar em Porto Alegre (1973), onde cursou Economia na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Em 1975, foi estagiária na Fundação de Economia e Estatística (FEE), 

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/presidenta/biografia
http://www2.planalto.gov.br/presidencia/presidenta/biografia
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concluindo seu curso de bacharelado em economia em 1977. No ano anterior, nasce sua única filha, 

Paula Rousseff Araújo. Em 1990, volta ao FEE, agora como presidente da instituição.  

Ajudou a fundar o Partido Democrático Trabalhista (PDT), no Rio Grande do Sul, início da década 

de 80, ao lado de Leonel Brizola, ex-governador na época. Passou pela Secretaria Municipal da 

Fazenda em Porto Alegre, e, posteriormente, assumiu em 1993, a Secretaria Estadual de Energia, 

Minas e Comunicação. Inicia seu doutorado em Economia na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), em 1998, porém não chega a concluir.  

No ano de 2000, Dilma filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em 2003, foi convidada por Luís 

Inácio Lula da Silva, então presidente, a se tornar ministra de Minas e Energia. Já em 2005, foi 

nomeada chefe da Casa Civil. Assumindo, assim, a direção de iniciativas estratégicas como o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o programa de habitação popular Minha Casa, 

Minha Vida. Coordena, ainda, a Comissão Interministerial, encarregada de definir as regras para a 

exploração das recém-descobertas reservas de petróleo na chamada Pré-Sal e integra a Junta 

Orçamentária do Governo.   

Em abril de 2010, deixou o governo para então se candidatar à presidência, como sucessora de Lula.  

Em 31 de outubro de 2010, Dilma Rousseff, aos 63 anos, foi eleita Presidente da República Federativa 

do Brasil, com mais de 55,7 milhões de votos (56,05%). Foi a primeira mulher a chegar ao Palácio 

do Planalto, como também a primeira mulher secretária da Fazenda de Porto Alegre, a primeira 

secretária estadual de Energia, a primeira ministra de Minas e Energia, e a primeira chefe da Casa 

Civil.   

Dilma foi reeleita em 2014, depois de 4 anos de governo, onde procurou dar continuidade aos 

programas sociais iniciados pelo ex presidente Lula. Atualmente, está afastada da Presidência da 

República por decisão do Senado Federal. A sessão que durou mais de 20h teve início no dia 11de 

maio e encerrou na madrugada do dia 12, tendo como resultado 55 votos a favor da instauração do 

processo de impeachment e 22 contra. Com essa decisão, Dilma deverá ficar afastada por 180 dias até 

o julgamento final do processo, ficando assim como presidente interino, o vice Michel Temer.  

  

3.1 Alguns Programas do Governo da Presidente Dilma Rousseff em Prol da Mulher  

Em seu discurso, no dia da mulher no ano de 2014, Dilma ressaltou alguns programas, embora não 

sejam exclusivos à mulher, dão preferência a elas, um exemplo disso é o Bolsa Família, em que a 

mulher é titular em 93% dos casos. Assim, a mulher é quem decide como utilizar o benefício. Este 

programa foi criado no governo do ex-Presidente Lula e a presidente decidiu manter com as devidas 

modificações.  

Com relação a isso, a Presidente Dilma explica:  

Nós sempre acreditamos que o Brasil só mudaria de verdade, se fosse um país em 

que os brasileiros tivessem mais direitos, tivessem mais igualdade de oportunidades 

e que as mulheres tivessem mais direitos, mais autonomia e mais poder. Eu quero 

dizer para vocês que eu me orgulho muito de ter, em toda e cada uma das nossas 

políticas, implementadas nos últimos anos, essa marca.  
Alguns números falam por si. São mulheres 59% dos estudantes que usam o FIES 

para financiar suas faculdades; são mulheres 53% dos que têm bolsas do ProUni; 

59% dos matriculados no Pronatec; são mulheres 92% dos titulares do Bolsa  
Família; 90% dos beneficiados da faixa de menor renda do Minha Casa Minha Vida; 

estão em nome das mulheres 94% das cisternas instaladas pelo meu governo no 

Semiárido nordestino. Esses números fazem parte de toda uma estratégia, uma 

estratégia que também combate a violência contra as mulheres. A Lei Maria da 

Penha, primeiro, e agora a Lei do Feminicídio, que transformou em crime hediondo 
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a violência contra a mulher pelo fato dela ser mulher. E a estruturação de uma rede 

de âmbito nacional de proteção à mulher contra a violência. (PLANALTO, 2016).   

  

Segundo a Presidente Dilma, devido a esses programas, a mulher vem crescendo no setor do trabalho, 

em diferentes setores da economia. Observa que, “os números são bons, mas precisam melhorar muito 

mais.”  

Outro programa importante para a mulher foi criado em 2006, no governo anterior, mantido pela 

presidente Dilma, é o Ligue 180. Nessa central de atendimento, pode-se se fazer denúncias de maus 

tratos, violência doméstica, enfim, tudo que está relacionado à violência contra a mulher. De acordo 

com o governo, o número de denúncias vem aumentando a cada ano.  

Já o programa Mulher, viver sem violência, criado no governo da Presidente Dilma, integra vários 

serviços de acolhimento e defesa da mulher. Serão implantadas 26 casas da mulher brasileira para 

acolher e proteger as mulheres, colocando vários serviços num mesmo lugar. O intuito dessas casas é 

proteger a mulher, inibindo a violência e dar oportunidade de recomeçar. No momento, apenas 3 

unidades foram inauguradas,  uma no Distrito Federal, outra em Campo Grande, capital de Mato 

Grosso do Sul e a última em São Luís do Maranhão estava que previsto pra ser inaugurada neste ano.    

Em 9 de março de 2015, Dilma sancionou a Lei do Feminicídio, essa lei considera como crime 

hediondo o assassinato de mulheres em decorrência de violência doméstica ou de discriminação de 

gênero. Em pronunciamento no dia da mulher declarou: “Este odioso crime terá penas bem mais 

duras. Esta medida faz parte da política de tolerância zero em relação à violência contra a mulher 

brasileira.”   

Junto ao ministro da Saúde, Marcelo Castro, a Presidente Dilma assinou em março de 2016, uma 

portaria interministerial que regulamenta o direito das mulheres vítimas de violência de fazerem 

cirurgias reparadoras pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dilma ressaltou:  

  

É uma reivindicação histórica que hoje estamos cumprindo. Porque se trata de uma 

espécie de resgate da autoestima da mulher, vítima de violência, não ficar com uma 

sequela irreparável, que decorre de uma ação que todos repudiamos, que é hoje 

crime. E, portanto, nada mais justo que a mulher tenha sua condição integral 

reparada, de forma que seu corpo não fique marcado nem deformado por uma 

violência completamente injustificada. (BRASIL, 2016a).  

  

Estes são alguns dos programas do governo da Presidente Dilma, alguns implantados desde o governo 

Lula, mas que foram mantidos, alguns reformulados e outros criados.  

   

Considerações Finais  

Cada dia mais, a mulher vem conquistando espaços diferenciados. Espaços que antes era ocupado 

apenas por homens. Embora tenha superado algumas barreiras e avançado em suas conquistas, a 

mulher ainda é vista como a responsável pelos trabalhos domésticos e pelos filhos. Por esse fato, 

acaba levando uma dupla ou até tripla jornada para conseguir cumprir todas essas funções. Por esse 

motivo, encontra maior dificuldade em se capacitar, já que o tempo que lhe sobra, dedica-se, 

geralmente, aos cuidados com casa, filhos, marido.  

Nota-se, ainda, que há certa resistência tanto por parte da mulher, em participar da política do país, 

quanto do homem, em aceitar uma mulher numa posição de poder. Tanto que o TSE lançou uma 

campanha de incentivo à participação feminina na política. Comumente ouvimos dizer que mulher 
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não gosta de política, ou então não entende de política. Pode até ser verdade, em alguns casos, mas o 

fato é que pode haver também outros motivos ou impedimentos para que a mulher não seja tão ativa 

nesse meio. Há um silenciamento sobre este assunto.  

O marco principal no século XXI no Brasil foi a eleição da primeira mulher à Presidência da 

República. Fato que motivou nossa pesquisa, gerando assim a expectativa e a hipótese de que a mulher 

na presidência trouxesse, em seu discurso, aspectos diferentes dos discursos dos presidentes 

anteriores, em que a política era presidida apenas por homens. Pretendemos, então, em nossa pesquisa 

de mestrado, prosseguir com a análise do discurso da presidente Dilma sobre políticas para  a mulher, 

tendo como perspectiva teórica as teorias da Análise do Discurso, considerando os aspectos 

socioideológicos, as relações de interdiscursividades e as regularidades presentes nesses discursos.  
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A MEMÓRIA E ARQUIVO DITATORIAL NA AMIZADE ENTRE CAIO FERNANDO 

ABREU E CLARICE LISPECTOR 

Fernando Abrão Sato (UFMS)49  

Edgar Cézar Nolasco (UFMS)50  

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de refletir a relação entre os escritores Caio Fernando 

Abreu e Clarice Lispector, sob o ponto de vista da amizade afetuosa e política pensada por Derrida 

(2003) e Ortega (2000). O trabalho se alicerça nos pressupostos da crítica biográfica, pois vida e obra 

são relevantes para leitura comparatista proposta, além de levar-se em consideração o contexto sócio-

político-cultural dos escritores e suas respectivas obras. O recorte realizado foi da produção 

documental e literária de Abreu e Lispector no período da ditadura militar brasileira, tendo por objeto 

biografias, cartas, fotografia e as obras literárias. O estudo proporcionou, portanto, o caráter político 

e a posição intelectual que emanam das obras dos escritores a fim de desconstruir a imagem mundana 

despreocupada de Abreu e Lispector, com o auxílio das noções derridaianas de memória e arquivo, 

bem como de textos críticos de Eneida Souza, Flora Süssekind e Silviano Santiago.    

PALAVRAS-CHAVE: Caio Fernando Abreu; Clarice Lispector; Amizade; Memória.   

  

Introdução  

Na tarefa curiosa de ler a biografia, cartas e arquivos pessoais de escritores da literatura 

brasileira, percebemos que, além do encargo de ficcionista, nossos literatos desenvolviam outros 

ofícios, concomitantemente à produção literária. A título de exemplo, temos João Guimarães Rosa 

que exerceu a carreira de diplomata, Jorge Amado que foi jornalista e advogado, Raduan Nassar - 

jornalista e agricultor, entre muitos outros. Desse modo, podemos inferir que nem só de literatura vive 

o escritor. Não fugindo à regra, Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector que, apesar de muito se 

dedicarem à produção ficcional e terem sido contemporaneamente bem recebidos pela recepção, 

assim como pela crítica, tiveram de se dedicar também ao ofício de jornalista com o intuito de se 

manterem financeiramente.   

Ainda que Clarice tenha iniciado o ofício antes mesmo de Caio nascer, os escritores tiveram a 

oportunidade de o fazerem no mesmo período - final da década de 1960 e durante a década seguinte. 

Nesse período, por ter sido o jornalismo o destino de muitos ficcionistas, o campo da amizade era 

muito afetado também, uma vez que se reuniam para discutir sobre o destino literário de cada um, e 

até mesmo se ajudavam quanto à publicação, como podemos observar nas infindáveis cartas que 

Clarice Lispector e Fernando Sabino trocavam, nas quais os dois opinavam sobre os livros deles 

mesmos; e Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst que escreviam resenhas e divulgavam um a obra do 

outro, a fim de que o público conheça a obra de ambos.   

Além das leituras que Caio fazia da obra de Lispector enquanto adolescente, é no ambiente 

formal entre diálogos que os jornalistas e escritores mantinham entre si, em tempos de ditadura militar, 

que o escritor gaúcho instaurou relações dialógicas com a obra da autora de A hora da estrela. Dessa 

forma, o presente trabalho tem por objetivo fazer uma leitura crítica das cartas que Caio explicita a 

admiração por Lispector e da biografia Caio Fernando Abreu: o inventário de um escritor 

irremediável - escrita por Jeanne Callegari -, de modo a explicitar, por meio da crítica biográfica 

contemporânea (SOUZA), as relações metafórico-literárias estabelecidas por Abreu no período em 

que os dois tiveram o mesmo ofício e participavam de reuniões entre jornalistas e escritores.   

A leitura feita das cartas e da biografia em questão subjaz a uma imagem fragmentada da 

relação de amizade metafórica e literária que construímos durante o ato de leitura crítica. Dessa forma, 
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as lacunas naturais da linguagem nas cartas e na biografia poderão/deverão ser preenchidas por meio 

dos escritos dos dois escritores, assim como se faz necessária a inserção dos postulados de Jacques 

Derrida e Francisco Ortega, por se tratar de uma relação transferencial e de amizade nãorecíproca, 

condensados através da nossa leitura enquanto críticos.  

 Além da noção de amizade pensada em Derrida, em Políticas da amizade (2003), e relida por 

Francisco Ortega, em Para uma política da amizade (2000), nosso estudo se alicerça na noção de 

memória e arquivo conceituada por Derrida em sua leitura freudiana desses conceitos em Mal de 

arquivo (2001), e o ensaio “A memória em Derrida”, de Coracini; pois, à medida que um arquivo – 

ora biográfico, ora literário – é aberto pelo olhar da crítica contemporânea, a vida e obra de Caio e 

Clarice ganham novas impressões, a partir de novas interpretações, garantindo o caráter renovado à 

luz do conceito de sobrevida, também do filósofo franco-argelino.   

A importância das noções de memória e arquivo em se tratando dos arquivos biográficos – as 

biografias, as cartas, as entrevistas – e arquivos ficcionais – os contos, as crônicas, as novelas e os 

romances – para demonstrarmos a força da escrita artística em tempos de ditadura. Além dos recursos 

metafóricos e alegóricos já bem explorados pela crítica, as obras de Caio Fernando Abreu e Clarice 

Lispector conservam vivências, sentimentos e memórias sociais que compartilharam com seus leitores 

contemporâneos, e que resguardaram um sentimento de afeto até hoje presente na literatura dos 

ficcionistas. Justifica-se aí a criação de comunidades no Orkut e páginas no Facebook nas quais 

leitores atuais conversam entre si e compartilham fragmentos, imagens, trechos de cartas dos 

escritores nas redes.   

  

2. Crítica biográfica e memórias inscritas: (des)arquivando diálogos  

Os estudos sobre o texto literário criaram inúmeras ferramentas teóricas a fim de teorizar os 

discursos históricos e sociais atualizados na rede discursiva na materialidade artística e literária. Nesse 

sentido, o projeto filosófico de Jacques Derrida tem muito a contribuir para a crítica devido à lógica 

pela qual se estrutura seu pensamento; pois, em vez de se aceitar a ordem dada pela metafísica 

ocidental e o projeto moderno: o racionalismo exacerbado, a exclusão das noções advindas de uma 

prática empirista, o pensamento alicerçado por categorias polarizadas e binárias, etc.   

 Nosso estudo sobre a amizade entre Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector pretende 

transcender a lógica moderna haja vista o seu declínio na atual configuração do mundo 

contemporâneo, que implica, sobretudo, no modo como se faz ciência nas universidades. Entendemos 

também que estudar arte, cultura e literatura atualmente não consiste mais em repetir os procedimentos 

já esgotados pelos estudiosos sem passar por uma reverificação epistemológica.   

É dizer que a relação entre a literatura caioabreuniana e clariciana não se sustenta tão somente 

em um diálogo intertextual, que é da ordem do significante. Ao tratarmos da literatura de Caio 

Fernando Abreu e Clarice Lispector, bem como da geração pós-70, estamos lidando com uma 

produção artística e cultural que optou por referentes biográficos, e incitou o diálogo político e social 

com outros escritores, bem como com outros discursos que não só o literário.   

Com a abertura política pós-ditatorial, o campo da arte passou a dialogar mais com a cultura 

de massa, devido ao fato de que a ditadura militar abriu uma fenda no campo cultural de modo que as 

memórias vividas por intelectuais foram inscritas na literatura e na arte por meio de um processo 

metafórico; que permitiu, por conseguinte, a aproximação entre o autor e a recepção.   

 Por isso, a crítica biográfica oferece maior abertura ao estudo da relação entre vida e obra, 

pois, por inserir-se na tradição desconstrucionista e culturalista, possibilita a articulação de duas 

noções caras à Eneida Maria de Souza – precursora da tendência no Brasil –: natureza compósita e 

pontes metafóricas. Em seu ensaio “Notas sobre a crítica biográfica”, Eneida afirma que a crítica 

biográfica possui a natureza compósita porque, a partir da relação entre vida e obra, o texto ficcional 

– contos, novelas, romances – e os textos biográfico-documentais – a biografia, as cartas, as crônicas, 

as fotografias – constituem o inventário a ser estudado por meio das pontes metafóricas entre o fato e 

ficção; que o crítico estabelece a partir de um raciocínio alegórico e substitutivo, no sentido de mostrar 

como o texto da vida e os discursos sócio-político-culturais se inscrevem metaforicamente na ficção. 



158 

 

É importante salientar que não se trata de naturalizar a vida como explicação da obra, mas abrir o 

arquivo biográfico metaforizado no texto ficcional e incitar o diálogo e as memórias com que o 

escritor e o texto se relacionam. Para Eneida:   

Nas entrelinhas dos textos consegue-se encontrar indícios biográficos que 

independem da vontade ou propósito do autor. Por essa razão, o referencial é 

deslocado, por não se impor como verdade factual. A diferença quanto à crítica 

biográfica praticada durante esses últimos anos consiste na possibilidade de reunir 

teoria e ficção, considerando que os laços biográficos são criados a partir da relação 

metafórica existente entre obra e vida. (SOUZA, 2011, p. 23)  

 Na conjunção entre teoria e ficção, as contribuições de Jacques Derrida para o exercício crítico-

biográfico e a relação de amizade de escritores, pois, quando um escritor retoma o projeto artístico-

literário de outro escritor ora para elegê-lo como precursor ora para avançá-lo, ele atualiza a obra do 

precursor inscrevendo as memórias do outro em seu texto. Desse modo, Caio ao eleger Clarice como 

precursora, como amiga metafórica, faz com que a memória clariciana sobreviva em outros textos, 

pois, para Derrida, a sobre-vida não significa continuar presente depois da morte (Cf.  

CORACINI, 2010, p. 135), mas “a sobre-vida é a vida para além da própria vida, [...] é a afirmação 

de um vivente que prefere o viver e portanto o sobreviver à morte, [...] é a vida mais intensa possível.” 

(DERRIDA, 2001, p. 55)  

 No decorrer deste artigo, elegemos como alicerce teórico as noções de arquivo e memória, caras a 

Jacques Derrida, pois a criação da amizade metafórica efetuada por nossos estudos tem por objeto o 

inventário bio-ficcional construído ao longo da vida dos escritores: as epístolas trocadas com outros 

escritores, as biografias, as epígrafes nas quais Caio Fernando Abreu retoma, cita, e incita diálogos 

com a obra clariciana. Portanto, tendo em vista essa materialidade, compreendemos que Caio e Clarice 

arquivam na escrita literária memórias da plêiade de intelectuais contra-ditatoriais e ideologias 

compartilhadas na época, além de retomar outros escritores elegendo-os como amigos metafóricos e 

literários.   

 O escritor enquanto intelectual e arquivista “produz o arquivo e é por isso que o arquivo não se fecha 

jamais. Abre a partir do futuro.” (DERRIDA, 2001, p. 88) Logo, a amizade entre Caio e Clarice está 

imbricada nesses fragmentos constituídos de memórias vividas que se encontram nas cartas em que 

Caio convoca os espectros de Clarice, mesmo após a morte desta. Maria J. R. F. Coracini – à côté das 

noções de Jacques Derrida – sintetiza esse movimento ambivalente entre as instâncias memória e 

arquivo:   

[...] A memória é constituída de um sem-número de espectros, de fantasmas, de 

espíritos se assim quisermos, de fragmentos de sujeitos que atravessa(ra)m nossa 

existência e que vão constituindo arquivos, ora mais, ora menos organizados, 

segundo a função que desempenha(ra)m na vida de cada um, (CORACINI, 2010, p. 

129)  

 A exequibilidade das considerações teóricas aqui arroladas se dará por meio de duas seções, nas 

quais: discutiremos acerca da amizade entre Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector e como 

efetuamos as aproximações metafóricas tendo a crítica biográfica como suporte do trabalho, onde 

incitamos a relação entre os escritores por meio das biografias de ambos, as cartas de Caio Fernando 

Abreu à Hilda Hilst, epígrafe de Morangos mofados (2013), de Abreu, trecho de A hora da estrela 

(1998), de Lispector, e uma fotografia dos escritores na sede do Coojornal, em Porto Alegre.   Num 

segundo momento, trabalhamos com a relação de proximidade e distância entre a vida e a obra dos 

escritores, considerando aqui a amizade enquanto relação de diferenças, de alteridade. Contamos com 

o auxílio de dois textos importantes acerca da arte e da literatura em tempos de ditadura militar: o 

ensaio “Poder e alegria: a literatura brasileira pós-64 – reflexões”, de Silviano  

Santiago, e a obra Literatura e vida literária, de Flora Süssekind. Com isso, realizamos a análise 

temática dos temas abordados nas obras de Caio e Clarice que se aproximam e se distanciam, e como 
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o escritor gaúcho consegue avançar algumas questões artísticas e políticas com relação à literatura 

clariciana.   

  

2. Amizade entre Caio e Clarice: aproximações metafóricas  

Assim como Lispector, a inserção de Caio Fernando Abreu na literatura vem desde a sua 

infância, visto que desde muito pequeno publicava seus textos em revistas da escola e participava de 

concursos literários, nos quais vencia muitos. Contudo, seu primeiro livro publicado é o Inventário 

do irremediável - escrito em 1968 - o qual, segundo Jeanne Callegari, foi  

Irremediavelmente influenciado por Clarice Lispector, [que] na época [era] a escritora 

favorita de Caio, quase uma obsessão. A coisa chegou a um ponto, na verdade, que 

ele teve que se proibir de ler Clarice, pois, lendo-a, a sensação era de que tudo já 

estava escrito, e nada mais havia por fazer na literatura. [Logo, ele] deprimia-se, 

desanimava. E, como dizia, só lia os livros dela escondido de si mesmo, de vez em 

quando (CALLEGARI, 2008, p. 44).  

Entretanto, ao fazermos uma leitura diacrônica da obra de Abreu, percebemos a presença 

clariciana em sua obra, tanto na forma como as citações, alusões e epígrafes, quanto no conteúdo 

como os momentos epifânicos característicos dos contos de Lispector, que se encontram também nos 

contos de Abreu, do início de sua produção ao fim. Além disso, observa Callegari: “Caio era leitor 

voraz desde menino, e começava a descobrir autores que viriam a marcá-lo por toda a vida, como 

Clarice Lispector.” (CALLEGARI, 2008, p. 35)  

Logo, apesar de Caio ter conseguido avançar as influências claricianas e iniciar temáticas 

autorais que vão acompanhar toda sua obra, é possível encontrar as marcas de Lispector em seus 

próximos livros. A figura do ovo, por exemplo, o escritor herdou de Clarice, visto que em seu livro 

anterior possui um conto intitulado o “Ovo”, que trata da situação asfixiante da Ditadura Militar, e 

que ainda vai acompanhar o próprio título da próxima coletânea de contos O ovo apunhalado, na qual 

o conto com o mesmo título recebe uma epígrafe do conto “O ovo e a galinha”, do livro A legião 

estrangeira.   

O que permitiu a continuidade da influência de Clarice na obra de Caio foram tanto as leituras 

que ele fez durante a infância e juventude quanto as relações interpessoais que mantinham 

indiretamente pela condição de escritor e jornalista na década de 1970. Nos deteremos neste último 

ponto, uma vez que após ter encontrado Clarice pela primeira vez em uma noite de autógrafos, Caio 

tratou de falar sempre sobre a vida e obra da escritora.  

Após ter se encontrado com Lispector, no dia 29 de dezembro de 1970, Caio Fernando Abreu 

escreveu uma carta para Hilda Hilst relatando a noite de autógrafos e lançamento do livro da escritora, 

assim como suas sensações e impressões acerca do momento e da própria persona Clarice Lispector. 

Vejamos o seguinte trecho:   

[...]Vi uma mulher linda e estranhíssima num canto, toda de preto, com um clima de 

tristeza e santidade ao mesmo tempo, absolutamente incrível. Era ela. Me aproximei, 

dei os livros para ela autografar e entreguei o meu Inventário. Ia saindo quando um 

dos escritores vagamente uma bichona que paparicava em torno dela inventou de me 

conhecer e apresentar. Ela sorriu novamente e eu fiquei por ali olhando. De repente 

fiquei supernervoso e saí para o corredor. Ia indo embora quando (veja que GLÓRIA) 

ela saiu na porta e me chamou: - “Fica comigo.” Fiquei. Conversamos um pouco. De 

repente ela me olhou e disse que me achava muito bonito, parecido com Cristo. [...] 

(ABREU apud MORICONI, 2002, p. 414).  

Após o encontro, apesar de os dois não terem mantido uma relação íntima, a obra dos dois 

passarão a ter ligações, como exemplo o livro já citado, O ovo apunhalado. Desse modo, instaura-se 

aí uma relação de amizade, a partir do que postula Francisco Ortega:   

[...] é preciso aprender a cultivar uma „boa distância‟ nas relações afetivas, um 

excesso de proximidade e intimidade leva à confusão, e somente a distância permite 
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respeitar o outro e promover a sensibilidade e a delicadeza necessária para 

perceber sua alteridade e singularidade. (ORTEGA, 2000, p. 74)  

Apesar da morte da escritora em 1977, e mesmo assim possuir tantas relações com a obra da 

escritora ucraniana, entre os primeiros livros publicados de Abreu e o livro em questão,os dois 

escritores possuíam relações indiretas devido à profissão e à condição de escritor. Os contitas, por 

exemplo, em 1976, ano em que Clarice escrevia A hora da estrela, se encontraram na sede do 

Coojornal para tratar da situação de escritores e editores. Jornal este que não seguia os padrões dos 

grandes veículos de comunicação da época, e era conhecido por ser “o alternativo dos pampas”:  

  

Figura 1: Reunião na Sede do Coojornal 

Fonte: CALLEGARI, 2008.   

Sem contar que foi em um desses encontros que Clarice Lispector, como relata a biógrafa, 

disse que Abreu se parecia com Quixote, “no lançamento de um dos seus livros, madrinha da noite 

ela ficava sussurrando para ele: você é Quixote! Você é quixote!” (CALLEGARI, 2008, p. 108)  

Portanto, podemos entender que as relações que os escritores mantiveram – como a reunião 

na sede do Coojornal – colaboraram para o diálogo instaurado entre as obras dos dois escritores, como 

postula Eneida Maria de Souza:   

O autor, ao ser visto como modelo pelo outro e contribuir para o seu desejo de tornar-

se escritor, atrai muito mais pela sua postura, seu gesto mundano de personagem no 

meio dos mortais. [...] A figura do autor cede lugar à criação da imagem do escritor 

e do intelectual, [...] que se integram ao cenário literário e cultural. (SOUZA, 2002, 

p. 116)  

Dessa forma, concordando com as palavras de Eneida, a imagem mundana e a postura de 

Clarice, vista e analisada por Caio nos possíveis encontros que tiveram por conta do jornalismo, foi 

fator fundamental para a influência na obra do escritor, assim como para o estabelecimento da amizade 

metafórico-literária, se analisarmos mais uma vez a carta que Abreu relata seu primeiro encontro com 

a escritora:   

Ela é exatamente como os seus livros: transmite uma sensação estranha, de uma 

sabedoria e uma amargura. E a gente sente que ela não espera mais nada de nada 

nem de ninguém. [...] Muita gente deve achá-la antipaticíssima, mas eu achei linda, 

profunda, estranha, perigosa. (ABREU apud MORICONI, 2002, p. 415)  

Além desse encontro, devido à ditadura militar brasileira, analisa a estudiosa Myriam Ávila – 

professora da UFMG – que “os ventos da ditadura [...] desenharam na praia da literatura [...] 

configurações novas. [...] Com astúcia os escritores brasileiros se aproveitaram das circunstâncias 

para fortalecer suas redes.” (ÁVILA, 2014, p. 74)  
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 Logo, por mais que Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector não tenham mantido uma 

relação considerada íntima pelo senso comum, as relações indiretas estabelecidas pelo ofício de 

jornalista e pela escrita amadora, visto que se consideravam escritores amadores e não-profissionais 

porque escreviam quando queriam, segundo a entrevista que a escritora cedeu à TV cultura e uma 

carta escrita por Abreu a seu amigo Zézim.  

Por isso, o termo metafórico-literário é essencial, por se tratar da admiração que faz parte do 

bios do escritor e que se espelha também nos escritos de Abreu até a sua morte, como no livro As 

frangas (1989) que é uma homenagem à Clarice, como consta a priori na primeira página do livrinho: 

“Para Clarice Lispector, que também gostava delas, ficar quentinha do lado de lá” (ABREU, 2001, p. 

6),e o seu último livro publicado em vida, Ovelhas negras (1994), por sua vez, também há como 

introdução uma epígrafe clariciana.   

  

2. Ofício, poder e ditadura  

 A fortuna crítica sobre a relação que a literatura teve com o contexto ditatorial é vasta no Brasil, uma 

vez que, ao estudar literatura brasileira hoje, não há como desviar da fenda que a ditatura fincou na 

vida e na obra dos artistas. Contudo, como vimos em Francisco Ortega (2001), o excesso de 

proximidade pode tornar-se um problema ao interpretar e apurar os fatos sem determinada distância 

temporal que, muitas vezes, é endossado com o olhar crítico-analítico excludente.   Por isso, elegemos 

o ensaio “Poder e alegria: a literatura brasileira pós-64 – reflexões” (2002), de Silviano Santiago, e a 

obra Literatura e vida literária: Polêmicas, diários & retratos  

(2004), de Flora Süssekind; haja vista o olhar despreocupado e, ao mesmo tempo, apurado de Silviano 

por historicizar a produção literária e artística pós-64, bem como a visada panorâmica e 

pormenorizada de Flora ao analisar severamente tanto a produção crítica, quanto literária sobre/na 

ditadura militar brasileira.   

 Além do olhar histórico de Silviano Santiago, o caráter desconstrutivo derridaiano é perceptível na 

escrita do crítico, uma vez que o crítico mineiro postula que “poder” e “alegria” tematizam a literatura 

brasileira pós-64, conjugados ao fantasma da repressão que se corporificava nos aparatos repressivos 

militares. Como discursa Silviano:  

Estilisticamente, a literatura pós-64, por um lado, retoma uma lição do passado, 

ajustando-se – após a obra genial de Guimarães Rosa e o esforço universalista dos 

vários concretismos – a princípios estéticos fundamentados pelo realismo dos anos 

30. Pôde também, por outro lado, aproximar-se da literatura hispano-americana, 

abrindo mão do naturalismo na representação, em virtudes de problemas graves de 

censura artística. Neste segundo caso, adentra-se o texto literário por uma escrita 

metafórica ou fantástica, até então praticamente inédita entre nós (SANTIAGO, 

2002, p. 14).   

 É importante salientar que a estreia de Caio Fernando Abreu na literatura brasileira se inaugurou em 

fins de 1960 e início de 1970, época em que Clarice Lispector já era considerada escritora consagrada 

e modelo para escritores iniciantes como Caio. Entretanto, como nossa pesquisa é de base crítico-

biográfica, sabemos que, antes mesmo da complicada e difícil publicação editoriais de obras literárias 

por que passaram os escritores, Caio e Clarice já escreviam desde muito pequenos conforme relatamos 

brevemente e constatado o tema recorrente da infância na obra dos ficcionistas.   Na esteira de 

Silviano, a estreia de Caio Fernando Abreu na vida literária se dá no contexto caracterizado pelo 

crítico: a assimilação da tradição realista/regionalista e do concretismo; a aproximação com o melhor 

da literatura fantástica hispano-americana (incitando diálogos com Júlio Cortázar e Gabriel García 

Marquez, por exemplo); a inserção da cultura de massa na escrita artística; reunidos pelo fio temático 

do poder e da repressão, bem como pela escrita metafórica e sugestiva para driblar a censura 

instaurada após o Ato Institucional nº 5 (AI-5), em 1968.  

 Caio Fernando Abreu insere-se aí com mais facilidade que Clarice Lispector, uma vez que o escritor 

gaúcho nasce literária e intelectualmente dessa tradição pós-moderna, e a ficcionista mantem-se por 
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certo tempo alocada na consagração de sua vida literária –fato que proporemos uma leitura outra mais 

adiante. Logo, se por um lado temos uma intelectual madura que possui um construto biográfico 

estabelecido pela diáspora judia caracterizada pelo silêncio e pelo medo; temos de outro um 

intelectual iniciante na vida pública e literária brasileira, o qual se inicia experimentando vários modos 

de vivência e, por extensão, de criação artística.  

 Ao eleger Clarice como precursora e amiga, Caio entende que algo precisava ser feito na literatura 

brasileira no sentido de avançar a forma estética canonizada e fundamentada no “bom gostismo”, 

chegando a afirmar em muitas cartas que tem horror aos encontros entre literatos. Em Caio, a literatura 

brasileira já se encontrava caduca estética, ética e moralmente. Isto se torna perceptível em carta à 

Hilda Hilst de 29 de abril de 1969, em que o escritor gaúcho relata sua insatisfação com a tradição 

contemporânea presa que estava a padrões estéticos importados da Europa mal digeridos pelos 

escritores brasileiros; além de criticar enrijecidamente Clarice Lispector, mais uma vez reforçando a 

noção que arrolamos sobre o distanciamento por meio do qual Caio buscou afastar-se da literatura 

clariciana a fim de assinalar sua singularidade enquanto escritor e intelectual, haja vista o sentimento 

de angústia devido às semelhanças que sua obra possuía com a de Lispector:  

Não conheço nada de tão novo na literatura brasileira como o teu Triângulo. Você vê 

o que temos: a coisa rasa, inexpressiva e jornalística de Dalton Trevissan – limitada; 

a dignidade marcial de Clarice – limitada; a impenetrabilidade e o regionalismo de 

(que Deus o tenha) Guimarães Rosa – limitada; as tragédias familiares em que Lygia 

insiste e que Lúcio Cardoso já havia esgotado. E de repente você escreve um negócio 

(três negócios, Unicórnio, Osmo e Lázaro) com-ple-tamen-te descontraído. Liberto 

da silva. Sem barreiras morais, políticas, religiosas, sem preocupação de tempo ou 

espaço. A liberdade total, mas não a liberdade porralouca que conduz, no máximo, ao 

vazio, mas a liberdade que diz coisas que podemser, podem-não-ser, que dá ao 

homem a noção de seu estar-solto no mundo (ABREU apud MORICONI, 2002, p. 

365-366).  

 Desse modo, a estrita relação mantida com Hilda Hilst e o contato com a cultura de massa por estar 

inserido dentro das lutas da juventude na época fez com que amadurecesse enquanto intelectual e 

escritor, ambicionando romper com o modelo duramente criticado acima. Vale ressaltar que, após ser 

demitido da revista Veja, Caio se exilou na Casa do Sol, de Hilda, em Campinas, onde trabalhou como 

seu secretário e revisor dos textos da escritora paulista; fato que contribui para o aperfeiçoamento da 

escrita do contista.  

Assim, com a publicação do livro de contos O ovo apunhalado (1973), o escritor chegou a 

afirmar que se libertou de todas as influências de Clarice Lispector com este livro, em carta escrita à 

Hilda Hilst: “Meu trabalho está bem diferente do que você conhecia, para melhor, já liberto de todas 

aquelas influências de Clarice Lispector. É bem mais objetivo, [...] aproveitei bem minhas incursões 

pela loucura, é um livro místico, violento, louco e lírico.” (ABREU apud MORICONI, 2002, p. 431)  

Desse modo, como vimos no trecho da carta, “a incursão pela loucura” da qual fala Abreu trata-se do 

momento da vida em que Caio usava diversos tipos de alucinógenos, época também em que 

frequentara religiões alternativas e vivera o sonho hippie, assim como vários jovens artistas da década 

de 1970. Tendo a crítica biográfica como suporte do trabalho, entendemos que a relação de amizade 

trabalhada aqui “não se trata de converter o ficcional em real, mas em considera-los como cara e coroa 

dessa moeda ficcional” (SOUZA, 2011, p. 21).   

 Assim, não pretendemos reduzir a escrita dos contos de O ovo apunhalado a produto da experiência 

juvenil de Caio em relação à vida intelectual e alternativa no meio literário brasileiro. Consideremos, 

portanto, a outra faceta da moeda, o literário, que, por sua vez, não é separado do biográfico. De 

maneira que o afastamento da literatura clariciana desloca o interesse do escritor gaúcho para a 

literatura fantástica, como exemplo, as ficções do contista argentino Júlio Cortázar. No livro de 

contos, na terceira parte “Gama”, consta uma epígrafe do ficcionista argentino, com o qual a literatura 

de Caio dialogará em diversas obras: “Curioso é que a gente acredita que preparar a cama é o mesmo 
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que preparar uma cama, que dar a mão é o mesmo que dar a mão, que abrir uma lata de sardinhas é 

ao infinito abrir uma lata de sardinhas”.  (CORTÁZAR apud ABREU, 2013, p.  

125)  

 Logo, a distância entre Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector é um dos fatores que permitiu o 

diálogo entre as obras durante o período em que trabalharam na imprensa e até mesmo após a morte 

da escritora. De modo que, como nos mostra o trecho da carta em que Caio afirma ter se afastado das 

influências claricianas, o que nos revela na verdade é que as características de Lispector não são 

excluídas dos seus escritos, sobretudo em O ovo apunhalado, mas que Caio Fernando Abreu supera 

“a angústia da influência” (BLOOM) sofrida nos primeiros livros, por fim, marcando sua 

idiossincrasia na sua literatura e, por extensão, na literatura brasileira.   

 A distância entre os escritores é um dos fatores que permitiu o diálogo entre as obras durante 

o período em que trabalharam na imprensa e até mesmo após a morte da escritora. Isso se justifica 

pelo fato de as obras posteriores de Caio trazer epígrafes claricianas e um livro infantil todo dedicado 

a ela e A vida íntima de Laura (1974). Por sua vez, a coletânea de contos Morangos Mofados (2013) 

traz uma forte relação com o último livro em vida de Clarice, A hora da estrela  

(1998), uma vez que, a epígrafe que introduz a obra de Caio – “quanto a escrever, mais vale um 

cachorro vivo” (LISPECTOR, 1998, p. 35) –, encontrada entre parênteses na novela de Lispector, diz 

respeito à condição marginalizada do escritor e intelectual, quando pretende tratar de assuntos 

relacionados à realidade social, que, no caso de A hora da estrela, Macabéa é posta como uma alegoria 

à injustiça social, à fome, ao marginal. O que será acrescentado por Caio em Morangos Mofados, 

avançando a temática das injustiças sociais trazendo aos contos a situação marginal do homossexual 

no Brasil, como no conto “Terça-feira gorda” em que vemos um relato severo de homofobia –, assim 

como temas relacionados à homossexualidade reprimida na adolescência, ao aborto, à hipocrisia, ao 

esgotamento amoroso, à corrupção militar, etc.   

Além disso, o conto “Morangos mofados” possui ligação com o final de A hora da estrela, 

quando Rodrigo S.M termina de narrar a morte de Macabéa: “Não esquecer que por enquanto é tempo 

de morangos. Sim.” (LISPECTOR, 1998, p. 87), visto que o título do conto pode ser entendido como 

uma resposta de Abreu para a afirmação de Rodrigo, que em vez de ser tempo somente de morangos, 

é tempo de morangos mofados. E o escritor gaúcho finaliza o conto como  

Lispector com o advérbio “sim”.   

Além do avanço nas temáticas, a literatura em tempos de ditadura passou a privilegiar maior 

contato com o público, de modo que a linguagem literária se expande para os feixes de relações sociais 

e políticas, incitando um diálogo inesperado por meio da produção artística.  Como afirma Flora 

Süssekind, “de comum, nesta literatura “vitoriosa” durante os governos militares, a opção pela 

referencialidade biográfica e social. Referencialidade pauta ora numa linguagem cifrada, cheia de 

imagens, „barroca‟; ora descritiva, naturalista, „jornalística‟” (SÜSSEKIND, 2004, p. 19).  

  

Considerações Finais  

 Percebemos, portanto, que a escrita jornalística se aproxima da escrita literária, de maneira que Caio 

Fernando Abreu e Clarice Lispector se apropriam do ofício para produzir literatura e aproximar-se de 

seus respectivos públicos. Se, por um lado, Clarice opta por não se posicionar por meio da arte a 

respeito da repressão vivida, a situação difícil e ignorada por que passava o intelectual contribuiu 

significativamente para que Clarice escrevesse A hora da estrela – obra considerada mais social da 

escritora.   

 O contexto sócio-político-cultural da época fez com que a questão social fosse parcialmente resolvida 

no projeto intelectual da ficcionista, visto que, em crônicas, a intelectual já havia declarado sua 

angústia por não conseguir produzir uma literatura voltada para os problemas que assolavam (e, ainda, 

assolam) o país. Além da novela, o lugar em que Lispector mais conseguiu materializar os problemas 

de ordens político-sociais foi como colunista e jornalista por meio da publicação de crônicas.  
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 Esse território de sua produção ainda foi pouco transitado pela crítica – preocupada que foi somente 

com os gêneros canonizados, como os contos, as novelas e os romances da autora. No mais somente 

seus biógrafos, críticos biográficos e artistas amigos recordaram a persona Clarice preocupada pelas 

injustiças sociais.   

 Portanto, o estudo sobre sua produção intelectual como um todo – incluindo-se aí as biografias, as 

cartas, as crônicas, entrevistas e fotos – ao lado de outros escritores/intelectuais que atravessaram seu 

projeto, como a amizade que estipulamos metaforicamente entre Caio e Clarice, contribui 

integralmente para a desconstrução dessa persona de escritora despreocupada construída pela crítica 

de base textualista.  

 Ademais, a amizade entre artistas – como a de Caio e Clarice – foi a relação que mais uniu interesses 

tanto artísticos quanto políticos, como demonstramos aqui, endossando assim a aproximação entre 

diferentes literaturas e entre intelectuais que não foram amigos íntimos, unidos por empréstimos 

temáticos, ficcionais, epígrafes e citações – no caso da materialidade literária e artística; bem como o 

encorajamento para enfrentar os interesses políticos quando a censura oficial ditatorial dificultava o 

trabalho artístico no país.  

 Por fim, se hoje podemos retomar os espectros e memórias inscritas nas linhas literárias da geração 

pós-70 e, por conseguinte, de Caio Fernando Abreu e de Clarice Lispector, é porque o arquivo é da 

ordem da posteridade. Como afirma Jacques Derrida, ele abre-se a partir do futuro.   
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RESUMO: A partir das cartas dos escritores Fernando Sabino e Clarice Lispector, publicadas em 

Cartas perto do coração (2011), e da ideia de semelhança-na-diferença, como concebida pelo crítico 

Walter Mignolo, o trabalho investigará como as cidades pelas quais passaram os escritores são 

construídas na escrita epistolar. A concepção de construção é atravessado pelo bios dos escritores o 

que significa considerar o recorte efetuado por Fernando e Clarice, isto é, a forma pela qual 

―elaboram‖ as cidades. Portanto, valendo-me do processo implicado no título, diálogo com os livros 

Cidades inventadas (2003), de Italo Calvino, e A Cidade vista (2009), de Beatriz Sarlo, para 

entender como o olhar de Fernando e Clarice criou cada lugar. O diálogo com as duas obras fornece 

respaldo, pois implica na elaboração particular dos escritores, isto é, cada um deslocou a invisibilidade 

das cidades, através de suas percepções, inventando novos lugares, e tornando-os visíveis um para o 

outro.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Cidades; viagens; imaginário; cartas.  

  

  

I. “Todas as cidades escondem uma outra cidade”: desejo e solidão nas Cartas perto do coração  

  

As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda 

que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam 

absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas 

escondam uma outra coisa.  

  

CALVINO, 2003, p. 46.  

  

O título da explanação ―As cidades invisíveis, inventadas e vistas em Cartas perto do 

coração‖ (e/in)voca53a conversa explicita com outras duas obras, As Cidades invisíveis (2003) de 

Italo Calvino e A Cidade Vista: mercadorias e cultura urbana (2014) da crítica argentina Beatriz 

Sarlo. O objetivo do diálogo é observar o processo implicado pela transformação das chamadas  

―cidades invisíveis‖ as ―cidades visíveis‖ (vistas). A travessia percorrida entre os dois polos exige 

considerar a relevância do papel da memória, bem como do esquecimento e do recorte, na construção 

das cidades, haja vista que:   

  

                                                 
51 Pós-graduanda em Mestrado de Estudos de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS – 

lucia_jbc@hotmail.com.  
52 Professor Doutor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS – ecnolasco@uol.com.br.  
53 A grafia da palavra se atenta para o duplo sentido criado pela semelhança sonora e gráfica entre os vocábulos evocar e 

invocar. A diferença entre os dois reside em que a primeira palavra é definida como uma pratica de chamar, tornar 

presente, através da memória, da imaginação e da lembrança, já a segunda palavra, invocar, significa rogar por proteção 

de, pedir auxílio de seres ou forças divinas ou sobrenaturais No artigo faço uso do duplo sentido, pois a escrita envolve 

tanto o trabalho com a memória quanto, em especial a escrita acadêmica, o cuidado com o embasamento crítico, que, para 

tanto, invoca o auxílio teórico.  
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É, portanto, a memória que condiciona a leitura da cidade, uma busca de sentido 

explicito e reconhecível [...]. Sentido que se revelaria como redundância, através do 

apelo ao ―arquivo da semelhança‖ [...], ou do jogo das diferenças, que condiciona 

as operações da memória, para preencher os vazios da armadura ou reticulo (a 

estrutura abstrata da cidade) com o que se deseja recordar. (GOMES, 2008, p. 46 - 

47).  

  

Nesse sentido, a epígrafe, retirado do livro de Calvino, nos ajuda a elaborar uma interessante leitura 

da percepção das cidades pelas quais Fernando Sabino e Clarice Lispector passaram. Isto porque, como pontua 

o escritor italiano, as cidades se originam a partir dos desejos e medos dos sujeitos que as projetam e habitam. 

Movidos principalmente pelas recordações e lembranças do Brasil, os escritores efetuam uma série de 

―recortes‖ do lugar do qual partiram e levaram consigo para diversos destinos e são tais recortes (recordações) 

que, a exemplo da fala de Renato Cordeiro Gomes, estabelecem o jogo de aproximação ou distanciamento em 

território estrangeiro.   
As cartas de Fernando e Clarice são os resultados desses recortes memoriais ao abrigarem dentro de si 

as impressões e observações de sujeitos deslocados e que agora se encontram em um novo ambiente. Os desejos 

e medos são atores importantes nesse processo de tessitura, pois ambos partem de vivências anteriores ao 

momento presente. O medo, cuja presença é mais sutil, isto é, nas entrelinhas, remete a ausência, a consciência 

de que o antes não se presentifica no agora situando o sujeito em ambiente desconhecido sem aparentemente 

componentes de familiaridade. Já o desejo refere-se a necessidade de que o passado ecoe no presente vivido.  
Na verdade, por trás do desejo está em jogo a busca dos amigos em reconhecer ―no estranho‖ aquilo 

que lhe seja familiar ou que o recorde. Sobre o contraste, entre o antes e o agora vemos, principalmente nas 

declarações de Fernando Sabino, demonstrações dessa saudade do passado:  

  

Fernando Sabino é um ser de comovente estupidez: no Brasil tinha casa, amigos, 

emprego melhor, automóvel (se bem que...), chope no Alcazar, Rubem Braga, 

Moacir, livros na estante, cartas da família, doenças do Pagé, discussões com o 

Nicodemus, sol na varanda, café na esquina, jornais pela manhã. Aqui ele não tem 

nada disso e ainda ganha menos, trabalha mais, se literaliza abominavelmente, finge 

que sabe inglês, é empurrado de tarde no subway, leva desaforo pra casa, come 

comida sem sal, toma café sem açúcar, e para o mal dos pecados nunca saberá com 

antecedência quando é que vai voltar. (SABINO, 2011, p. 59).  

  

O desabafo de Fernando para a amiga é estruturado a partir da comparação que, como já vimos, 

contrasta os dois países, Brasil e Estados Unidos, situando-os em dois lados opostos e apontando as 

diferenças existentes a partir de sua vivência afetiva. Chama a atenção o momento final de sua 

declaração quando expõe a dúvida sobre a data precisa do retorno a casa.  

Tal receio que persegue o escritor mineiro é fruto de saber estar em contato com o 

desconhecido que mexe com sua ―interioridade‖, que o desafia a ―sair de si mesmo‖. A preocupação 

de Sabino, tão bem demonstrada no trecho citado, encontra nas palavras de Octavio Paz, em O 

labirinto da solidão (1976), e Renato Cordeiro Gomes, no emblemático livro Todas as cidades, a 

cidade (2008), uma parcial resposta. Para o crítico mexicano: ―Viver é nos separarmos do que fomos 

para nos adentrarmos no que vamos ser, futuro sempre estranho. A solidão é a profundeza última da 

condição humana‖ (PAZ, 1976, p. 175), e para Cordeiro Gomes: ―As experiências, ou melhor, as 

vivências do eu consistem numa sequência de rupturas e descontinuidades‖ (GOMES, 2008, p. 31).  

Se, como indica Octavio Paz em sua assertiva, viver implica na separação que nasce do 

contraste entre o que fomos em determinada época da vida e o que seremos, podemos então entender 

que a distinção é ainda mais realçada pela experiência da viagem ao exterior. Nesse momento a fala 

de Paz é complementada pela consideração de Gomes ao se referir as experiências como seqüência 

de rupturas e descontinuidades, ou seja, perdas e ganhos imiscuídos em todo deslocamento. O que 

Paz e Gomes parecem trazer subentendido em suas respectivas falas é que o deslocamento do 

ambiente cultural de origem para outro diferente exige de cada um dos escritores a abertura para aquilo 

que desconhecem, seja o desconhecido uma outra língua ou hábito.  
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O contraste entre o antes, representado pela primeira condição espacial, a vida no Brasil, e o 

agora, a situação atual em países como Estados Unidos (Nova York, Washington) e Suíça (Berna), 

permite pensar as cartas como transnarrativas. Tal conceito é pautado pelo princípio de que as cartas, 

como narração, são escritas entre distâncias geográficas, nesse sentido o uso do prefixo trans se 

justifica, visto que o mesmo indica o para além dos limites geográficos.  

Nesse ponto o(a) eleitor(a) pode se questionar se a rubrica internarrativas não contemplaria 

de melhor forma as cartas. Para responder é necessário esclarecer a diferença entre os dois termos. 

Internarrativas refere-se a uma determinada prática narrativa construída sob o conceito de dentro 

(interior), ou seja, o ―dentro‖ de cada lugar a partir da onde cada texto foi escrito. Por sua vez, 

transnarrativas acarreta rompimento com a interioridade que fundamenta a internarrativa, não que a 

desconsidere totalmente, mas trans acaba por se atentar ao exterior (literal), portanto a diferença, o 

além dos limites internos.  

Em termos epistolares a proposição demonstra sua diferença quando remete ao diálogo que 

acontece entre sujeitos que se encontram em diferentes lugares, lê-se países, e, por causa da distância, 

são obrigados a escrever cartas. A transgressão de fronteiras físicas que fica sob a responsabilidade 

da carta, acarreta pensar as cidades como transcidades, além das cidades, em outras palavras, as 

cidades que são retratadas em Cartas perto do coração são trans (além de), pois se originam do 

imaginário particular dos escritores, a partir de suas próprias impressões do ambiente e imbuída de 

traços outros que divergem de como fora inicialmente concebida pelo projeto arquitetônico.  

Dessa forma as cidades das cartas de Fernando e Clarice cumprem com a sentença de Marco 

Polo quando este considera que: ―Assim – dizem alguns – confirma-se a hipótese de que cada pessoa 

tem em mente uma cidade feita exclusivamente de diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, 

preenchida pelas cidades particulares‖ (CALVINO, 2003, p.36). Entende-se que a narração das 

cidades através das diferenças apresentadas em comparação a um ―modelo‖ se vale das semelhanças-

nas-diferenças. A proposição de Walter Mignolo (2003) aponta para a aproximação a partir das 

diferenças e não, como usualmente acontece, a partir das semelhanças. Sobre o termo, o crítico 

argentino considera, em detrimento da prática comparativa evocada pela semelhança-e— diferença, 

que:  

Enquanto a noção de semelhança-e-diferença constitui o arcabouço conceitual dentro 

do qual se construiu a própria ideia de civilização ocidental (relegando as diferenças 

aos bárbaros, selvagens, canibais primitivos, subdesenvolvidos etc), a ideia de 

semelhanças-nas-diferenças evoca a recolocação de línguas, povos e culturas cujas 

diferenças são examinadas não numa direção única [...], mas em todas as direções e 

temporalidades regionais possíveis. (MIGNOLO, 2003, p. 278).  

  

Pensar que as cidades retratadas nas cartas dos amigos são constituídas na diferença oferece a 

prerrogativa da liberdade criativa. Sozinha, correria o risco de incidir em uma prática folgada e não 

sustentada criticamente, mas visando atender a reflexão proposta, valhamo-nos do mesmo método 

utilizado por Fernando Sabino e Clarice Lispector, refiro-me a utilização da comparação e, 

consequentemente, da linguagem metafórica como recurso narrativo que escreve as cidades. Ao leitor, 

já aviso de antemão, cabe a escolha entre parar aqui, sem adentrar no assunto, ou então prosseguir 

pelos labirintos das cidades acompanhado(a) pelos escritores.  

  

  

II. As cidades (in)visíveis: o imaginário redesenhando o que a arquitetura projetou  

  

  

- Quando pergunto das outras cidades, quero que você me fale a respeito 

delas. E de Veneza quando pergunto a respeito de Veneza. - Para 

distinguir as qualidades das outras cidades, devo partir de uma primeira 

que permanece implícita. No meu caso, trata-se de Veneza.  
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CALVINO, 2003, p. 84.  

  

A exemplo da fala de Marco Polo dirigida ao conquistador Kublai Khan em As 

cidades invisíveis (2003), de Italo Calvino, vamos começar a narração a partir do ponto inicial 

de Cartas perto do coração, isto é, da relação dos escritores Fernando Sabino e Clarice 

Lispector com o Brasil. Apesar da primeira carta do livro ter sido escrita em Berna (Suíça) 

quando Lispector lá residia devido as incumbências do marido diplomata, a missiva já trazia 

transcrita em si a saudade que a escritora sentia por sair do país, como escreveu para o amigo 

em 21 de abril de 1946:  

  

O jeito é olhar Berna da janela e fechar a boca com força. Berna é linda e calma, vida 

cara e gente feia, com a falta de carne, com o peixe, queijo, leite, gente neutra, 

termino mesmo dando um grito e comendo o primeiro boi de alma doente que eu 

encontrar, falta demônio na cidade...Tudo isso é tolice. (LISPECTOR, 2011, p. 11).  

  

Chamo a atenção para a escolha das palavras empregadas por Clarice Lispector para descrever 

a cidade suíça. A escritora se vale do contraste que nasce entre as cidades do Rio de Janeiro e Berna 

como forma de revalidar sua relação com o Brasil e, para tanto, se utiliza de um fato histórico 

conhecido, a neutralidade da Suíça, característica que, de acordo com o trecho da carta, a escritora 

estende aos seus habitantes (mediante o raciocínio de que país neutro gera gente neutra). A relação 

hereditária entre ―país‖ e seus habitantes propõe ao leitor das cartas e aos próprios escritores uma 

forma de percepção que transcende a arquitetura, a qualidade que ressalta aos olhos de Clarice é nada 

mais do que o recorte efetuado pela escritora mediante o ―choque cultural‖ estabelecido pela viagem. 

A herança da qualidade ―neutralidade‖ transfere séculos de história de uma cidade (Berna), a qual 

compõem um país famoso pelo seu ponderamento em adentrar em conflitos, para seus habitantes, tal 

encargo gera contraste para com a situação histórica em que vivia Lispector quando escreveu a carta. 

Datada de Abril de 1946, um ano após- o termino da II guerra mundial, a carta escrita por Clarice 

pode ser lida como o resultado do contraste estabelecido entre o momento recém vivido (conflito de 

proporção mundial) e a aparente calma, resultado da neutralidade, residente em Berna. A imagem da 

cidade de Berna inscrita na carta de Clarice  

Lispector é corroborada pela consideração de Beatriz Sarlo em A cidade vista (2014), visto que: ―Os 

discursos produzem ideias de cidade, críticas, analises, figurações, hipóteses, instruções de uso, 

proibições, ordens, ficções de todo tipo. A cidade escrita é sempre simbolização e deslocamento, 

imagem, metonímia‖ (SARLO, 20145, 139).  

A fim de sanar a neutralidade das pessoas Clarice faz uma observação espirituosa, mas que 

ainda assim é entendida como gesto de ―desespero‖. Para escapar a essa neutralidade, a escritora 

deseja comer o primeiro boi de alma doente que encontrar (LISPECTOR, 2011), Clarice acaba então 

por transferir para o animal boi as qualidades que a neutralidade suíça não apresenta. Sua observação 

sobre o animal como forma de transgredir a neutralidade, somada a outras constatações presentes na 

mesma carta, como a beleza e a calma da cidade, a vida cara e a presença de gente feia, gera uma 

outra observação, a de que falta demônio na cidade.   

O exercício comparativo desempenhado pelos escritores tem como modelo principal o Brasil 

e como cidade-modelo Rio de Janeiro. Dessa forma, percebemos que: ―A cidade escrita ordena-se 

segundo uma perspectiva que, às vezes, tem como ponto de fuga uma cidade ideal, que está no passado 

[...]. A cidade escrita exerce, como a moda escrita, certa força prescritiva: escreve-se algo recortado 

contra o que de fato existe na cidade real [...]‖ (SARLO, 2014, p. 141). A prática de pensar a partir 

de bases anteriores é uma metodologia que fundamenta os vários campos do conhecimento a exemplo 

da literatura, como demonstrado pela fala de Marco Polo no livro de Calvino. A conversa estabelecida 

entre Khan e o viajante veneziano ecoa o princípio, já bastante conhecido da literatura, de que ―[...] 

todo texto é uma tessitura de outros textos‖ (CARREIRA, 2001, sp). Por extensão, compreendemos 
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que toda cidade é uma tessitura de outras cidades, em outras palavras, toda cidade é uma tessitura 

construída pela via do desejo.  

A Lição tomada ao pé da letra por Sabino e Lispector requisita o trabalho elaborativo que 

somente a metáfora oferta. Como recurso oferecido pela língua, a principio, a metáfora envolve a 

relação de aproximação pela semelhança, mas, como indicam as concepções de Mignolo e de Cordeiro 

Gomes, a associação pela diferença é uma forma outra de relacionar.  

A aproximação comparativa pela diferença, como efetuada por Sabino e Lispector, é parte do 

tramite narrativo que se vale do espelho em negativo, termo que indica a definição de algo por aquilo 

que não é, pela ausência de características que o lócus de origem outrora apresentava. O recurso da 

ausência é utilizado tanto por Sabino quanto por Lispector em suas leituras das cidades em que 

residiram, afinal: ―Ler a cidade é escrevê-la, não reproduzi-la, mas construí-la, fazendo circular pelo 

jogo das significações‖ (GOMES, 2008, p. 61). Em carta de 02 de fevereiro de 1956, Clarice compara, 

através da ausência, a cidade de Washington em que passara a residir:  

  

Depois de tanto tempo sem escrever, acho que estou dispensada de falar de 

Washington – felizmente vocês conhecem, e assim não preciso tentar tornar concreta 

essa cidade vaga e inorgânica. É bonita segundo várias leis de beleza que não são as 

minhas. Falta bagunça aqui, e não compreendo cidade sem esta certa confusão. Mas, 

enfim, a cidade não é minha. (LISPECTOR, 2011, p. 86).  

  

A leitura da cidade pela ausência gera a construção pela falta. Berna torna-se, portanto, a 

primeira cidade-ausente, ou cidade pela ausência se preferir, derivada do modelo ausente (Brasil), em 

processo similar as Cidades invisíveis. Desempenha papel importante na construção pela ausência a 

questão da boa-distância, sua função é a de ser o recurso que permite e auxilia o amigos a se 

distanciarem do Brasil e a repensarem esse modelo, mas a boa-distancia a que se submeteram não 

implica em falta de ânsia ou de desejo pelo lócus de origem, mas antes entrega que os escritores 

sofrem de uma ânsia em demasia pela volta. Não por acaso a palavra ânsia, por aproximação gráfica 

e metafórica, está imiscuída no vocábulo ―dist-ancia‖.  

Na verdade a boa-distância deve ser percebida como ação necessária ao processo de ―leitura 

e construção‖ das cidades visitadas, afinal devemos considerar que: ―Entre a cidade escrita [...] e a 

cidade real há uma diferença de sistemas materiais de representação‖ (SARLO, 2014, p. 139). A 

diferença entre a ―cidade-modelo‖ e a ―cidade (in)visível‖ desencadeia o processo imaginativo 

mediado pela saudade, distância e ausência. O que, por sua vez, obriga ambos os escritores a não 

somente repensarem tal modelo, mas igualmente a relaborar e, porque não, reconstruir as cidades. A 

lacuna existente entre a cidade que é inscrita nas cartas (resultado da comparação com a 

cidademodelo) e as ―cidades reais‖, refiro-me aquelas desenhadas pela arquitetura dos homens, é o 

espaço em que emerge a escrita como o processo de redesenhamento arquitetônico.   

O vagar por lugares e o desejo do regresso de Sabino e Lispector nos leva a pensar na fala de 

Marco Polo quando está prestes a chegar a cidade de Isidora: ―O homem que cavalga longamente 

por terrenos selváticos sente o desejo de uma cidade‖ (CALVINO, 2003, p. 12). Readaptando a frase 

para o contexto de Fernando e Clarice, pensamos que aqueles que viajam por muito tempo, como é o 

caso de Lispector que morou fora do Brasil, entre idas e vindas, por 16 anos, deslocam-se de um 

determinado lugar concebendo chegar a algum destino, e aqui é inevitável fazer a relação, a partir das 

semelhanças apresentas, entre pessoa e carta, visto que ambos envolvem deslocamentos, partidas, 

viagens e destinos. O desejo de que fala Calvino é de dupla via, pois diz respeito tanto a origem da 

partida quanto ao desejo pelo destino. Pela via do destino, o desejo é parcialmente sanado pela 

chegada, momento que cumpri o simbólico gesto de garantir o lócus, sobre o assunto Sarlo pondera 

que: ―Nomear uma cidade implica garantir um locus. Nas cidades escritas, a função literária e 

ficcional é tão forte quanto a referencial‖ (SARLO, 2014, p. 142).  

É a partir do desejo do regresso ao modelo fornecido pela cidade do Rio de Janeiro (Brasil), 

lugar de partida que origina a partilha, que Fernando e Clarice redesenham Berna, Nova York, 

Washington fornecendo uma outra visada que não aquela que corrobora o modelo arquitetônico 
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original, na esteira desse raciocínio entende-se que ―A grande cidade se converte em depositária de 

todas as paixões‖ (GOMES, 2008, p. 35). O que Gomes denomina como a grande cidade é, na verdade, 

como já visto, o modelo, o ponto de partida.  

A partir do diálogo entre as concepções de ausência e diferença, atravessados pelo conceito de 

saudade, os amigos escreverem suas impressões dos lugares em que residiram fora do país, de forma 

que pela descrição acaba por projetar nas cartas a presença desejada do outro, em outras palavras, a 

narração aproxima, age sob o signo da reunião. Os lugares outros que emergem do texto epistolar são 

o resultado do desvirtuamento, da releitura que os escritores realizaram do ―modelo‖ original.  

Repensar o modelo é uma estratégia de ambos os escritores no sentido de que redesenham as 

cidades para narrar, por meio das cartas, as novas experiências adquiridas, mas também é estratégia 

de aproximação, de união, e de sobrevivência da amizade.  

No artigo ―A cidade ausente: uma análise do discurso de Ricardo Piglia‖ Shirley de Souza 

Gomes Carreira se atenta para o relevante vínculo entre as questões sobre as quais até agora me detive 

em torno do desejo, da construção, das cidades outras e da narrativa. De acordo com a crítica:  

  
O esvanecimento da cidade, que dá título ao romance, é emblemático, pois a cidade 

de Buenos Aires inserida na diegese, cede lugar às múltiplas narrativas internas que 

o imaginário do homem é capaz de construir. A cidade que desaparece tipifica a 

transcendência do ato de narrar. (CARREIRA, 2001, sp).  

  

A comunicação metafórica é, portanto, o anzol (metáfora da qual se vale Clarice em carta para 

suas irmãs) que liga lugar – a – lugar e amigo – a – amigo. Quando pensada no contexto da viagem, 

como aqui fazemos, contribui de forma significativa, não somente por constituir a linguagem daqueles 

que viagem, mas por realçar que a viagem para a cidade de outros países, sobretudo, é uma 

transferência, como apontado pela sua etimologia, posto que ―metáfora‖ provém do grego e significa, 

como dito, a transferência, a troca de lugares (observem como é inevitável o uso de uma tal linguagem 

para expressar a experiência de habitar uma outra localidade), o além, o transporte. Isto é, o processo 

metafórico não somente é usado para escrever / tecer / construir a cidade para o(a) amigo(a), mas 

desempenha também a função de transportar um para o outro. A vantagem da linguagem metafórica 

reside na já mencionada liberdade criativa e é ela a responsável por tornar as cidades visíveis. O 

trabalho em torno da metáfora como o recurso da língua que descreve os lugares transcende a prática 

tão comum de relatar fielmente um dado acontecimento, a ação do trans é mais visível quando 

considerado que não somente os elementos geográficos, esses que são de primeira ordem, isto é, mais 

perceptíveis, são observados, assim como outros também o  

são. Renato Cordeiro Gomes se atenta para a questão apresentada ao considerar que:   

  

A cena da escrita faz-se sob o signo da visibilidade; traduz-se no ―DAR A VER‖. 

Pode prender-se, por um lado, à técnica do retrato, quando, na produção do discurso, 

remete-se à realidade observável e atrela-se à geografia do lugar; por outro, busca 

construir ―cidades invisíveis‖ que a imaginação torna visíveis. Em ambos, verifica-

se a persistência da metáfora espacial para descrever a cidade, para compreendê-la 

em termos visuais. (GOMES, 2008, p. 82).  

  

A aliança entre a metáfora espacial e a imaginação é erigida mediante o confronto com o 

imaginário. Sua construção se desenvolve sob dois pilares: os desejos e as imagens. O primeiro 

implica na subjetividade dos escritores, em seus anseios e vivencias, e em seu reflexo no ambiente de 

convívio, e o segundo já está imbricado na palavra (imaginário – imagem). Dito isto quais são as 

imagens sob as quais se constroem o imaginário dos escritores?. Para pensar sobre o questionamento 

consideremos a situação em que se encontra os amigos, isto é, a de viajantes, deslocados de suas 

respectivas moradas no Brasil. O desejo do regresso, traduzido pela saudade, cria um outro desejo, o 

do negativo, entende-se desse conceito que os dois escritores projetavam nas cidades em que residiram 

fora do país aquilo que acreditavam que as outras cidades não tinham e que o Brasil possuía. Para 
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melhor entender o papel e da relação entre o imaginário, a imagem, e a narração, nos atentemos para 

um trecho específico das cartas de Fernando e Clarice. Tal enxerto diz respeito a carta de 03 de agosto 

de 1946, quando Sabino recém havia chegado aos Estados Unidos:  

  

Esqueci de dizer que não estou mais escrevendo de Old Greenwich Inn, lugar de 

banalidade bonita e irritante. Me fez ficar muito triste, pensei muitas coisas. Cheguei 

hoje e retomei esta carta como se não tivesse interrompido. Você não pode imaginar 

o que tem sido  estes Estados Unidos para mim, tenho medo de me acostumar e eu 

jamais poderia aceitar viver num lugar desses. É preciso dizer que minha situação 

aqui é das mais complicadas, não me dei bem como meu chefe, estou morando mal, 

comendo mal. Minha sinusite piorou muito e agora dei pra sofrer dos rins (SABINO, 

2011, p. 45).  

  

A partir de sua impressão de Old Greenwich, descrito pelo escritor mineiro como lugar 

detentor de uma banalidade bonita ao mesmo tempo irritante, Fernando Sabino induz o leitor a 

perceber a cidade, junto consigo, a partir de um microcosmo (a cidade já referida e que compõem o 

país EUA).  

As características da cidade de Connecticut se estendem para os Estados Unidos de tal forma 

que Sabino explica para a amiga o receio de se acostumar, mesmo sabendo que jamais aceitaria viver 

em um lugar desses. Sua afirmação gera um paradoxo interessante, no sentido de que o escritor 

vivencia uma condição necessária gerada pelas circunstâncias do seu trabalho: viver no lugar X 

constatação de que jamais aceitaria viver no lugar em que se encontra.  

A forma de percepção de Fernando da cidade está enraizada em certa nostalgia e, como já dito, 

ainda que nas entrelinhas de sua fala, bebe da comparação com sua casa no Brasil. A falta, dessa 

forma, cria uma forma de narrar em que, digamos assim, o segundo termo da comparação (a cidade 

em que no momento reside) sofre da ausência do primeiro, ausência está que pode ser entendida como 

invisibilidade, não no sentido de falta de percepção mas da consciência de excesso de percepção da 

falta do lugar de origem.   

  

III. Afinal visível?  

Em dado momento da conversa Kublai Khan questiona Marco Polo sobre se ao voltar para a 

cidade de Poente o explorador veneziano repetirá ao seu povo as mesmas histórias que conta para o 

imperador dos Tártaros, ao que Polo responde: ―- Eu falo – diz Marco -, mas quem me ouve retém 

somente as palavras que deseja‖ (CALVINO, 2003, p. 129). A resposta dada por Polo, ainda que 

enigmática, e certamente o era para o imperador dos Tártaros, abriga a reflexão desenvolvida até o 

presente momento.  

A semelhança entre o diálogo transcorrido entre Polo e Khan com as cartas de 

Fernando Sabino e Clarice Lispector, está principalmente na relação triádica entre cidade – 

desejo e narração, em outras palavras, narrar parte do desejo do sujeito, tanto daquele que 

narra quanto daquele que ouve a narração, no segundo caso é necessário relevar a questão da 

influência do desejo naquilo que é retido. Entre os componentes da triáde existem outros 

elementos, como memória, esquecimento, recorte, recordação e ausência, todos, a seu modo, 

contribuem para a narração das cidades em um continuo processo que transita entre 

invisibilidades e visibilidades.  
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O DEMÔNIO DO PÓS-MODERNO  

Giovanna Pagano Collato (UFMS)54  

“Nessa nova máquina, que não representa movimento, como na antiga 

maquinaria modernista da locomotiva e do avião, mas que só pode ser 

representada em movimento, concentra-se algo do mistério do novo 

espaço pós-modernista.”  

(Fredric Jameson) 

RESUMO: O trabalho busca compor uma compilação das diversas características e manifestações 

que dialogam continuamente entre si dentro daquilo que se entende por “pós-moderno”, termo que, 

conceitualmente e terminologicamente, se mostra de difícil compreensão. A partir disto, a noção de 

natureza se modifica e as noções relacionadas ao temo “cultura” sofrem uma reconfiguração e são 

realocadas dentro do sistema ao qual estamos inseridos. Tendo como objeto poesia, fotografia, 

cinema, televisão e artes plásticas de diversos artistas para embasar este diálogo esquizofrênico, fazse 

necessário dissolver as barreiras existentes dentro da arte e unir artistas dos mais diversos campos 

para compreender como tais questões se misturam e compõe um local comum onde os artistas fazem 

uso de novas epistemologias para conceber e disseminar suas obras. O pós-moderno traz a arte ao 

povo, derrubando toda e qualquer barreira que exista; juntando o antigo ao novo e dialogando sobre 

as novas configurações que surgem diariamente  

PALAVRAS-CHAVE: pós-modernidade; literatura; artes plásticas; cultura de massa.   

  

Em primeiro lugar, acredito na importância de ressaltar que o objetivo deste ensaio não é 

realizar uma “periodização histórica” daquilo que se entende por pós-moderno, mas sim compor uma 

compilação geral das diversas características e manifestações que dialogam continuamente entre si, 

apesar de suas dissonâncias. A periodização pressupõe, de certa forma, uma homogeneidade, seu 

conceito é puramente didático e serve para a melhor compreensão de determinado período histórico 

estudado separadamente.   

O pós-moderno, conceitualmente e terminologicamente, se mostra de difícil compreensão.  

Isso ocorre devido a “pouca familiaridade com as obras por ele abarcadas, que podem ser encontradas 

em todas as artes” (JAMESON, 2006, p. 17). Não é adequado (e nem ao menos possível) criar um 

termo ou conceito completo/fechado de pós-moderno, e entre as diversas razões que impedem tal 

realização está o fato deste ser um movimento que ainda estamos vivenciando. De acordo com 

Fernandes:  

Definir Pós-Modernismo traz em seu bojo uma dificuldade extra: o fato de suas 

manifestações serem recentes e ainda estarem acontecendo no presente momento, 

além de revelarem grande pluralidade de formas e conteúdo. Os debates acerca do 

Pós-Modernismo são bastante instigantes porque provém de linhas teóricas que até 

contrastam entre si, mas este fato somente aumenta as possibilidades de engrandecer 

as pesquisas e as diversas formas de abordar o mundo e a arte produzida nesse novo 

contexto. (FERNANDES, 2009, p. 301)  

Esse período de transição é uma questão recorrente, já que a noção de natureza também se 

modifica e a cultura acaba por tomar seu próprio lugar. É, portanto, necessário analisar com cautela 

cada um dos reflexos gerados por este singular espaço temporal a qual estamos absortos. Tal como 
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em um lance de dados, a infinidade de resultados se assemelha às possibilidades, recursos e velocidade 

a qual os conteúdos são gerados e disseminados pela pós-modernidade.   

Os termos “Modernismo” e “Pós-modernismo” foram cunhados, ao contrário do que poderia 

se imaginar, em um centro periférico distante, discordando com todas as expectativas pautadas nas 

convenções criadas ao longo dos anos; na verdade, eles tiveram origem na América de língua 

Espanhola. Entretanto, o que se formava neste intermundo hispânico da década de 30 era somente a 

ideia de um pós-moderno, sem denominação e sem grande explanação. Alguns anos depois, o escritor 

espanhol Federico de Onís, na obra Antologia de La Poesia Española e hispano-americana, 1934, 

concebe o termo postmodernism, que foi usado para descrever, segundo Perry Anderson:[...]um 

refluxo conservador que tentava abrigar-se do seu tremendo desafio lírico num perfeccionismo silente 

de pormenor e de humor irônico, cuja característica mais original era a expressão recente e autêntica 

que ele proporcionava às mulheres. (ANDERSON, 2005, p. 10)  

O artista estabeleceu dentro de sua obra um “novo padrão”, considerado por seu próprio 

criador algo de vida curta. Sua antologia surgiu, primeiramente, em Madrid, no ano de 1934, cunhando 

a ideia inicial do termo “pós-moderno”, que a partir de então foi inserido no vocabulário da crítica 

espanhola e, posteriormente, ampliou-se para terras luso-brasileiras também, especialmente a partir 

da Semana de Arte Moderna de 22.  

Uma das características mais marcantes sobre o pós-moderno advém de seu estilo de 

pensamento que coloca em dúvida conceitos básicos como o de verdade, razão, identidade e 

objetividade, bem como das ideias de progresso e emancipação universais. Este movimento se torna 

amplo e indefinível, chegando à diluição, mesmo que parcial ou incompleta, das barreiras entre cultura 

popular e alta cultura e, consequentemente, torna indistinta a diferença entre arte e experiências 

cotidianas. De acordo com Jameson:  

A essa altura é preciso abordar a questão do uso adequado desse conceito: afinal, não 

se trata apenas de mais uma palavra para descrever um estilo particular. Tratase 

também, ao menos no uso que faço dele, de um conceito de periodização, cuja função 

é correlacionar o surgimento de novos aspectos formais na cultura com o surgimento 

de um novo tipo de vida social e de uma nova ordem econômica (...). (JAMESON, 

2006, p. 20)  

Portanto, entende-se que estamos lidando com a relação cultural, social e econômica, expressa 

pela arte desse estilo que se dispõem ao rompimento de muitas barreiras conceituais dentro desses 

aspectos. A partir deste momento, para discorrer acerca das principais marcas existentes dentro da 

poética do pós-moderno, utilizo como referência outra os postulados do crítico literário americano 

Fredric Jameson. De acordo com o autor, para dar conta de abarcar todas as construções e expressões 

geradas dentro da pós-modernidade, é preciso compreender, primeiramente, e destrinchar três 

aspectos principais acerca do assunto.   

O primeiro deles, que, apesar do uso do singular na construção de minha frase, não é possível 

de ser interpretado completamente por si só. Para tratar do pastiche, é necessário falar primeiro a 

respeito da paródia, a qual se trata da exposição das singularidades de determinado estilo a partir da 

imitação de suas excentricidades. Segundo o teórico Fredric Jameson: “[...] o pastiche é a paródia 

pálida, a paródia que perdeu o seu senso de humor [...]” (JAMESON, 2006, p. 23).   

Santiago também pontua uma característica (tida como uma das principais) que diferencia 

pastiche e paródia: “A paródia é mais e mais ruptura, o pastiche mais e mais imitação, mas gerando 

formas de transgressão que não são as canônicas da paródia” (CHAMBERLAIN apud SANTIAGO,  

1989, p. 601). Tal recurso tem como efeito “revelar o ridículo na natureza particular desses 

maneirismos estilísticos” (JAMESON, 2006, p. 22), seja pela compaixão ou pela malícia. Desta 

maneira, considerando a fragmentação social após a era moderna, e o fato de a sociedade também 

passar a se dividir e fazer o uso de linguagens particulares, a norma linguística, antes usada para 

efetuar a “ridicularização” de determinados estilos, não mais existe, ou seja, há apenas a diversidade 

linguística.  
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O pastiche, assim como a paródia, é a imitação de um estilo peculiar e único, o uso 

de uma máscara estilística, o discurso em uma língua morta; no entanto, ele é uma 

prática neutra de tal mímica, desprovida do motivo oculto da paródia, sem o impulso 

satírico, sem o riso, sem aquele sentimento latente de que existe algo normal, em 

comparação com o qual aquilo que é imitado é cômico. (JAMESON, 2006, p. 23)  

Devido a essa impossibilidade da realização da paródia, surge o pastiche, o qual também busca 

imitar determinado estilo peculiar, porém sem a existência de um motivo ou sequer da sátira.Ao 

aproximarmos tais aspectos para a mídia, é possível identificarmos diversos exemplos.  

Um deles é o quadro de Salvador Dalí “O Sono” e “Maggie Simpsons em “O Sono”, onde 

intertextualidade e pastiche dialogam livremente. É explicita a necessidade de juntar o sujeito ao seu 

meio, rejeitando todos os tipos de exclusão, e trazendo a massa para as obras. O pós-moderno traz a 

arte ao povo, derrubando toda e qualquer barreira que exista; juntando o antigo ao novo:  

.   

FIGURA 01. O Sono – Salvador Dalí  
Fonte: (DALÍ, 2013, p. 291)  

  

FIGURA 02. Maggie Simpson em “O Sono” – Matt Groening  
Fonte: (GROENING, 2013, s/p)  

 O autor interpreta a obra de Dalí a partir de sua visão de mundo, no contexto cultural em que ele está 

inserido - uma visão capitalista, porém preocupada em, segundo Jenks, “[...] reter e a preservar 

aspectos do passado, tanto quanto a mover-se para frente; entusiasmado sobre o revival, mas querendo 

escapar das fórmulas mortas do passado” (JENKS apud FERNANDES, 2009, p.  

311). Na obra há um intertexto com a série “Os Simpsons”, um desenho contemporâneo que critica a 

sociedade usando o cômico.   
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A preocupação principal é dessacralizar a obra. Jameson identifica dois fatores básicos do pós-

moderno que são aplicados nesse contexto: “1. A transformação da realidade em imagens e 2.  

Uma fragmentação esquizofrênica do tempo numa série de presentes perpétuos”(JAMESON apud 

FEATHERSTON, 1995, p. 68), fechando a ideia de que é preciso adequar-se aos públicos diversos, 

concluindo então o principal objetivo, o consumo da massa que gera a aproximação do sujeito à obra 

que se torna uma mercadoria. O segundo aspecto a ser discutido traz consigo contrastes em relação a 

tempos anteriores.   

O pós-moderno se contrasta com o alto modernismo em várias características, ideologias e  

ideais, uma delas é a morte do sujeito. Na era moderna existiu uma grande incidência de “um estilo 

pessoal, particular, tão inconfundível quanto a nossa impressão digital, tão incomparável quanto o 

nosso próprio corpo” (JAMESON, 2006, p. 23), como afirmei ao falar da diferença entre pastiche e 

paródia. Com essa visão particular de mundo houve, consequentemente, um estilo único e individual 

de cada sujeito, mas segundo Jameson:   

[...] a partir de inúmeras perspectivas distintas, os teóricos sociais, os psicanalistas e 

mesmo os linguista – para não falar daqueles que trabalham na área da cultura e da 

transformação cultural e formal – estão explorando a noção de que esse tipo de 

individualismo e essa identidade pessoal são coisas do passado, que o velho sujeito 

individual e individualista está “morto”, e que se pode chegar até a descrever o 

conceito de indivíduo singular e a base teórica do individualismo como ideológicos. 

(JAMESON, 2006, p. 24)  

Ainda para Jameson, existem duas possibilidades a respeito dessa teoria: a primeira, que 

acredita que tal sujeito individual existiu, mas no passado, “na era clássica do capitalismo competitivo, 

no auge da família nuclear e no surgimento da burguesia como classe social econômica” (JAMESON, 

2006, p. 24).   

Para tal posicionamento, essa individualidade do sujeito já não existe mais, devido às 

mudanças socioeconômicas como, por exemplo, o capitalismo corporativo. A segunda, que se trata 

de uma posição pós-estruturalista, acredita na inexistência desse sujeito, que na realidade ele se trata 

apenas de uma mistificação filosófica e cultural, que esta proporcionava aos sujeitos um sentido 

imagético de individualismo.   

Isso nos leva mais uma vez ao pastiche: em um mundo no qual a inovação estilística 

não é mais possível, tudo o que resta é imitar estilos mortos, falar através de máscaras 

e com as vozes dos estilos no museu imaginário. Mas isso significa que a arte pós-

moderna ou contemporânea se pautará pela própria arte de um modo novo; mais 

ainda, significa que uma de suas mensagens essenciais envolverá a falência 

necessária da arte e da estética, a falência do novo, o aprisionamento no passado. 

(JAMESON, 2006, p. 25)  

Fica claro, então, que esta é uma questão estética, que nos faz retomar o pastiche, visto que já 

não se é possível inovar-se estilisticamente, ou seja, essa arte pós-moderna se fundamenta da própria 

arte, porém de um novo modo. Desta maneira, provoca-se o aprisionamento ao passado, devido à essa 

falência necessária da arte, da estética e do novo, como afirma Jameson, que nos leva a pensar em 

outra característica desse estilo: “o modo nostálgico” (JAMESON, 2006, p. 26), também proposto por 

esse teórico.  

O conceito de nostalgia, dentro do assunto em questão, não pode ser confundido com o de 

historicidade. O “modo nostálgico” (JAMESON, 2006, p. 26) proposto por Jameson, “ou estilo 

retrospectivo” (JAMESON, 2006, p. 26) se refere ao modo como o sujeito pós-moderno se mostra 

preso ao passado devido sua aparente incapacidade de criação do novo e de observação real do 

presente.   

O objetivo deste aspecto não é reviver o passado, mas sim experimentá-lo novamente, 

apropriando-se, por meio do pastiche, de produções anteriormente vividas. Tal como dialoga 
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Santiago: “Eu não diria que o pastiche reverencia o passado, mas diria que o pastiche endossa o 

passado, ao contrário da paródia, que sempre ridiculariza o passado”. Tal conceito pode ser 

compreendido claramente a partir da fala de Jameson:  

A produção cultural foi reconduzida ao interior da mente, dentro do sujeito 

monódico; ela não pode mais olhar diretamente com seus próprios olhos para o 

mundo real em busca de um referente, ao contrário, ela deve, como na caverna de 

Platão, traçar suas imagens mentais do mundo nas paredes que a confinam. Se ainda 

sobrou aqui qualquer realismo, é um “realismo” que brota do choque de se 

compreender esse confinamento e de se perceber que, sejam quais forem os motivos, 

parecemos condenados a buscar o passado histórico através de nossas próprias 

imagens pop e estereótipos sobre o passado, que permanece para sempre fora de 

alcance. (JAMESON, 2006, p. 30)  

 A noção de nostalgia se relaciona diretamente com as demais características aqui abordadas, portanto, 

ela se justifica por meio do pastiche e da “morte” do sujeito, tornando-se, em partes, uma 

consequência de tais aspectos. Esse aprisionamento ao passado se dá puramente pela incapacidade do 

sujeito pós-moderno em ler seu presente, até mesmo em vivê-lo, voltando, então, para a ideia de que 

ele é apenas o reflexo, a sombra do já ocorrido, buscando então, por meio de suas artes, os estereótipos 

que o ajudariam a compreender a cena atual, não para revivê-lo, mas simplesmente por acreditar na 

forte ligação e dependência entre passado e presente   

Mas afinal, o que é, então, o pós-moderno? O pós-moderno, ao surgir, trouxe ao mundo novas 

visões e caminhos na concepção artística já existente, e por esse fato é avaliado por variados pontos. 

Fernandes começa sua busca por respostas a análise, primeiramente, através dos pontos econômicos, 

sociais e culturais, baseado no teórico Fredric Jameson e afirmando que nessa era da cultura comercial 

ou cultura de massas (inserida em um capitalismo multinacional), vivemos em um momento de alto 

consumo, o que poderia causar uma desestruturação no quadro econômico de países, uma vez que 

estão ligados economicamente.  

Atrelado a essas mudanças está o artista pós-moderno que pode se desligar do que já existia, 

deslocando-se de seu próprio tempo em busca de suas referências. Podemos nos basear em um 

romance para sabermos o que aconteceu no passado, não tendo que necessariamente buscar história.  

Buscam-se os arquivos para repensá-los e indagá-los - e essa busca traz à tona o fato de que “a história 

não é menos uma forma de ficção do que o romance é uma forma de representação histórica” (WHITE 

apud FERNANDES, 2009, p. 379); ou seja: tanto na história quanto no romance encontraremos fatos 

verdadeiros e fictícios – Fernandes pontua que devemos considerar ambos para buscar conhecimento 

e só depois tirarmos nossas conclusões, sendo essa exatamente a proposta: “repensar o passado, 

dessacralizando a História oficial” (FERNANDES, 2009, p. 379).  

A arte chegou a esse ponto por conta dos seus consumidores, que não ligam para o conteúdo 

e sim para forma que é feito. De certa forma, isso nos leva a pensar em uma homogeneização de 

preferências sem nenhuma preocupação com a qualidade do produto consumido. Menegazzo pontua 

que é o pensamento de que estamos vivendo uma “nova era” que produz as indagações na definição 

da mesma.  

Responder essa questão implica superar uma série de pressuposições acerca do 

problema, como se o modernismo acabou e daí o pós-modernismo seria uma ruptura 

radical e uma nova proposta cultural, ou se o pós modernismo seria uma continuidade 

da visão modernista na cultura contemporânea. As posições são muito heterogêneas 

e essa é uma marca da pós-modernidade: problematizar questões, conservando seus 

aspectos paradoxais para compreendê-las em processo. Nada se pontua. (WHITE 

apud FERNANDES, 2009, p. 379)  

No livro A poética do recorte: estudo da literatura brasileira contemporânea, a autora busca 

no capítulo intitulado “Qual Moderno?”, assim como Fernandes, a definição da vertente, porém ambas 
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não conseguem chegar a uma teoria, a um consenso, pelo fato de que estamos vivendo o pósmoderno 

e isso dificulta a definição de uma teoria concreta.  

Tal como na história de Sísifo55, que deve carregar todos os dias ao amanhecer uma grande 

pedra até o topo da montanha e vê-la rolar novamente até sua base, todos os dias, o artista pósmoderno 

se sacrifica. O processo vale mais que o resultado final. As representações artísticas do período pós-

moderno, também denominadas como arte contemporânea, trazem consigo uma estratégia 

completamente diferente do proposto ao longo dos anos pela história da arte.    

A quebra de conceitos, tradições e mudanças drásticas no papel do observador, transformam 

arte em uma experiência de sensibilidade. Podemos entender como “marcas do pós-moderno” a 

diversificação dos materiais utilizados em sua produção; o “meio” (ou espaço expositivo) como parte 

do sentido; a ruptura com a história da arte clássica ou canônica; o banal sendo utilizado para expressar 

situações políticas e sociais; arte entrelaçada com a sociedade de consumo e, principalmente, a 

disseminação da imagem compartilhada.  

O que ocorreu é que a produção estética hoje está integrada à produção das 

mercadorias em geral: a urgência desvairada da economia em produzir novas séries 

de produtos que cada vez mais pareçam novidades (de roupa a aviões), como num 

ritmo de turn over cada vez maior, atribui uma posição e uma função estrutural cada 

vez mais essenciais à inovação estética e ao experimentalismo. (JAMESON, 2004, 

p. 30)  

Tal como a estética da recepção propõe a relação entre (autor), obra e leitor torna-se essencial, 

as obras sozinhas não carregam mais o sentido completo, a partir de agora se deve considerar todo o 

processo de construção do objeto, o meio a qual este está inserido, contexto social e a subjetividade 

do sujeito observador. O experimentalismo também está presente, a experiência  

“espaço/temporal” vem para complementar e causar sensações.   

Enquanto na arte moderna discutem-se relações formalizadas, a arte pós-contemporânea é 

voltada ao mundo contemporâneo. É necessário lembrar que nem tudo o que se faz hoje em dia é arte 

contemporânea, muitos artistas resgatam outros tipos de estéticas em suas obras.  

Não me parece, de modo algum, que toda produção cultural de nossos dias é 

pósmoderna no sentido amplo em que vou usar esse termo. O pós-moderno é, no 

entanto, o campo de forças em que vários tipos bem diferentes de impulso cultural – 

o que Raymond Williams chamou, certeiramente, de formas ”residuais” e 

“emergentes” de produção cultural – têm que encontrar seu caminho. (JAMESON, 

2004, p. 31)  

Para entender melhor toda essa questão artística e estética da pós-modernidade, é necessário 

analisar detalhadamente as obras de seus principais percussores e suas influências. O artista 

pósmoderno é cercado de referências, suas obras são um intertexto com diversos outros artistas, e não 

                                                 
55 Filho de Eolo (o deus dos ventos), Sísifo foi considerado como o homem mais astuto do seu tempo. Tendo presenciado 

o rapto de Egina, filha de Asopo (o deus rio) denunciou Zeus, o deus dos deuses, ao pai da moça, em troca de uma fonte 

na sua cidade. Furioso com tal insolência Zeus ordenou a Tânatos que o matasse. Sísifo no entanto armou uma cilada e 

conseguiu aprisionar o deus da morte, provocando desse modo um desequilíbrio no Hades. Efesto, preocupado com a 

parada de ingresso dos mortais em seus domínios, queixou-se a Zeus. Este providenciou pessoalmente para que a tarefa 

da morte de Sísifo fosse cumprida. Sabendo do inexorável da sentença, Sísifo ordenou à sua mulher para que não lhe 

prestasse homenagem fúnebre nenhuma. Chegando ao Hades nessas condições foi interpelado por Efesto: como poderia 

um rei apresentar-se de modo tão irregular perante o deus dos mortos, sem ter realizado os rituais premonitórios? Fingindo 

estar furioso, atribuiu toda a culpa dessa profanação à mulher e exortou que lhe fosse permitido voltar, apenas por um dia, 

para puni-la de forma exemplar. Efesto hesitou porem não pôde negar-lhe o direito de fazer cumprir os rituais obrigatórios 

para a sua passagem ao mundo dos mortos. Sísifo aproveitouse da concessão e não retornou ao Hades, conforme havia 

prometido. Voltou a defrontar-se com a morte somente muitos anos depois e, dessa vez, ele sim, foi castigado de forma 

exemplar – condenado a subir uma montanha carregando uma pedra enorme, a qual, a partir do cume deveria fazer rolar 

pela encosta abaixo, repetindo a tarefa indefinidamente – empurrar a pedra até o topo do morro e deixá-la rolar pela 

encosta abaixo, repetindo essa operação indefinidamente.  (STAN, 2012)  
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devem ser observadas isoladamente. Usaremos como exemplo um dos grandes percussores do 

pósmoderno nas artes: Marcel Duchamp, com seu ready-made, tornou-se um pós-moderno avant 

lalettre.  

  
FIGURA 03: “O mais famoso ready-made do mundo”  

Fonte: (DUCHAMP, 2015, s/p)  

O gosto, que é uma categoria subjetiva, diz respeito ao sujeito, não à obra, e não está mais 

necessariamente conectado à beleza. Uma possível desconstrução do prazer estético ocorre. As obras 

não são feitas para serem admiradas por sua beleza ou feiura, mas sim por seu sentido real, que é 

estabelecido a partir de relações feitas entre observador e meio.   

Duchamp, sozinho, demonstrou que é inteiramente possível algo ser arte sem ter 

qualquer relação com o gosto, bom ou ruim. Assim ele pôs um fim naqueleperíodo 

do pensamento e da prática estéticos comprometidos, para usar um dos títulos de 

David Humecom o "Padrão do gosto" (The Standard oftaste). Isso não significa que 

a era do gosto (goût) tenha sido sucedida pela era do mau gosto (degoût). Significa 

antes que a era do gosto tem sido sucedida pela era do sentido, e a questão central 

não é se algo é de bom ou mal gosto, mas sim o que significa. (DANTO, 2008, p. 

21)  

A base conceitual é incontestável, a maioria das obras pós-modernas trazem referencias e 

intertextos, o “novo” não é mais possível, a dessacralização, apropriação e releitura tornam-se algo 

recorrente.   

No trabalho de artistas como a norte-americana Sherrie Levine, podemos notar claramente 

uma apropriação artística, que é uma das características principais do pós-moderno. Seu trabalho de 

fotografar as fotografias de Walker Evans, cujas principais fotos foram feitas na época da grande 

depressão americana, mostra uma preocupação histórica e ao mesmo tempo uma releitura da obra.  

Levine quebra com a “tradição da originalidade” ao apropriar-se de um objeto e propor a ele uma 

nova leitura.  
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FIGURA 04: “Evans Levine”  
Fonte: (LEVINE,1981, s/p)  

Mas e na Literatura? “Afinal, como é possível ler o ilegível, compreender o paradoxo?” 

(MENEGAZZO, 2004, p. 16). No segmento moderno é possível encontrar muitos intertextos na forma 

de paródias satíricas que se apropriavam do que existia antes para fazer suas críticas irônicas. No 

entanto, o pós-moderno traz consigo a característica sutil do pastiche que, diferente de sua 

predecessora paródia, suplementa o texto copiado. Como Silviano Santiago desenvolve:  

A estética da paródia, a que Octavio Paz se refere durante todo o seu livro é estética 

da ruptura. Nesta você enxerga o passado de uma maneira irônica, sarcástica, como 

se não quisesse endossá-lo, como se tudo aquilo fosse razão para seu desprezo. A 

meu ver é por ai que eu estaria construindo a diferença entre paródia e pastiche. A 

paródia é mais ruptura, o pastiche mais e mais imitação, mas gerando formas de 

transgressão que não são canônicas na paródia. (SANTIAGO, 1989, p. 117)  

Para exemplificar a presença do pastiche na Literatura, trago ao bojo da discussão a poeta 

marginal Ana Cristina Cesar, cujas temáticas principais percorrem seus caminhos a partir de 

observações particulares/ introspectivas em relação ao local do “sujeito” contemporâneo inserido em 

uma sociedade pós-moderna, liquida e esquizofrênica tal como considerações acercado universo 

feminino de maneira geral, expresso em sumários, poemas, cartas ficcionais e anotações.   

A partir de suas observações cotidianas de origens banais (mas que provocam “sensações” 

acerca de suas vivencias pessoais, emoções e pensamentos) é possível reconhecer a intempestividade 

do artista contemporâneo que, ao dialogar com referências advindas de outras épocas, sorve das fontes 

necessárias para buscar uma melhor compreensão do tempo que vive.   

Tal como a própria autora afirma no ensaio “Escritos no Rio”, a nova poesia é marcada pelo 

cotidiano, que a partir de agora, será responsável por aquilo que se entende como experiência estética. 

Sua postura avant lalettree completamente inusitada é, pontualmente, um dos indicativos mais 

seguros acerca de sua fundamentação pós-moderna. Na epígrafe do livro Poética, Arnaldo Freitas 

Filho explana sobre as sensações causadas pela ascensão desta poeta deslocada de seu tempo e, ao 

mesmo tempo, imutavelmente presa a ele:  

O que era corrente era um poema que retomava um viés do modernismo brasileiro: 

o poema-minuto, de revelação instantânea como uma foto polaroide, ou o 

poemapiada, que tinha forte coloração oswaldiana. De repente, como que andando 

na contramão de sua geração, de braço dado com ela em alguns costumes, mas 

escrevendo com mão diferente um texto cuja mancha gráfica incorporava sem 

cerimônia a prosa, Ana Cristina apareceu – esfinge clara e singular – sem temer a 

rejeição, procurando outro leitor e propondo uma nova leitura em nada complacente, 

muito pelo contrário, uma leitura desafiada. (CESAR, 2013, p. 08)  
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Desafiadora, pois convida o leitor a adentrar no caos de um cotidiano que se expressa através 

dos mais diversos meios e instrumentos comunicacionais proporcionados pelo pós-moderno. As 

cartas, relatos, sumários, anotações e desenhos dialogam com outras épocas e buscam imitar a 

realidade de maneira pálida e sutil  

Eu penso  
a face fraca do poema/ a metade na página partida  
Mas calo a face dura 

flor apagada no sonho 

Eu penso  
a dor visível do poema/ a luz prévia  
dividida  
Mas calo a superfície negra  
pânico iminente do nada. (CESAR, 2013, p. 199)  

 O poema sem título representa a imitação transgressora produzida pela poeta que, ao expor sua 

postura ante a construção do poema, colocando-se como a “face fraca”, a “dor visível”, imprime nas 

entrelinhas a inexistência da possibilidade de criação, imitando, muito embora sem caráter satírico ou 

humorístico, sua própria realidade. O “pânico iminente do nada” estabelece sua poética cotidiana ao 

mesmo tempo que projeta seu entre-lugar como escritora.  

FLORES DO MAIS  

devagar escreva  uma 
primeira letra  

escreva  
nas imediações construídas  
pelos furacões;  devagar 
meça  a primeira pássara  
bisonha que  riscar o pano 
de boca  aberto sobre os 
vendavais;  devagar 
imponha   
o pulso  que melhor  
souber sangrar  sobre a 
faca  das marés;  
devagar imprima  o 
primeiro  olhar sobre o 
galope molhado  dos 
animais; devagar  peça 
mais  e mais e   
mais. (CESAR, 2013, p. 242)  

Dentro das Flores do mais, uma referência clara e um convite ao poeta Baudelaire para dentro 

de nosso tempo, Ana C. também desenvolve uma característica do pós-moderno: a descrição de seu 

processo de criação. Os olhares não estão mais exclusivamente voltados para o resultado/produto 

final. Sua minuciosa descrição do ato de escrever compõe parte do processo de criação implícito 

dentro do fazer artístico pós-moderno.   

O sangue, a transpiração e as lágrimas. Tamanho comprometimento com uma autenticidade 

na representação do cotidiano mostra que o pastiche não é mero simulacro de uma obra ou autor 

anterior, ele vem carregado de uma nova visão, e ainda é a maior prova de outra das características 

do pós-moderno, que é a divisão de barreiras entre real e linguagem, através da verossimilhança.   

Ao analisar as informações aqui expostas, note, caro leitor, como é de extrema complexidade 

definir o conceito de pós-moderno. Assim afirmo que não há uma definição exata para seu conceito, 

pois vários são os teóricos/críticos que vão debater sobre o assunto através de suas perspectivas, as 

questões e as discussões em torno do pós-moderno.  
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Percebo, durante o trabalho, que esse fenômeno é nomeado pela realidade mundial das últimas 

décadas, marcada pelas mudanças ocorridas na comunicação, na cultura, no consumo e em outras 

áreas. Podemos pensar que o assunto seja consumismo, pastiche, cultura de massa ou nostalgia, mas 

aqui ficam nossas desculpas, a propaganda é enganosa por natureza. Falamos aqui do atual, de tudo 

ao mesmo tempo, do agora; falamos do demônio da pós-modernidade.  
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A SUBJETIVAÇÃO DOS SUJEITOS INDÍGENAS EM APARÁTO DIDÁTICO EM 

CIRCULAÇÃO NO CIBERESPAÇO 

   

  Icléia Caires MOREIRA1 (UFMS)  

  

   

RESUMO: Pautados na perspectiva da Análise do Discurso de orientação francesa 

(PÊCHEUX, 1988); na arqueogenealogia foucaultiana - (1997, 2013a, 2013b); e na perspectiva 

teórico-culturalista (CASTRO-GOMES, 2005; QUIJANO, 2005; BHABHA, 2013). 

Objetivamos problematizar os possíveis efeitos de sentido de exclusão do indígena, imergidos 

do guia didático “Cineastas indígenas para jovens e crianças” publicizado no ciberespaço.  

Especificamente, pretendemos adentrar nesta rede discursiva, voltada ao ensino público, para 

desvelar as imagens construídas a respeito indígena e sua cultura perante a sociedade, a partir 

das formações discursivas e interdiscursos constitutivos dos sentidos na história. Sob a hipótese 

de que a representação identitário-cultural do indígena, nesse arquivo, ocorre por meio do 

discurso do branco, como um processo de subjetivação/identificação do Indígena, mediante o 

uso das novas tecnologias relativas a uma materialidade que funciona como uma estratégia de 

produção de verdades sobre a cultura e traços identitários do indígena.   

PALAVRAS-CHAVE: Guia didático; Subjetividade; Indígena.  

   

Introdução  

  

É sabido que a questão da inclusão das minorias marginalizadas trata-se de um dos problemas 

que continuam a desafiar as políticas sociais de modo globalizado. Tais problemas, 

matricialmente relacionam-se à diversidade e as suas correlatas formas de exclusão e tem fugido 

ao controle, bem como à capacidade de resolução dos Estados-nações (LIMBERTI, 2016). Daí 

o desejo de diversos países, dentre eles o Brasil, de eliminar a (in)visibilidade social que atinge 

a população excluída e criar políticas públicas que beneficiem e amenizem a discriminação dos 

diferentes grupos étnicos.  

A partir desse contexto, e em virtude da escassa produção científica a respeito desta temática, 

sentimo-nos instigados a problematizar como ocorre o processo de disseminação de saberes 

sobre as minorias indígenas no cenário educacional brasileiro.  Isto é, de que maneira a lei  

11.645/08 instituidora da obrigatoriedade do ensino de “histórias e culturas indígenas”, nas 

escolas regulares da rede pública brasileira, tem sido consolidada por meio da produção de 

materiais didáticos que tratem especificamente deste assunto.  

Com efeito, lançamos nosso olhar sobre o rol de produções didáticas a respeito deste tema e 

elegemos como base para construção do corpus desta pesquisa o guia didático “Cineastas 

indígenas para jovens e crianças”, doravante CIPJC, produzido pela ONG “Vídeos nas 

Aldeias”, publicado em 2010, e  publicizado no ciberespaço, material que trabalha com a 

temática indígena atrelada a produção audiovisual e o uso de (novas) tecnologias.   

A hipótese com a qual trabalhamos é a de que este artefato didático funciona como instrumento 

de subjetivação dos sujeitos indígenas, de modo a tentar fixar uma identidade étnica para seis 

etnias indígenas, a saber: Wajãpi, Ashaninka, Kisêdjê, Ikpeng, Panará e Mbya-Guarani. As 

regularidades presentes nos enunciados das diversas seções desta publicação propõem-se a 

construir a representação do sujeito-indígena, no imaginário social, a partir do trabalho 

pedagógico com crianças brancas inseridas no ensino fundamental da rede pública brasileira.   

Na esteira dessas discussões, temos por objetivo geral problematizar os possíveis efeitos de 

sentido de exclusão do indígena, imergidos do guia CIPJC. Pretendemos, especificamente, 

adentrar nesta rede discursiva, voltada ao ensino público fundamental, para desvelar as imagens 

construídas a respeito indígena e de sua cultura perante a sociedade, a partir das formações 

discursivas e interdiscursos constitutivos dos sentidos na história.  
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Para tanto, selecionamos como suporte teórico-metodológico transdisciplinar as reflexões de 

Pêcheux (1988) com relação a Análise do Discurso de orientação francesa, Foucault (1997, 

2013a, 2013b) com seu método arqueogenealógico de escavação dos sentidos e a perspectiva 

teórico-culturalista (CASTRO-GOMES, 2005; QUIJANO, 2005; BHABHA, 2013)  

responsáveis por delinear deslocamentos críticos sobre a subalternidade e exclusão a partir do 

locus  epistemológico latino-americano.  

Reflexões iniciais apontam que este material didático delineia modos de subjetivação dos traços 

identitário-culturais do indígena. A disposição dos saberes, via discurso, subjetivam tal sujeito 

(re)legando-lhe uma representação perpassada pela in-exclusão, processo que se erige, 

discursivamente, em decorrência do exercício da colonialidade de saberes e poderes, cujo anseio 

é impedir que signifiquem para além do nicho social que lhes é permitido habitar (SANTOS, 

2007).  

   

1. Das Condições de Produção  

  

É consensual nos estudos discursivos que as condições de produção determinam a constituição 

dos sentidos enunciação. Não há sentido que não tenha sido produzido em condições 

específicas, arregimentadas por uma exterioridade histórico-social. Disso decorre a importância 

em trazer à tona um levantamento histórico-social dos fatores responsáveis pela formulação de 

um discurso pedagogizante a respeito do indígena, discurso este que veio a corporificar-se na 

forma de um “guia didático”, instituindo-se como uma forma de saber, que pode vir a circular 

materialmente nas escolas de nível fundamental e a construir a representação do sujeito-

indígena de seis etnias, subsidiado por artefatos tecnológicos. Nas últimas décadas, as políticas 

inclusivas têm possibilitado a irrupção de diversos discursos sobre a necessidade de integração 

social das minorias marginalizadas. Nesse sentido, discorrer sobre como essa política produz 

mecanismos e estratégias de inserção desses sujeitos dentro do cenário social brasileiro, 

principalmente no que tange os sujeitos indígenas e ao setor educacional, nos ajuda a 

compreender e a descontruir verdades cristalizadas que perpassam nossa sociedade com relação 

à representação identitária destes sujeitos.  

Em resposta às decisões articuladas na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas 

para Educação, a Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, em 2005, 

ratificada pelo Brasil em 2006, criou-se a lei 11.645, promulgada em 10 de março de 2008, que 

vem a alterar a legislação vigente em busca de adequações da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, estabelecedora das diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo 

oficial também o ensino da  “História e Cultura Indígena”. É desta que forma, sob pressão 

externa, que a Cultura entra no cenário jurídico-administrativo brasileiro como elemento 

estratégico das políticas de desenvolvimento nacionais e internacionais.  

 A partir da questão da diversidade cultural, algumas ações legais são corporificadas e inseridas 

ao rol legislativo brasileiro para que o país se engaje dentro do quadrante Internacional e desta 

forma possa estreitar laços políticos e econômicos com outros povos. A vida dos sujeitos na 

sociedade passa pela esfera administrativa do aparato governamental, ocorrendo assim o 

processo denominado pela AD de orientação francesa de subjetivação dos indivíduos. O Estado 

passa então a (in/en)formar os sujeitos para que signifiquem dentro do jogo de forças e 

interesses ligados as relações de poder que movem a dinâmica social vinculadas à globalização 

e ao capitalismo (DIAS, 2010).  

Em consonância com esse quadro surgem iniciativas de produção a aparatos didáticos, cujas 

propostas desejam viabilizar o cumprimento desta lei dentro do sistema educacional brasileiro. 

ONGs e projetos sociais mobilizam-se para produzir artefatos didáticos que colaborem com o 

trabalho pedagógico e possibilitem colocar em prática os ditames legais, sob o patrocínio das 

instâncias Estatais.   
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É dessa forma que CIPJC insurgi, em 2010, sob o patrocínio da Unesco, na busca de vir a 

configurar-se como dispositivo propagador das “Histórias e Culturas Indígenas”, no cenário 

educacional brasileiro, a fim de atender uma orientação legal vinculada às políticas inclusivas 

de respeito à diversidade cultural. Iniciativa que se vale da Escola como uma instituição 

construída historicamente no contexto da modernidade, considerada como mediação 

privilegiada para desenvolver uma função social fundamental: transmitir cultura, oferecer às 

novas gerações o que de mais significativo culturalmente produziu a humanidade.   

Segundo Foucault (2013a) todo sistema educacional é uma maneira política de manter ou de 

modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. 

Por essa razão faz-se mister que levantemos quais aspectos históricos são responsáveis pelo 

modo como indígena é retratado no discurso didático hoje, que acontecimentos enunciativos, 

relegaram ao indígena uma posição marginalizada e estereotipada na conjuntura social 

brasileira.  

De acordo com Marques e Souza (2008), a história dos povos indígenas é marcada pela chegada 

dos portugueses ao Brasil, cuja influência delineou e modificou o curso de suas vidas. Toda 

constituição desses ditos efetivou-se sob o viés da unilateralidade, em que o branco fez ecoar a 

sua voz sobre outro, criando versões estereotipadas perpassadas diversas contradições 

arregimentadas pela escassa documentação escrita, visual e de história oral.  Quando se fala em 

indígenas no Brasil, automaticamente, emergem na memória discursiva dos sujeitos, alguns dos 

aspectos que o caracterizaram e continuam a caracterizar de forma emblemática: a questão 

colonial, a visão dos indígenas como seres de sociedades baseadas em sistemas primitivos, sua 

inextrincável relação com a natureza, permeado de adornos e pinturas, bem como a condição 

de aldeados sempre remetida ao fator de isolamento e falta de civilidade (GUERRA, 2010).  

Dadas as considerações, nos valemos de Limberti (2012), que embora seja semioticista, nos traz 

contribuições caras com relação às pesquisas a respeito dos indígenas. Ela vem nos dizer que 

desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, aqui compreendida como discurso fundador, é possível 

notar que os traços delineadores da identidade dos indígenas ocorreram e continuam a ocorrer 

pela voz do branco, em um processo de apropriação e manipulação dos sentidos. Vêse que 

discurso colonial constrói-se no imaginário social por meio das práticas de linguagem de 

maneira indireta a essa matriz representativa, ou seja, instaura-se o apagamento do discurso 

histórico no intento de se produzir um discurso sobre a cultura e por meio desse processo emerge 

o estereótipo do exotismo que atravessa os ditos sobre as diversas etnias indígenas (ORLANDI, 

2008).  

Nessa mesma esteira reflexiva, Limberti (2012) explana que a maior falha dos europeus 

provavelmente tenha sido o negligenciamento dos valores oriundos das civilizações indígenas 

ao isolarem-se em seus papéis sociais importados imbuídos de rígidas normas. E com base 

nisso, tentarem subjugar os indígenas a elas, de maneira extremamente coercitiva. Ação 

impensada que desencadeou um processo de aculturação unilateral que, tomando-se o resultado 

de dizimação das nações indígenas através do tempo, pode ser classificado como truculento. 

Desta maneira, é possível ver em que termos o contexto da formação inicial da imagem que o 

outro, o branco, tem do indígena se fundamentou, perpassada pelo espectro, pelo rastro colonial 

que ecoa nos ditos sobre esses sujeitos na atualidade de maneira extremamente significativa.   

A gênese dessa imagem, é talvez o cerne de maior relevância histórico-social, uma vez que as 

primeiras representações é que vão fossilizar-se como uma matriz, cuja reprodução em 

circunstâncias outras, em que seu referente se esvazia por vários agentes diante da questão da 

temporalidade, passa a ser preenchida. E, deste modo, seja por processo de reprodução ou 

preenchimento, não se desvanece.  

  

2. O Entrelaçamento dos Fios Teóricos  
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 Valendo-nos da premissa de que uma análise discursiva não se baseia em conceitualizações 

prontas, uma vez que estas dar-se-ão conforme a necessidade do corpus eleito para que não 

recaiam na aplicação de noções estanques, ou meras camisas de força metodológicas. Este item 

busca tecer, (entre)laçar, (entre)cruzar os fios teóricos que abalizam esta pesquisa, com vistas a 

confirmação ou não de nossa hipótese.  

A articulação  transdisciplinarizada de conceitos da Análise do Discurso de orientação Francesa 

(PECHEUX,1988), da Arqueogenealogia foucaultiana (1997, 2013a, 2013b) e dos Estudos 

Culturais (CASTRO-GOMES, 2005; QUIJANO, 2005; BHABHA, 2013) possibilitou-nos a 

construção de um dispositivo norteador de nosso gesto analítico.  

Com base nos estudos discursivos sabemos que os sujeitos se encontram submersos em um 

contexto social constituído na/pela linguagem em que coabitam entrecruzam-se e entrelaçamse 

múltiplas vozes, dizeres e silenciamentos (CORACINI, 2010). Nesse espaço discursivo é que 

se constituem as representações identitárias dos sujeitos. Poderes e saberes mobilizados de 

forma estratégica, (micro)capilar, abalizando o governo dos sujeitos na malha social. Isto é, a 

linguagem é o lugar de celebração de formulações e movências sociais, históricas e ideológicas.  

À vista disso, procuramos refletir sobre a emergência de uma rede de sentidos que operam em 

conjunto e torna a escola, enquanto espaço institucional vinculada ao Estado, formatadora e 

normaliza identidades, via estratégias de saber-poder, que buscam cristalizar determinadas 

representações dos sujeitos na sociedade.  

Sob este prisma teórico, a distribuição de um material didático constituído de uma guia, mais 

dois DVDs, nas escolas de ensino público, e a publicização deste na web, como um suporte de 

veiculação de informações, a respeito de traços e marcas identitárias de seis etnias indígenas 

funciona como um instrumento de construção da representação do próprio sujeito-indígena, no 

imaginário social brasileiro.   

Nessa trilha de sentidos, Castro-Gomez (2005) diz que a reorganização global da economia 

capitalista contemporânea se apoia na produção das diferenças, não com vista a celebração ou 

subversão do sistema, mas para contribuir com sua consolidação. O Estado funciona como uma 

instância central garantido a organização racional da vida humana, é um locus social capaz de 

formular metas válidas a todos, analisa desejos, interesses e emoções direcionadoras dos 

sujeitos rumo a metas por ele definidas. É legitimador de políticas reguladoras, cria perfis de 

subjetividade estatalmente coordenados, instituindo, desta maneira, um processo de “invenção 

do outro” por meio de dispositivos de saber-poder, cerne da construção de representações dentro 

de suas instituições, nesse caso em específico o ambiente escolar. Destarte, a distribuição de 

um material didático, nas escolas de ensino público, sobre o sujeito indígena se constitui em um 

instrumento poderoso que tanto pode favorecer a discriminação e a exclusão quanto a ampliação 

dos limites humanos que abriguem, cada vez mais, a diversidade a depender de quais discursos 

materializam-se nesse suporte, que tipo de formações discursivas os mobilizam, no percurso 

(de)lineador da representação do indígena.  Nesse segmento,  podemos dizer que a palavra 

escrita é instrumentalizadora da construção de leis e de identidades, planeja programas, organiza 

a compreensão do mundo no que se refere à inclusões e exclusões, viabilizada por meio de 

instituições legitimadas, neste caso as escolas, e pelos discursos hegemônicos, materializados 

em tratados, manuais, ou guias didáticos, regulamentam a conduta dos atores sociais, 

estabelecendo fronteiras entre os sujeitos, o que acarreta na construção de uma verdade que 

existe um “dentro ou fora dos limites definidos por essa legalidade escriturária”. O contexto da 

escrita permite criar um campo de identidades viabilizadoras do projeto moderno de 

governamentabilidade, os sujeitos que não se encaixem no perfil identitário estabelecido, por 

meio de práticas subjetivadoras, acabam por ocupar o entre-lugar da exclusão (CASTRO-

GÓMES, 2005).  

 Por conseguinte, o discurso didático-pedagógico configura-se sob três aspectos, 

produz/(re)produz conhecimentos e crenças via diferentes modos de representação; e é capaz 

de estabelecer relações sociais que criam, (re)forçam ou (re)constituem (id)entidades. O que  



189 

 

pode vir a privilegiar certos sujeitos em detrimento de outros, por meio de acontecimentos 

discursivos situados em determinado momento histórico, que se cristalizam pela ação da 

memória e latejam interdiscursivamente no dito (MARTINS, 2005).   

As filiações de sentidos permeadas de inúmeras vozes no jogo da língua, historicizam-se em 

diversos pontos marcadas ideologicamente pelas posições relativas ao poder e emergem na 

materialidade discursiva efeitos que atingem os sujeitos apesar de sua vontade (ORLANDI, 

2013). A partir desse pressuposto, observa-se que as relações entre: história, prática social e 

linguagem têm construído a imagem do indígena como um sujeito excluído, silenciado, 

ignorado por meio da ação de formações discursivas e ideológicas, advindas do discurso oficial, 

político, didático e jurídico brasileiro, que (re)legam-lhe  o lugar da marginalidade desde o 

processo de colonização (GUERRA, 2010).   

Com relação ao subsídio das novas tecnologias,  Pierre Lèvy (1999) traz à baila que o 

ciberespaço é um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e 

das memórias dos computadores. Deslocando-o para AD, podemos compreender o termo como 

um campo discursivo onde se realizam trocas simbólicas de todas as ordens entre os sujeitos. 

Logo, trata-se de um novo suporte de representação dos sujeitos que subjetiva a constituição 

identitária e organização/disponibilização do dito em rede. Um universo oceânico de 

informações abrigadas, onde os sujeitos “navegam e alimentam-se desse universo” (LÈVY, 

1999).   

Tal suporte, tem ocupado um espaço de destaque na formação da esfera pública e deveria ser 

compreendido como um terreno em que se possa criticar, romper com certos determinismos 

propostos pelos discursos hegemônicos, no entanto, conforme as informações nele 

disponibilizadas, pode também vir a transformar-se em um espaço de reforço da ideologia 

dominante, da exclusão das minorias (MELO, 2005) e estereotipação dos sujeitos.  

 A propósito dessas reflexões, podemos conjecturar que a produção do guia didático é um meio 

em que sujeitos inscrevem-se via discurso, deixam sua marca. No momento em que o discurso 

ocorre, em seu acontecimento, dá-se o sentido, tal enunciação atualiza o já-dito, causando novos 

efeitos de sentido, no entanto parte do que já está posto sobre a temática indígena. Por essa 

razão, é preciso ter cuidado com a disseminação da diversidade cultural pelo discurso 

pedagógico, disponibilizado para download no ciberespaço para que não ocorra o 

(re)vigoramento de representações preconceituosas desses sujeitos, situação que  reforçaria sua 

posição periférica no âmbito social.   

Como o linguístico e o social são constitutivos de qualquer discurso e se materializam em 

enunciados dos quais emergem marcas linguísticas, permeadas pelas relações de poder-saber, 

produtos histórico-sociais baseados em determinadas condições de produção (MASCIA, 2003). 

Observa-se que há um escamoteamento do interesse Estatal em cercear e controlar a produção 

desses materiais didáticos, por meio do suporte financeiro, para que o indígena seja 

constantemente visto como o “outro”, o “estrangeiro”, o “selvagem”. Valendo-nos das 

considerações de Castro-Gomes (2005) feitas a respeito dos Manuais de urbanização para o 

corpus desta pesquisa, o guia didático acaba por transformar-se em uma espécie de “bíblia” 

capaz de direcionar os alunos, de ensino fundamental regular das escolas públicas brasileiras, a 

conhecer a representação identitário-cultural dos sujeitos indígenas das seis etnias descritas no 

material.   

As práticas discursivas filiadas a formações discursivas coloniais implementadas por meio dessa 

taxonomia pedagógica, em lugar de incluir/unir, acaba por reforçar a separação entre branco e 

indígena. Conforme Quijano (2005), configuram-se como um aparato legitimador de um 

imaginário estabelecedor de diferenças incomensuráveis entre colonizador/branco e 

colonizado/indígena, em que noções de “raça e cultura” funcionam como dispositivos geradores 

de identidades opostas.  
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3. Um gesto analítico   

  

Para este artigo optamos por trazer à baila dois recortes intitulados R1 e R2 relacionado a 

representação estereotipada do sujeito-enunciador branco em relação ao indígena, com vistas a 

apontar, intradiscusivamente, como insurgem os efeitos de sentidos in-excludentes a respeito 

do indígena e como estes contribuem para a fossilização de uma memória social e discursiva.  

R1 faz parte da “carta aos alunos”, página 05, parte introdutória do guia voltada ao Ensino 

Fundamental Público Regular, CIPJC.  

  

R1: Quando você começar a assistir aos filmes, temos certeza que muitas 

coisas irão passar pela sua cabeça: esses povos moram no Brasil, mas falam 

outras línguas? Adoram outros deuses? Estudam em escolas nas florestas? 

Usam câmeras de filmar? Chinelos de dedo? Celular? Como fazem suas 

casas? Como vivem nas florestas e nos cerrados? Que outras gentes e 

animais habitam estas mesmas paisagens?  

  

É possível observar diante da materialidade linguística do excerto que, interdiscursivamente, se 

digladiam formações discursivas: coloniais, capitalistas, educacionais, religiosas e ambientais. 

No entanto, a que se sobressai no fio discursivo é a colonial. Por meio de um discurso dito de 

(in)clusão, o sujeito-enunciador branco utiliza-se do material didático, de forma inconsciente, 

como um poderoso instrumento de favorecimento da discriminação e da exclusão do indígena.   

É-nos dado ver marcas linguísticas de exclusão que emergem da escritura. Sob o gênero 

epistolar, o enunciador dirige-se ao sujeito-leitor, com o uso do verbo “ter”, conjugado em 

primeira pessoa do plural, “temos”, para delinear que se trata de uma equipe organizadora dos 

ditos ali registrados e dar maior credibilidade às informações, juntamente com o substantivo 

abstrato “certeza”, a fim de convencê-lo de que já conhecem tanto as indagações, quanto as 

respostas que irão surgir em sua mente ao ter contato com as informações constitutivas da 

representação do indígena guia em análise. Embora, tal material traga em seu bojo a ideia de 

inclusão das minorias no cenário social hegemônico, por meio da veiculação de informação em 

instituições escolares, emergem do/no discurso marcas de representações sobre o indígena 

ligadas a estereótipos e preconceitos.  

A partir desse cenário, problematizamos que as perguntas retóricas, cujo objetivo não é obter 

uma resposta, mas estimular a reflexão do indivíduo sobre determinado assunto, funcionam 

como estratégias para instigar o interesse de seus interlocutores na direção do conteúdo que 

apresentará em sequência. Funcionam, também, como direcionadoras da imagem marginalizada 

do indígena, por demarcarem fronteiras: culturais, territoriais, religiosas e linguísticas entre 

brancos e indígenas.   

Instigam a construção de estranhamentos pelos contrapontos sob o véu do suposto 

desconhecimento do sujeito-aluno a respeito dos povos que são marcados na própria 

enunciação. Levantam a questão da diferença religiosa e da maneira com que se organizam as 

instituições escolares e ainda considera espantoso ao branco saber que o indígena faz uso de 

artefatos como “chinelos” e aparatos tecnológicos, “câmeras” e “celulares” como se somente 

ao branco fosse dado o direito de valer-se de tais materiais, sem remeter à informação de que 

inúmeros hábitos dos brasileiros (alimentícios, religiosos, de higiene), além do nome de 

inúmeras coisas, inclusive do próprio país, já cristalizados na cultura hegemônica, surgiram das 

culturas indígenas.  

É possível notar nos enunciados interrogativos “como vivem nas florestas e nos cerrados?” e  

“que outras gentes e animais habitam estas mesmas paisagens?” que o discurso pedagogizante 

acaba por fomentar práticas discursivas que cristalizam a imagem do indígena como selvagem, 

primitivo, ser animalizado em fase de pré-civilizatória que partilha com os animais o espaço 

florestal do país. A materialidade discursiva aqui ajuda a manter uma imagem negativa e 

preconceituosa do indígena na sociedade brasileira, por meio do (re)vigoramento da matriz 
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representativa do bom selvagem (LIMBERT, 2009), como se fossem subumanos e inferiores 

aos demais sujeitos no bojo da sociedade.  

Apontamos que no enunciado “Esses povos moram no Brasil, mas falam outras línguas?”, é 

mobilizado o pronome demonstrativo “esse” que, segundo Neves (2011), é considerado palavra 

fórica em decorrência de estar quase sempre vinculado a um processo de referenciação. Tal 

dispositivo linguajeiro de retomada traz um distanciamento entre sujeitos ao promover um 

efeito de sentido de levantamento de uma fronteira cultural entre o branco e o indígena; 

delineiam na linguagem, atravessados pelos ecos interdiscursivos, os efeitos de sentidos de que 

os indígenas são povos que se encontram do lado de lá dessa fronteira, relegando a eles um 

lugar à margem da sociedade dita civilizada, desenvolvida. Por meio do discurso pedagógico 

gestos de interpretação possíveis nos levam a considerar que os povos indígenas se encontram 

na condição de hóspedes na cada do branco, são estranhos aos demais habitantes do Brasil. A 

estes sujeitos é relegado ocupar os entre-lugares, entre-espaços culturais e históricos, nem 

branco, nem brasileiro, nem cidadão (GUERRA, 2010).  

Salientamos que a conjunção coordenativa adversativa “mas”, marca uma relação de 

desigualdade entre os seguimentos coordenados já que coloca o segundo seguimento  de algum 

modo diferente do primeiro, de maneira incidir na manutenção em maior grau de um dos 

membros coordenados (NEVES, 2011) e  mobiliza uma oposição, aqui entendida como 

estranhamento porque são “outras  línguas”, “outros deuses”: configura-se mais uma vez, via 

recurso linguístico-discursivo, o processo de exclusão do outro nessaia fronteira linguística, 

cultural e religiosa por considerá-lo diferente de si. O sujeito indígena passa a ser o outro, uma 

espécie de estrangeiro, que não possui direito a hospitalidade do branco no seio da sociedade 

(GUERRA, 2010).  

Essa situação histórica advém do processo de constituição da América desde do século XVI e 

do capitalismo colonial moderno eurocentrado, fruto da instituição de um padrão de poder 

mundial que se valeu e ainda se vale da classificação social da população de acordo com a ideia 

de “raça”, construção mental, cujo cerne tem um caráter de vontade de verdade em que o branco, 

a partir de traços fenotípicos e interesses capitalistas, situaram os indígenas em posição de 

inferioridade para justificar a posição de dominação e conquista dos territórios (QUIJANO, 

2005) . Discurso que se (re)vitaliza e produz uma identidade indígena perpassada pela 

discriminação e vulnerabilidade, que se articula a uma política dita inclusiva que trabalha na 

contramão de seu intento.  

Dentro dessa perspectiva, observa-se que há o interesse estatizado de manter essa fronteira 

étnico-cultural entre brancos e indígenas por meio desse instrumento didático-pedagógico que, 

além de estar presente no espaço educacional, também se encontra publicizado na Web para 

download. O ciberespaço acaba por funcionar como um veículo que propaga e legitima um 

imaginário, constituído pela voz do branco sobre o indígena, estabelecedor de diferenças 

incomensuráveis entre colonizador/branco e colonizado/indígena, em que noções de “raça e 

cultura” funcionam como dispositivos geradores de identidades opostas. É possível refletir 

nesse gesto analítico que as práticas discursivas ditas de inclusão, muito presentes na sociedade 

hoje, materializadas em iniciativas como a do guia CIPJC, parecem trair seus organizadores, 

uma vez que têm colaborado para acentuar ainda mais a cultura branca como centro e as culturas 

indígenas como margem, o que vem a estabelecer e reforçar um desejo de que haja uma fronteira 

étnico-cultural entre ambos.   

Disso decorre a importância em se discutir que sujeito é uma fabricação realizada 

historicamente via linguagem ou por práticas discursivas (GREGOLIN, 2004), é relevante 

observarmos que os modos de subjetivação, tanto de indivíduos, quanto de coletividades 

ocorrem em um contexto de uma formação social específica. Nesse sentido, a representação do 

sujeito indígena (re)produz e é (re)produzida, microcapilarmente, por estratégias mobilizadas 

pelos discursos que ecoam na sociedade.   
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Os efeitos de poder circulam entre os enunciados permeando-os, produz coisas, induz  ao prazer, 

formas saber, produz discursos modifica-os ou constrói verdades (Foucault, 1997). Na esteira 

de tais reflexões trazemos o recorte discursivo, intitulado R2, extraído item “Vídeos nas 

aldeias”, página 14.  

  

R2: Esse guia foi o jeito que a gente encontrou de fazer chegar até a sua 

escola filmes e narrativas feitos por alguns grupos indígenas, pra poder 

mostrar pra vocês um pouco desses mundos tão distantes da gente. Um 

convite à viagem e à descoberta.  

  

Em decorrência da porosidade das palavras (ALTHIER-RÉVUZ, 1998) expressas no recorte, 

tais como: “guia”, “a gente”, “fazer chegar”, “até”, “poder mostrar”, “mundos tão distantes”, 

“viagem”, “à descoberta”, emergem da materialidade linguística efeitos de sentido que 

(d)enunciam a exclusão e o estabelecimento de fronteiras culturais entre indígenas e brancos. 

Ecoam nos processos enunciativos, mais uma vez, em outro ponto do guia CIPJ, as formações 

discursivas educacional e colonial.  A primeira é desvelada, inicialmente, por meio do item 

lexical “guia” que, de acordo com Ferreira (2009), é o ato ou efeito de guiar, seguido das demais 

significações: pessoa que guia as outras, pessoa que acompanha turistas, viajantes, livro de 

instruções, publicação para orientar visitantes de uma determinada região ou cidade.  

Chama-nos a atenção que o sujeito-enunciador branco, ao valer-se deste substantivo masculino, 

“guia”, possibilita que irrompam da materialidade linguística imagens identitárias do indígena 

no cenário escolar; o guia, enquanto dispositivo didático, pode vir a funcionar como um 

mecanismo norteador dos alunos em relação ao que pode ou deve ser dito sobre as etnias e 

culturas indígenas brasileiras.  

Ao utilizar os termos “viagem”, substantivo feminino que significa, conforme Ferreira (2009), 

ato de ir a outro lugar mais ou menos afastado e “à descoberta”, item lexical acompanhado do 

a craseado, que significa “coisa que se descobriu, terra achada” problematizamos que há, no fio 

intradiscursivo, uma tentativa de condução, por parte do sujeito-enunciador, de levar o sujeito-

aluno a atrelar a representação do indígena do presente à representação do indígena do período 

expansionista. A partir desse fato de linguagem ocorre o que Orlandi (2008) chama de 

sobreposição do discurso colonial, em que processos discursivos vão provendo o indígena de 

uma definição que faz parte do imaginário da sociedade brasileira.  

Em seguida é mobilizado o sintagma nominal “a gente”, empregado como um pronome pessoal 

de primeira pessoa do plural, “nós”, estabelecedor de um processo de aproximação e 

pertencimento, por meio de linguagem informal, por parte do sujeito-enunciador com relação 

ao sujeito-leitor infanto-juvenil e a cultura hegemônica branca. Esse item lexical acaba por 

segregar os sujeitos em grupos étnicos distintos e estabelecer uma fronteira entre a sociedade 

hegemônica e as sociedades indígenas, referenciadas no recorte pelo sujeito-enunciador como 

pertencentes à “mundos tão distantes”.  Isso porque o acesso ao modus vivendi dos indígenas se 

deu por meio do dispositivo didático-pedagógico que vem acompanhado de dois DVDs, com 

vídeos informativos sobre essas etnias. Situação que analisamos como uma forma de controle 

do dito sobre o índio, implementado pelo princípio regulador (FOUCAULT, 2013b) da lei 

11.645 /08, instituído no currículo oficial escolar, sobre o estudo das histórias e culturas 

indígenas.  A utilização do advérbio de intensidade “tão”, ligado ao item lexical “distantes”, 

vem reforçar o caráter de distanciamento entre os povos. Segundo Bhabha (2013), limites 

etnocêntricos vão se firmando dando origem a fronteiras enunciativas que silenciam uma gama 

de outras vozes e histórias (...) dos colonizados e grupos minoritários.   

Nessa esteira, o sujeito-enunciador branco utiliza locuções verbais no infinitivo “fazer chegar” 

e “poder mostrar”, instituidoras de necessidade, obrigatoriedade, chamadas por NEVES (2011), 

de modalizadores deônticos, vinculados à preposição “até”, item lexical que, segundo Neves 

(2011), estabelece a relação semântica de circunstanciação de lugar a que se chega, em um 
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processo de movimento que remete ao efeito de sentido de que as informações sobre o indígena 

não chegavam ao cenário escolar. Foi preciso a criação de um material de teor didático-

pedagógico sobre esse sujeito e sua implementação no ciberespaço, esfera de veiculação e 

circulação de ditos em caráter mundial, visando à futura adoção em instituições escolares, para 

que o sujeito branco conheça os traços constitutivos das culturas indígenas existentes no país. 

Isso só se tornou possível em decorrência do esforço de um grupo organizador, representado 

por um sujeito-enunciador, porta-voz coletivo, que encontrou uma forma de fazê-lo, por meio 

do material produzido.  

Assim é possível, por meio da materialidade discursiva, verificar que ocorre um processo de 

estereotipação dos traços étnicos-culturais do indígena, a partir desse dispositivo didático, que 

acaba por formatar, direcionar e construir identidades.  É relegada ao sujeito indígena uma 

posição de não-pertencimento à nação brasileira porque habita “mundos tão distantes da gente”.  

Observa-se que há o reforço de visões equivocadas sobre índio e sua cultura, vozes que ecoam 

no já-dito da sociedade, que alimentam a formação ideológica que o deslegitima como sujeito. 

A esse respeito Moreno (2005) afirma que o discurso da exclusão se pronuncia do lugar dos 

incluídos, não para valorizar suas condições de vida e dignidade humanas, mas para conceber 

uma governamentalidade calcada na manutenção da exclusão.  

Tendo em vista que o poder é altamente capaz de criar e produzir identidades conforme os 

interesses de quem o exerce (FOUCAULT, 1997), problematizamos que as estratégias 

pedagógicas que perpassam os discursos que circulam, e constituem esse artefato pedagógico, 

não podem ser naturalizadas, uma vez que os conceitos articulados resultam de um conjunto de 

práticas discursivas estabelecidas socialmente, a partir de relações de poder que possibilitam 

atribuir aos indígenas as significações ligadas à exclusão.   

Observamos que o fato das seis etnias indígenas participarem de iniciativas como a criação 

desse dispositivo didático, já mencionado anteriormente, e vinculado às (novas) tecnologias 

para ser distribuído nas escolas de Ensino fundamental e publicizado no ciberespaço, local de 

veiculação de informações (LÈVY, 1993), justifica-se pelo que se pode chamar, segundo 

Limberti (2008), de instinto de sobrevivência; é preciso aceitar alguns novos hábitos da cultura 

hegemônica para não sucumbir, ou seja para que se permaneça é preciso que algo mude.   

Todavia, por meio de um discurso pedagógico dito de (in)clusão o sujeito-enunciador, sob as 

vestes do discurso didático-pedagógico, acaba por (re)forçar a ideia de discriminação e a 

exclusão do indígena. Traça-se um perfil de subjetividade (CASTRO-GÓMES, 2005) entre o 

que é ser indígena e o que é ser branco, esferas distantes uma da outra, em que emerge 

discursivamente a representação do indígena como o outro, sujeito que habita outra esfera 

social.  

São sujeitos que fazem parte da sociedade, suas histórias merecem ser contadas. Contudo, 

notamos, ao analisar o material em questão, que as narrativas continuam a ocorrer pela voz do 

branco, indo ao encontro do discurso hegemônico que controla e continua a promover a 

manutenção de tais sujeitos no entre-lugar da in-exclusão. São reduzidos a “argumentos” da 

retórica colonial: fala-se do índio para que não signifiquem fora de certos sentidos necessários 

para a construção de uma identidade brasileira em que tais sujeitos são des-considerados. A 

partir disso, podemos dizer que a produção de sentido se dá pelo discurso e nele há, segundo 

Orlandi (2012), o confronto entre o simbólico e o político, daí asseverarmos que o sujeito e 

linguagem são dotados de opacidade, visto que são atravessados por discursos outros em 

processos de memória que se formam e funcionam ideologicamente.    

  

Considerações Finais  

  

De acordo com nossa hipótese, bem como os objetivos estabelecidos nesta pesquisa, é possível 

dizer, que nesta trama discursiva, erige-se um discurso de in-exclusão,   (re)avivador,  de 

maneira inconsciente, dos rastros e restos de matriz representativa do bom selvagem,  
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inaugurada para sociedade hegemônica por meio da carta de Pero Vaz de Caminha, remetido a 

condição de aldeado em lugares de difícil acesso,  que não poderia gozar das vantagens 

tecnológicas comuns ao cenário social do branco por uma questão de não-pertencimento e 

inferiorização cultural.  

Diante das análises empreendidas, o guia CIPJC (re)produz ditos que contribuem para a 

fossilização de uma identidade ilusória sobre o indígena, perpassados pela vontade de verdade 

dos dizeres do sujeito-enunciador branco, que derivam de relações com discursos outros que 

possuem um papel preponderante nas projeções imaginárias ligadas à antecipação e à 

formulação do que é dito sobre o sujeito indígena.   

Emerge, da materialidade eleita, um processo de colonialismo externo, em que a sociedade 

hegemônica, sob o viés da inclusão, continua a perpetuar a exclusão dos povos que não se 

enquadram no entendimento ocidentalizado-eurocentrista de civilização. Em decorrência disso, 

apontamos a necessidade de descolonizar o pensamento, desconfiando das verdades e 

obviedades que discursivisam-se por meio de determinados dispositivos, em nosso caso, os 

educacionais, que vem fomentar práticas de opressão cultural, de colonialidades que (re)legam 

o povo oprimido à marginalidade, obrigando-o a aceitar que a cultura imperialista fale por eles 

de forma homogeneizadora e estereotipada.   

É por essa via que a construção da identidade indígena, no aparato didático em estudo, 

compreendido como uma tecnologia pedagógica de materialização de uma verdade sobre outro 

(FOUCAULT, 2013a), se (re)veste de uma relação de poder agenciadora de condutas que 

define,  “inventa” perfis de subjetividade (CASTRO-GÓMES, 2005) via discurso pedagógico, 

que acaba por fazer do indígena o outro, o diverso, o estranho, o exótico, o inferior, via processo 

escriturário de uma prática disciplinar.   

Nesse processo, o discurso de caráter pedagogizante promove o apagamento da enunciação ao 

funcionar como forma de transmissão do conhecimento sobre a cultura. Trata-se de uma 

estratégia de produção de sentidos que incide no imaginário para que os conflitos sejam 

apagados ou pelo menos minimizados na esfera social.  

Disso decorre nosso interesse em desconfiar de tais iniciativas, descolonizar o pensamento, 

descontruir visões eurocentradas, ocidentalistas que insistem na manutenção dos indígenas na 

condição de subalternidade, na periferia. Talvez não seja de interesse dos Estados-nações que 

o indígena esteja fora do jogo social, mas sim que ele signifique dentro de um determinado 

sistema de controle. As políticas públicas assistencialistas de inclusão da diversidade cultural, 

sob a ótica do capitalismo, produzem o efeito de sentido de ilusão de pertencimento ao sujeito 

indígena, no entanto, trata-se de um pertencimento altamente regulado pelas relações de poder.  
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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A LÍNGUA DE SINAIS  
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RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo principal traçar um breve histórico sobre a Língua de Sinais (LS).  

Para compreendermos como o surdo foi visto pela sociedade desde a Idade Antiga e Moderna, inspiramo-

nos em autores como Bertheier, Strobel e Quadros. Além disso, buscamos apresentar alguns métodos 

educacionais usados ao longo da história, tal como: o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo. 

Destaca-se a relevância deste estudo, na medida em que se faz necessário estudar as línguas existentes no 

Brasil, um país plurilíngue, para que não haja a valorização de uma em detrimento de tantas outras, como, 

por exemplo, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

Palavras-chave: cultura surda ; métodos educacionais ;surdos ; LIBRAS.  

  

  

  

  

  

INTRODUÇÃO  

  

 As línguas de Sinais são conhecidas como línguas das comunidades surdas em todo o mundo e, para a 

surpresa de muitos, não se trata de gestos e mímicas utilizados pelos surdos para se comunicarem. São 

línguas que, assim como todas as línguas faladas, apresentam estruturas gramaticais e níveis linguísticos 

próprios, como o fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico. Nessas línguas orais auditivas, os 

itens lexicais são denominados sinais.   
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 A principal diferença entre as Línguas de Sinais e as outras é a sua modalidade visual-espacial, que se 

realiza no espaço, por meio de articuladores visuais como as mãos, o corpo, os movimentos e o espaço 

de sinalização.   

  

 A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida legalmente pela Lei 10436/2002 e 

regulamentada pelo Decreto 5626/2005. As línguas de sinais não são uma versão em sinais da língua 

falada naquele país, isto é, a Libras não é uma simples tradução da Língua Portuguesa por meio de 

mímicas e sinais. Além disso, os sinais não são universais, pois como ocorre em qualquer outra língua, 

os “códigos” são pertencentes a cada comunidade e expressam a cultura daquela sociedade. Portanto, 

sofrem as variações linguísticas assim como a língua oral, podendo variar de acordo com o país, os estados 

ou até mesmo as cidades. Dessa forma, cada comunidade surda cria seus próprios sinais regionais.  

    

  

Historia da Língua de Sinais pelo mundo  

  

As histórias das línguas de sinais se associam ao ensino dos surdos pelo mundo utilizando três 

abordagens: o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo, sendo essa última a atual proposta para 

educação dos surdos.   

O indivíduo surdo sofre desde os tempos antigos, recriminados pela sociedade, como relata 

Bertheier (1984, p.165), descrevendo o sofrimento dos surdos ao nascerem  

   

  

Inicia a história na antiguidade, relatando as conhecidas atrocidades realizadas  contra os 

surdos pelos espartanos, que condenavam a criança a sofrer a mesma morte reservada ao 

retardado ou ao deformado: A infortuna criança era prontamente asfixiada ou tinha sua 

garganta cortada  ou era lançada  de um precipício  para dentro das ondas.  

Era uma traição poupar uma criatura  de quem a nação nada poderia 

esperar.(BERTHIER, 1984,p.165).  

  

  

 Essa prática era comum em todo o mundo, exceto no Egito e na Pérsia, onde os surdos eram vistos como 

seres privilegiados, que tinham o poder de se comunicar com os deuses. Dessa forma, nesses dois países 

havia um sentimento muito forte em relação à pessoa com a surdez. Nos demais países, entretanto, os 

surdos sofreram durante por toda Idade Antiga e Idade Média. Somente na Idade Moderna essa situação 

começou a mudar: por volta de 1500 apareceram os primeiros interessados em pessoas com surdez.  

   

 Segundo Moura (2000), existia educadores de surdos na Europa, entre eles Frei Pedro Ponce de Leon 

(1520-1584), um monge espanhol que ensinava crianças surdas – pertencentes às famílias nobres – a falar, 
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pois só os surdos capazes de falar tinham direito à herança. Ele foi a primeiro a estabelecer uma escola 

para surdos em um monastério, onde utilizava a datilologia e a oralização em seu método de ensino.   

  

 Ainda segundo Moura, houve outros educadores que se destacaram no ensino de surdos com significativa 

contribuição na educação. Girolamo Cardamo, por exemplo, era médico e filósofo e fez a distinção entre 

a surdez e a mudez.   

  

 A atuação de L'Epeé (1712-1789), o “pai dos surdos”, foi um importante marco na educação dos surdos 

na história, pois demonstrou os primeiros conhecimentos, obtidos por meio de estudos, acerca da Língua 

de Sinais ao conhecer duas irmãs surdas que se comunicavam usando gestos. Ele defendia a LS como a 

língua natural dos surdos, e que poderiam desenvolver a sua comunicação e o desenvolvimento cognitivo. 

Segundo relatos (GREMION, 1998, p. 48 apud ALBRES), “em 1756, Abbé de L'Epeé cria, em Paris, a 

primeira escola para surdos [...] com uma filosofia manualista e oralista. Foi a primeira vez na história, 

que os surdos adquiriram o direito ao de uma língua própria”.  

  

  

  

    

ORALISMO, COMUNICAÇÃO TOTAL E BILINGUISMO  

  

Oralismo  

  

 Na prática de ensino dos surdos, a primeira abordagem é o oralismo, que prioriza a integração da criança 

com surdez na sociedade dos ouvintes, possibilitando, assim, o seu desenvolvimento oral.   

  

 Defensores desse método afirmam que a linguagem restringe-se à língua oral, ou seja, para eles, a 

oralidade deve ser a única forma de comunicação dos surdos. Essa ideia foi proposta no Congresso de 

Milão, em 1880; com a resolução aceita, o oralismo foi implantado nas escolas europeias, sendo 

considerado superior ao gestualismo, que teve seu uso proibido nas instituições. O congresso afirmou 

ainda que para a criança surda se comunicar, deve saber oralizar.   

  

 Para Goldfield (1997), o oralismo vê a surdez como uma deficiência que pode ser minimizada por meio 

da estimulação auditiva, possibilitando o aprendizado da língua oral e auxiliando a pessoa surda a se 

integrar e interagir na comunidade ouvinte.  

    

Ainda que seja uma tradição  mencionar seu caráter decisivo, o congresso de Milão ,de 

1880 – onde os diretores das escolas para surdos mais renomadas da Europa propuseram  

acabar com o gestualismo e das espaço á palavra pura e viva, á palavra falada- não foi a 

primeira oportunidade em que se decidiram politicas e práticas similares[...] Apesar de  

algumas oposições, individuais  e isoladas, o referido congresso  constituiu  não o começo  

do ouvintismo e do oralismo, mas sua legitimação oficial […] o ouvitimismo, ou  o 

oralismo, não pode ser pensado somente como um conjunto  de ideias e praticas 

simplesmente destinadas a fazer com que os surdos falem e sejam  como o ouvintes. 
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Convivem dentro dessa ideias  outros pressupostos: ou  filosóficos  – o oral como  

abstração, o gestual  como sinônimo de obscuridade do pensamento; os religiosos a 

importância  da confissão oral, e os políticos – a necessidade da abolição  dos dialetos, 

já dominantes no século XVIII e XIX (SKLIAR,2010,P.16-17).  

  

  

   Assim, para Skliar, a educação oral requererá um esforço maior por parte do educando, das escolas e 

das famílias. Não podemos pensar que o oralismo veio somente para ensinar os surdos a falarem ou a 

serem “iguais” aos ouvintes, nem mesmo que essa filosofia possa ser oficializada. O método oralista 

defende, portanto, que a pessoa surda receba a linguagem oral, deixando de usar a sua língua de sinais.  

  

Comunicação Total   

  

  Na comunicação total, a segunda abordagem, defendem-se as metodologias auditivas, manuais e orais. 

A sua principal preocupação está em estabelecer processos comunicativos entre surdos ou entre surdos e 

ouvintes. Nessa prática, a preocupação é o aprendizado da língua oral, mas acreditase que os aspectos 

cognitivos, emocionais e sociais não devem ser deixados de lado.   

  

  Um dos métodos defendidos é a utilização de recursos espaço-visuais para facilitar a comunicação dos 

surdos. Segundo Perlin e Strobel (2009, p. 20) ''A comunicação total inclui uma gama de instrumentos 

linguísticos, ou seja: língua de sinais, língua oral, gestos, fala, leitura labial, alfabeto manual, leitura da 

escrita, ritmo, dança''.   

  

  Ciccione (1990) relata e afirma que, diferentemente dos oralistas, os defensores da comunicação total 

veem os surdos de uma maneira diferente: eles são vistos como pessoas e não somente como alguém que 

tem uma patologia a ser eliminada.  

   

  

  

Sob a proteção da filosofia educacional liberal da comunicação total, os diversos 

sistemas de sinais criados de fato conseguiram aumentar a visibilidade da língua falada, 

para além da mera leitura labial, e assim lograram auxiliar a compreensão da língua 

falada em certa medida. De fato o valor dos métodos da comunicação total para 

viabilização da língua falada em uma série de área da aplicação para o ensino da língua 

escrita não pode ser negado. […] (CAPOVILLA,2000,P.07)  

  

  

  

   Uma diferença marcante da Comunicação Total é a utilização de quaisquer recursos linguísticos, como: 

Língua de Sinais, Linguagem Oral ou Códigos Manuais. Outro recurso de suma importância nessa 

abordagem é a integração da família no processo de aprendizagem do sujeito surdo, acreditando que esse 

seja um papel de muita importância no desenvolvimento. Na Comunicação Total, são utilizadas a língua 

de sinais e a datilologia simultaneamente.  

       



200 

 

  

  

Bilinguismo   

  

  Essa abordagem tem o princípio de que o surdo deve ter como primeira língua a “língua de sinais”, sendo 

ensinada o mais cedo possível, o que fará com que ele desenvolva conceitos e relações com o mundo. O 

idioma falado predominante em seu país será ensinado como segunda língua, em modalidade escrita e, 

quando possível, oral.   

  Segundo Kalatai e Streiechen (2012, p.8) “[...] o Bilinguismo foi uma metodologia adotada a partir das 

reivindicações dos próprios surdos, pois a mesma tem possibilitado o acesso a duas línguas dentro de um 

contexto: a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa [...]”.   

  

  No Bilinguismo existem duas vertentes. Enquanto uma defende que a pessoa surda deva adquirir a 

Língua de Sinais e a linguagem oral separadamente e o quanto antes, a outra vertente defende 

primeiramente o ensino da Língua de Sinais e, num segundo momento, a modalidade escrita.   

  

  Quadros (1997), afirma que “o Bilinguismo é uma abordagem utilizada por escolas que pretendem tornar 

acessível às pessoas surdas duas línguas no contexto escolar”. Diversos estudos apontam como esse é o 

método mais indicado de ensino para pessoas surdas, por considerar a Língua de Sinais como língua 

natural e tornando menos complexo a aprendizado da parte escrita pelo surdo.   

  

  Em sala de aula, quando um professor tem conhecimento da Língua de Sinais, possibilita sua 

comunicação com o aluno portador de deficiência auditiva. Assim, é possível proporcionar o 

desenvolvimento emocional e cognitivo do surdo e a contribuir para sua integração social com o meio em 

que vive.  

  

    Para  Moura;Lodi;Harrison;(1997,p.345) declaram que:  

  

O bilinguismo, como forma de educação para surdos, pressupõe o ensino de duas línguas 

para a criança. A primeira é a língua de Sinais, que dará o arcabouço para a aprendizagem  

de  uma segunda  língua  que   pode ser escrita ou a oral, dependendo do  

modelo seguido (MOURA;LODI; HARRISON,1997,p.345)  

  

  

   

  Contudo  na escola regular predomina o ensino da  língua oral- auditiva  mesmo com o intérprete  da 

Língua de Sinais , o conteúdo é o ensino é feito com base oral – auditiva. Só o interprete passar o  a língua 

oral para  a modalidade visuo- espacial não tem a garantia  de desenvolvimento e aprendizagem desse 

aluno surdo, seria preciso construir uma relação de ensino e aprendizagem através da Libras , assim tendo 

autores que defendam uma escola Bilíngue.  

  

  Costa fala “[...] a consequência educacional de os surdos serem alfabetizados  em uma língua oral, e 

não em uma língua de sinais, é dramática e pode-se observar uma extrema dificuldade  
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de leitura, de acesso á leitura em geral, e a grande dificuldade que mostram para produzir textos”  

(COSTA,1999,P.44)     

  

Ainda que esses fatores sejam determinantes para o processo de letramento escolar, a 

pré- história linguística  das crianças surdas é desconsiderada pelos professores. A escola 

segue ignorando  com as diferenças individuais se constituem no complexo circulo de 

relações sociais que determinam processos de aprendizagem diferenciados entre crianças 

surdas(com ou “sem língua” -materna) e não surdas; ao ingressar na escola comum, o 

português escrito lhe é imposto no currículo escolar, de forma obrigatória, ensinado 

como língua materna e não como segunda língua, desconsiderando-se a ausência da 

primeira língua.(FERNANDES,2003,P.7-8).  

  

  

  

  

 Contudo, na escola regular predomina o ensino da língua oral-auditiva. Mesmo com o intérprete da 

Língua de Sinais, o conteúdo e o ensino são feitos com base oral-auditiva. A atividade do intérprete de 

“traduzir” a língua para a modalidade visual-espacial não tem como garantia o desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno surdo. Seria preciso construir uma relação de ensino e aprendizagem através da 

Língua de Sinais.   

  

 Costa afirma que “[...] a consequência educacional de os surdos serem alfabetizados em uma língua oral 

[...] é dramática e pode-se observar uma extrema dificuldade de leitura, de acesso à  

leitura em geral, e a grande dificuldade que mostram para produzir textos”. (COSTA, 1999, p.44)  

    

  Contudo mesmo o português não sendo a língua materno dos surdos:  

  

Os textos são de suma importância para os processos de letramentos para os surdos, ou 

seja, está inserida a cultura linguística através de nomes das ruas, das praças, 

propagandas, das lojas, de cartão de aniversario, esses componentes são partes mínimas 

de práticas sociais principiada no letramento. (ALMEIDA, 2014,p.28).  

  

 No bilinguismo, a escola dos surdos, eles aprenderão a Língua de Sinais como a L1, e a linguagem oral 

como a sua segunda língua, L2. Para aprender a L2, dependem primordialmente da aquisição da L1, a 

língua da comunidade surda.  

  

  

LÍNGUA DE SINAIS NO BRASIL  

  

    

 O início da Língua Brasileira de Sinais não foi diferente das demais línguas. Tal quais as línguas 

neolatinas, como o português, o francês e o espanhol, a Libras mudaram ao decorrer dos séculos. A língua 
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portuguesa sofreu mudanças no Brasil, seja na sua pronúncia, no seu vocabulário ou na sua sintaxe, e isso 

também ocorreu com a Libras. Koemer (1996, p. 62) afirma, referindo-se à história linguística:  

  

[…] Essa  tendências  penetrou no escrever a história da linguística, ainda que seja 

esperar que um historiador encontre mais exemplos de evolução e continuidade do que  

de revolução e descontinuidade de ideias através dos seculos, pontuados por mudanças 

de ênfase, incluindo movimentos de pêndulos, as vezes causados pelo afluxo de fatores 

extra-linguísticos, tais  como avanços e tecnologia, mas também acontecimentos 

sóciopoliticos.” (KOERNER, 1996.p.62)  

  

 O interessante em relação ao que foi descrito por Koerner, é que a Libras passa por um constante processo 

evolutivo. Os fatores extralinguísticos, bem como a história, a cultura, a comunidade e as novas 

tendências tecnológicas, têm influência direta no desenvolvimento da língua. Não se sabe ao certo como 

surgiram as línguas de sinais; sabe-se, no entanto, que foram criadas por homens que fizeram um resgate 

de um sistema comunicativo gestual/visual.  

  

No caso da Língua brasileira de Sinais, em que o canal perceptual é diferente, por ser 

uma língua de modalidade gestual visual, a mesma não teve sua origem da língua 

portuguesa: que é constituída  pela oralidade, portanto considerada oral-auditiva; mas em 

uma outra língua de modalidade gestual visual, a Língua de Sinais Francesa, apesar de a 

Língua Portuguesa ter influenciado diretamente  a construção lexical da Língua 

Brasileira de Sinais, mas apenas por meio de adaptações  por serem línguas em 

contato.(ALBRES.2005P.1).  

  

  

 No Brasil, um dos primeiros passos foi a criação do alfabeto manual, que era de origem francesa. Os 

alunos surdos vindos de diversos lugares do Brasil difundiram essa novidade onde residiam. No dia 26 

de setembro de 1857, foi fundado o INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos), no Rio de Janeiro, 

a primeira escola para surdos do Brasil. É nesse dia que se comemora o Dia Nacional dos Surdos, uma 

data importante para a comunidade surda, quando se tem o reconhecimento de sua cultura firmado diante 

da sociedade.   

  

 A Federação Nacional de Educação dos Surdos (FENEIS) é um espaço conquistado pelos surdos, onde 

compartilham sentimentos, concepção, ideias, valores e significados. Por meio da FENEIS, o teatro, a 

poesia, a pintura, a escultura, entro outras formas de cultura são levadas para o mundo do surdo.   

  

 Nesse momento de troca, tomou-se consciência da condição bilíngue e da relação de contato direto entre 

Libras e a Língua Portuguesa e foi dada a proposta para a capacitação dos instrutores para atuar no ensino 

de Libras no Brasil, conforme ressaltado por Albres (2005, p. 9) “A federação Nacional de Educação e 

Integração de Surdos - FENEIS, em 1998, preocupada com a grande diferença de sinais procuraram 

desenvolver um projeto para uniformizar e padronizar os sinais para facilitar a  

comunicação, principalmente entre os instrutores surdos”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Nesse breve estudo verificamos aspectos da Língua de Sinais, a sua importância para a comunidade surda, 

local em que se intensifica a sua cultura, em que ocorre uma identificação com o grupo social e, acima de 

tudo, local onde o surdo não se sente um deficiente sem capacidade, mas uma pessoa diferente da maioria.   

  

 Destaca-se a importância do ensino da Língua de Sinais nas escolas, como língua materna dos surdos, 

evitando frustração – social ou até mesmo linguística – nos alunos, sendo possível o desenvolvimento 

social e cognitivo do aluno surdo com o mundo.   

  

 Outro aspecto de importância para entender o ensino dessa comunidade foi o uso dos métodos 

educacionais ao longo dos anos na história da comunidade surda, como o Oralismo, Comunicação Total 

e Bilinguismo. Compreende-se, por fim, que o método ideal é o bilinguismo, que valoriza a língua 

materna dos surdos, priorizando o ensino da L1.  
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O QUE SE ESPERA DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS DIAS ATUAIS?  

Claudimar Paes de ALMEIDA - FACALE56  

Johnny dos Santos LIMA - FACALE57  

RESUMO: Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão a respeito da prática do professor de 

Português diante das mudanças no ensino da Língua Portuguesa. O trabalho com a Língua Materna é 

um processo indispensável na formação do ser humano, bem como, no papel do professor de 

Português na mediação e construção da autonomia do aluno. A metodologia adotada foi delineada 

por meio de um estudo bibliográfico, associado a discussões acerca das atitudes, posições, 

metodologias e práticas que se espera do decente da disciplina de Língua Portuguesa. A pesquisa 

mostrou a necessidade de linhas de ações que contribuam na construção de um ensino renovador 

caracterizado por uma nova realidade social, a partir das práticas de ensino e aprendizagem do 

Português, além da adoção de uma nova postura do professor diante das mudanças, com vista ao 

desenvolvimento da competência linguística do aluno.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino e aprendizagem; Língua Portuguesa; Professor.  

Introdução  

Vive-se em um século marcado por diversas transformações, sejam elas sociais, culturais, 

econômicas e políticas, no qual, o avanço tecnológico e os processos científicos intensificam-se cada 

vez mais, e para acompanhar essas transformações é necessário que se ocorra diversas revisões e 

reformulações, principalmente, no que diz respeito à educação, em especial, ao ensino da Língua 

Portuguesa.   

Por muito tempo, a educação tradicional predominou no ensino da Língua Portuguesa, no qual, 

não se levava em consideração a realidade e o interesse dos alunos, o texto era utilizado para 

ensinamentos de valores morais, tratamentos visualizados nos aspectos gramaticais normativos, sem 

respeitar as formas de oralidade e as variedades linguísticas utilizadas pelos mesmos, o ensino 

descontextualizado era interligado a exercícios mecânicos e frases soltas, entre outros.  

Ainda hoje, persistem práticas inadequadas, que não se encontram condizentes em relação ao 

ensino da Língua Portuguesa e que não colaboram de forma significante para que o aluno amplie sua 

competência linguística, seja escrita ou oral. As demandas de mudanças são eminentes, e isso requer 

um compromisso por parte da escola e, principalmente do professor que não pode ausentarse do pleno 

exercício da cidadania para com os seus alunos. A Língua Portuguesa não pode desfazer-se de ser 

uma disciplina que colabore na formação de pessoas críticas, participativas, atuantes, seja em seu 

aspecto social ou político e, o professor de Português exerce a função primordial de ser o mediador 

desse processo de ensino e aprendizagem, ao estimular em suas aulas o domínio das mais diversas 

formas de linguagem. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão a respeito da prática 

do professor de Português diante das mudanças no ensino da Língua Portuguesa, com base nos aportes 

teóricos, como: Bagno (2007), Cunha (1989), Demo (1993), Freire (1996, 2008), Luft (2008), PCN 
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(1998), Scherre (2005), entre outros. Logo, o trabalho partiu da metodologia por meio de um estudo 

bibliográfico, associado a discussões que colaborem na temática em tela. 

1. Professor de Português: o que se espera desse educador 

O professor deve estar atento às diversas mudanças ocorridas na sociedade e suas metodologias 

devem estar adequadas a essa realidade do educando, melhorando assim a qualidade de ensino. É 

importante enfatizar que, o professor além de ter esta visão mais ampla da realidade, deve ter um bom 

relacionamento com sua área de conhecimento para que a produção ocorra, pois “a forma como o 

professor se relaciona com sua própria área de conhecimento é fundamental, assim como sua 

percepção de ciência e de produção do conhecimento. E isto é passado para o aluno e interfere na 

relação professor-aluno; é parte desta relação”. (CUNHA, 1989, p.71).  

Dessa forma, ao considerar que o aluno seja um sujeito histórico, social e cultural, o professor 

enquanto mediador do ensino e aprendizagem irá contornar as problemáticas existentes em sala de 

aula, e isso só se dará através de uma boa relação, a mesma é uma das ferramentas que contribui com 

grande relevância no comportamento, atitude, e na formação integral do indivíduo. Nessa relação está 

uma das peças fundamentais que é o diálogo, é por meio dele que haverá aberturas para uma 

aprendizagem mais reflexiva e contínua. Segundo Freire (1996, p.136):  

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o 

momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto da reflexão 

crítica deveria fazer parte da aventura docente. A razão ética da abertura, seu 

fundamento político, sua referência pedagógica; a boniteza que há nela como 

viabilidade do diálogo. A experiência da abertura como experiência fundante do ser 

inacabado que terminou por se saber inacabado. Seria impossível saber-se inacabado 

e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas 

perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso 

natural da incompletude. 

Logo, percebe-se que um bom relacionamento professor-aluno deve fazer parte da prática 

educativa, por isso o clima em sala de aula tem que ser complementado a partir do ouvir, refletir e 

discutir. Este deve estabelecer uma relação empática, criando pontes que estabeleçam essa abertura 

ao mundo e aos outros que se encontram a sua volta, tornando-se assim um ser na sua completude, 

pois quebra as barreiras que o limita e as correntes que lhe aprisiona. Isso se concretiza mais ainda 

quando o professor se coloca a criar um clima agradável e positivo em sala de aula, pois “o “senso de 

humor do professor”, o “gosto de ensinar”, “o tornar a aula agradável, interessante”, (CUNHA, 1989, 

p.72), fundamenta-se como ferramentas construtoras da aprendizagem significativa.      

Outra característica é a metodologia do professor, esta também colabora de forma satisfatória 

para o aprendizado. O método tradicional não contribui de forma significativa na aprendizagem, uma 

vez que, o aluno de hoje está presente em um ambiente onde tudo é veloz, as transformações ocorrem 

rapidamente. Pode-se ressaltar que este aspecto esta entrelaçado na relação professor-aluno e, destacar 

que na metodologia do professor não devem estar presentes métodos que acorrentem os alunos, ou 

melhor, que os isolem da participação, e para isso alerta Cunha (1989, p.71):  

A título de exemplo, gostaria de referir que entre as características dos melhores 

professores estão: “torna as aulas atraentes”, “estimula a participação do aluno”, 

“sabe se expressar de forma que todos entendam”, “induz à crítica, à curiosidade e à 

pesquisa”, “procura formas inovadoras de desenvolver a aula”, “faz o aluno 

participar do ensino” etc.  
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É dentro desse formato que se devem ser estimuladas as práticas que conduzem a aprendizagem, 

assim, libertam-se e formam-se alunos atuantes e comprometidos com a transformação de si mesmos 

e do meio que vivem. É importante frisar, que em nenhum momento coloca-se aqui o professor como 

modelo de perfeição, mas estas características devem fazer parte da prática do dia a dia da sala de 

aula, pois o aluno valoriza também “o professor que é exigente, que cobra a participação e tarefas”. 

(CUNHA, 1989, p.71).   

Segundo o PCN (1998, p.67):  

A formação de professores se coloca, portanto, como necessária para que a efetiva 

transformação do ensino se realize. Isso implica revisão e atualização dos currículos 

oferecidos na formação inicial do professor e a implementação de programas de 

formação continuada que cumpram não apenas a função de suprir as deficiências da 

formação inicial, mas que se constituam espaços privilegiados de investigação 

didática, orientada para a produção de novos materiais, para a análise e reflexão 

sobre a prática docente, para a transposição didática dos resultados de pesquisas 

realizadas na lingüística e na educação em geral.  

A formação do professor é um instrumento que conduzirá sua prática em sala de aula, é 

necessário que este profissional compreenda que este elemento é integrante de um todo, pois “o 

professor que não leva a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de 

sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe”. (FREIRE, 1996, p.92). 

Não se levanta aqui dúvida da capacidade do professor e nem se coloca como primordial sua 

competência científica, determinando-o como competente ou não a partir deste ponto de vista, até 

porque existem professores com grande competência científica, mas que se complementam de 

atitudes autoritárias a todo o momento. Porém, o que se pretende ressaltar é que “a incompetência 

profissional desqualifica a autoridade do professor”. (FREIRE, 1996, p.92).  

O contexto social é um aliado do qual o docente deve analisar e levar em consideração como 

fator relevante para a sua prática, pois o mesmo deve estar apto a compreender e a receber as 

mudanças advindas da sociedade, e por consequência mediar, refletir e transmitir as ideias e os valores 

do momento atual, que em dado momento são exigentes e passam por várias sucessões de 

desenvolvimento. Nesse contexto destaca Demo (1993, p.153):  

[...] ensinar já não significa transferir pacotes sucateados, nem mesmo significa 

meramente repassar o saber. Seu conteúdo correto é motivar o processo 

emancipatório com base em saber crítico, criativo, atualizado, competente. Tratase, 

não de cercar, temer, controlar a competência de quem aprende, mas de abrirlhe a 

chance na dimensão maior possível. Não interessa o discípulo, mas o novo mestre, 

entre o professor e o aluno não se estabelece apenas hierarquização verticalizada, 

que divide papéis pela forma do autoritarismo, mas sobre tudo um confronto 

dialético. Este alimenta-se da realidade histórica formada por entidades concretas 

que se relacionam de modo autônomo, como sujeitos sócios plenos.  

É relevante ressaltar que o método acima citado não é utilizado por todos os professores, muitos 

ainda não estão abertos a receberem os acontecimentos atuais, sejam eles culturais ou sociais e, por 

vez não estão qualificados ou por algum motivo não se adaptam ao processo. Pode-se dizer ainda que 

os mesmos estão amarrados ao modelo de sua formação e poucos percebem que o ensino vem 

sofrendo mudanças assim como a sociedade atual, e para isso é necessário que o educador sofra e 

queira passar pela emancipação, livrando-se do ensino que por vez enxerga o aluno como mero baú 

que, simplesmente se deposita algo (conteúdo) e que este não sofre nenhuma transformação.   
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A formação do professor nos dias atuais ainda deve estar ligada ao domínio do conteúdo, visto 

que, este deve estar capacitado para interpretar e localizar o mesmo, seja historicamente e 

socialmente, levando a fazer essa conectividade com o cotidiano, conforme corrobora Cunha (1989, 

p.128): 

O domínio do conteúdo é também um valor ressaltado. Para alguns, este domínio 

está bastante relacionado com a prática profissional fora da escola ou da 

universidade, pois é ela que define a possibilidade de relacionar a matéria de ensino 

com a vida prática. Ajuda ainda a dar exemplos e favorece a maior 

instrumentalização do aluno para trabalhar com a realidade.   

Não obstante, este conteúdo deve estar associado à vida prática, por isso a formação do 

professor é de fundamental importância, pois assim estará subsidiado, aplicando o seu saber de modo 

concreto, relacionando ao mesmo tempo teoria e prática, visto que, “saber teorias é importante, mas 

é preciso saber aplicá-las à nossa realidade e ainda criar coisas novas de acordo com nossos interesses 

e recursos”. (CUNHA 1989, p.128).  

Por conseguinte, entende-se que essas características que foram destacas como, o bom 

relacionamento entre professor-aluno (afetividade), as formas adequadas para a apresentação do 

conteúdo (metodologia) e qualificação e domínio de conteúdo (formação), são ferramentas essenciais 

para o professor dos dias atuais. Só nesse sentido, atinge-se de forma eficaz a completude do alvo 

principal que é o aluno.   

2. O papel do professor de Português diante das mudanças atuais: o que ensinar para essa peça 

condutora de transformação que é o aluno?  

Velhos paradigmas ainda precisam ser quebrados na prática de ensino do Português. Nessa 

perspectiva, “urge um ensino de Português que escape da simples retenção de regras gramaticais, 

estruturados do maniqueísmo purista do certo e do errado da gramática normativa”. (LOPES, 1999, 

vi). Para tanto é necessário que o professor de Português esteja atento há essas expectativas, tornando 

suas aulas momentos privilegiados de aprendizagem, não as distanciando do mundo a sua volta, 

fazendo com que o aluno externalize de forma espontânea e prazerosa o conhecimento que já possui. 

Levanta Lopes (1999, vii):  

A expressão “ensino de Língua Portuguesa” não deve ser tomada como algo 

exclusivamente exterior, algo que venha de fora para dentro; ao contrário, deve ser 

entendida como um processo maiêutico, dialético, onde ensinar é fazer emergir da 

pessoa o conhecimento que esta já possui internalizado.  

O professor de Português não deve viver na dicotomia do que realmente ensinar para os alunos. 

Amparar-se na Gramática Normativa pelo simples esmero de ditar o que fazer e o que não fazer, como 

falar e como não falar, ditando formas de comportamentos linguísticos, etc., essa metodologia faz 

com que os alunos se desencontrem do verdadeiro sentido da aula de Português. Este educador deve 

ter como ponto norteador as situações reais do dia a dia, e essas devem vir abarcadas de observações 

de que vivemos em uma sociedade, na qual, o consumismo, o capitalismo, o individualismo, entre 

tantos outros contra-valores estão fortemente marcados, por isso é relevante que se valorize o diálogo 

dentro das práticas pedagógicas e, que esse deve ser tratado como essência nas aulas de Português. 

De acordo com Lopes (1999, p.8):   

O momento singular da aula de Português deveria oportunizar, aos alunos, 

descobrimentos e conquistas do mundo por meio do diálogo, pois é “a fortiori” o 
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lugar, por excelência, de práticas dialogais de encontro dos indivíduos mediatizados 

pelo mundo [...]  
O ensino do Português é um momento privilegiado da experiência dialógica, afinal 

trabalha-se, fundamentalmente, com a linguagem, na qual a palavra não apenas deve 

dominar o mundo, mas também conduzi-lo e transformá-lo.  

Por isso, o professor deve estar atento a abertura desse espaço, no qual haja o rompimento do 

silêncio existente entre os alunos, proporcionando-lhes momentos propícios para o diálogo e que este 

esteja ligado ao processo de ação e reflexão. Se o professor não abre esse espaço, ele vai acabar por 

tornar o ensino da Língua Portuguesa um estorvo na vida do aluno.     

Quando se trata da relação do ensino da linguagem, vivenciamos ainda um contexto, ao qual, a 

escola e em especial o professor de Português se detém de formula rotineira, apegando-se as 

definições e as regras existentes. Luft (2008, p.31) ressalta:  

Em matéria de aulas de linguagem, infelizmente, a escola continua rotineira e 

bitolada: acúmulo de definições, regras e exceções, classificações de palavras, 

listagem de anomalias e irregularidades, conjugações inusitadas, análises, muita 

análise sintática. E, naturalmente, crase, a cada semestre mais crase, para saber cada 

vez menos (ou não é exatamente isso que a experiência mostra? [...].  

Apegar-se a meras estruturações da língua, trazendo-a para a prática como se ela não sofresse 

transformações, é estar produzindo de certa forma um ensino repressivo.  O ensino, no entanto, deve 

ser tomado pelo panorama de que a língua passa por essas mudanças e que nada é estável, como 

salienta Bagno (2007, p.164):  

E com a língua não poderia ser de outro jeito. A língua de ontem não é a de hoje, e 

a de hoje não será a de amanhã: “Tudo o que se vê [e se fala e se ouve e se lê] não é 

igual ao que a gente viu [e falou e ouviu e leu] há um segundo”. Por isso, como 

também diz a canção, “não adianta fugir nem mentir pra si mesmo” – a mudança é 

inevitável, irrefreável, e o melhor mesmo é aceitá-la, compreender seus mecanismos 

e aprender a lidar serenamente com ela.  

Inevitável é a mudança e com ela se torna imprescindível que o educador do século XXI se 

enamore pelas mesmas, pois quebrar os velhos modelos é estar aberto a ensinar de forma eficaz e 

produtiva aos alunos que passam por esse contexto social heterogêneo. Segundo Scherre (2005, p.93) 

“o professor de português está ensinado gramática normativa, ele NÃO está ensinando língua 

materna, ele NÃO está ensinando língua portuguesa. Língua materna se adquire; não se aprende e 

nem se ensina”.   

Nesse caminho, deve o professor trilhar os seus passos, levando em consideração que o aluno 

já traz internamente a língua antes de ir para escola e, que este deve criar meios para que o aluno a 

liberte, sofrendo assim um processo de transformação. Destaca Luft (2008, p.12):  

Penso ser urgentíssimo promover uma mudança radical em nossas “aulas de 

Português”, ou como quer que as chamem: passando de uma postura normativa, 

purista e alienada, à visão do aluno como alguém que JÁ SABE a sua língua pois, a 

maneja com naturalidade muito antes de ir à escola, mas precisa apenas LIBERAR 

mais suas capacidades nesse campo, aprender a ler e escrever, ser exposto a 

excelentes modelos de língua escrita e oral, e fazer tudo isso com prazer e segurança, 

sem medo.   

Por isso o professor de Português não deve cair no erro, de iniciar as práticas de ensino por 

partes fragmentadas, ou seja, por aquilo que não dá sentido ao todo, como o estudo do som linguístico 
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ou fonema. Não se quer descartar aqui a decifração e a oralização do escrito, porém este tem 

importância relativa. A aprendizagem da Língua Portuguesa deve ser considera num contexto mais 

amplo “[...] não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que decorrem de 

uma análise de estratos – letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, frases [...]”, (PCN, 1998, p.23), 

nessa decorrência tomaremos essa prática simplesmente pelo método de análise gramatical, perdendo 

todo vínculo com a competência discursiva, não levando em consideração a contextualidade.   

Não obstante, é relevante citar que há várias situações para o exercício da cidadania, 

principalmente fora do espaço escolar, pois os alunos terão que ter a capacidade de responder as 

diversas exigências de fala e das diversas modalidades de gêneros orais presentes no contexto público. 

Portanto, “[...] cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento e realização 

de apresentações públicas: realização de entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais etc”. 

(PCN, 1998, p.25). Nessa reflexão, é necessário que se proponha situações didáticas nas quais tenham 

sentido a sua aplicabilidade, e para isso é importante que a escola tome para si esta tarefa.  

Portanto, as atividades curriculares da Língua Portuguesa devem estar atreladas, principalmente 

às práticas permanentes “[...] de escuta de textos orais e leitura de textos escritos e de produção de 

textos orais e escritos [...]”, (PCN, 1998, p.27), logo, partindo das análises e reflexões dos diversos 

aspectos presentes nos mesmos, criam-se instrumentos favoráveis para que o aluno consiga alargar 

sua competência discursiva, e que isso se encadeará através da mediação do professor, construindo 

assim, pontes para a autonomia do discente.   

3. O professor de Português como mediador na construção da autonomia do aluno 

Quando se ouve dizer o que é autonomia, apreende-se que ela é a faculdade ou direito de 

governar por si mesmo, liberdade. Para isso o professor de Português tem uma grande função que é 

mediar na construção da autonomia desse sujeito histórico, social e cultural que é o aluno. Sabe-se 

que o aluno em dado momento ao entrar na escola ainda não tem estruturas suficientes para organizar 

as ideias que contribuam na sua auto-formação, por isso, necessita de alguém que contribua nesta 

perspectiva organizacional. Orienta Vasconcellos (2001, p.58):  

O professor, além de ter um importantíssimo papel de dispor os objetos de 

conhecimento considerados socialmente relevantes, participa deste processo assim 

como o catalisador na reação química: não entra propriamente na reação, mas, por 

sua presença e atuação, ajuda a desencadeá-la; é um elemento dinamizador, que 

acelera o processo.  

Compreende-se, então, que o professor vai contribuir de forma significativa nos processos de 

conhecimento socialmente importantes, projetando o aluno para uma relação com o meio e com isto 

possa ele ter uma visão crítica da realidade em que vive.   

 Para tanto é de extrema importância que o professor respeite e deixe que a curiosidade do aluno 

permeie sua vida, quando este busca por meio desta uma significação para sua completude.  

“O exercício da curiosidade a faz mais criticamente curiosa, mais metodicamente “perseguidora” do 

seu objeto. Quanto mais a curiosidade espontânea se intensifica, mas, sobretudo, se “rigoriza”, tanto 

mais epistemológica ela vai se tornando”. (FREIRE, 1996, p.87).  

Criar situações para que essa curiosidade cresça é papel incumbido ao educador, este não deve 

em nenhum momento intervir nessas possibilidades de abertura ao conhecimento, e nem tomar-se 

como o que sabe tudo, formando o aluno para ser um mero espectador do que acontece a sua volta.  

O professor não pode deixar que uma educação “bancária” predomine no ambiente escolar, não deve 

levar em consideração o processo de ensino e aprendizagem como um ato de depositar e transferir 

conhecimento, pois “na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam 
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sábios aos que se julgam não saber”. (FREIRE, 2008, p.67). O aluno precisa se construir enquanto 

ser e que constituído dessa possibilidade possa fazer valer sua existência. Assim, salienta Freire 

(1996, p.59):  

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, sua inquietude, a sua 

linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza 

o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue 

sinal de usa rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento 

de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, 

de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride 

os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência.  

O professor de português não deve permitir que suas práticas, caracterizem-se por uma 

expectativa que feche o aluno para o mundo, vedando os seus olhos para não enxergar o que está a 

sua volta, e oprimir o mesmo para que não ocorram as possíveis indagações. Abrir ao aluno 

possibilidades de novas concepções, fazendo-o desenvolver o espírito crítico e trabalhando-o para as 

novas descobertas é muito significativo. Entretanto, deve-se quebrar com a velha visão preceituada 

de que o professor é aquele que detém todo o saber e o aluno é aquele que não sabe nada.   

Não obstante, ainda para que o educador seja um mediador na construção da autonomia do 

aluno é necessário que ele promova uma educação crítica, não se colocando como mero transferidor 

de conteúdo, uma vez que se compreende que o ensino não se encerra no tratamento superficial do 

conteúdo, todavia deve oferecer condições para que o educando aprenda a pensar criticamente. Porém, 

é de grande relevância que se leve em conta o conhecimento que o aluno traz do ambiente que não é 

o escolar.    

Ressalta-se que a reflexão que se faz aqui é que o professor de Português não é o construtor 

da autonomia do aluno e sim um mediador que colabora nessa construção. Segundo Freire (1996) 

ninguém pode construir a autonomia do outro, e isso não deve ser visto como um favor, mas sim 

como uma postura ética. A prática educativa está conectada à responsabilidade que, por sua vez, está 

ligada ao respeito ao estudante, pois “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. (FREIRE, 1996, 

p.59).  

O professor preocupado com a construção da autonomia do aluno defende princípios de 

liberdade e democracia, sua prática não deve submeter-se a imposição e a arrogância, mas a uma ação 

progressista e problematizadora, não se limitando em uma educação depositadora, como comenta 

Freire (2008, p.77):  

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a 

quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 

espacializada, mecanicamente compartimentada, mas nos homens como “corpos 

conscientes”. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a de problematização 

dos homens em suas relações com o homem.  

Acredita-se que o professor de Português tem grande importância na mediação para a 

construção do conhecimento do sujeito (aluno), assim deve trabalhar e levar em conta determinados 

aspectos como: instigar a solução das diversas necessidades da língua, a disposição dos novos 

elementos e situações que surgem no cotidiano e a interação como processo de socialização do meio 

em que vive. Desta forma, o professor contribuirá na reflexão e facilitará o acesso as informações 

para que o aluno entenda o que ele é, e qual o seu papel na sociedade, fazendo com que o mesmo 

compreenda que não é mero objeto do mundo, mas sujeito dele, intervindo nas mudanças das quais 
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acredita serem significativas para o bem comum, tornado-se assim, sujeito de sua própria história e 

autonomia.  

Considerações Finais  

Diante de todas as observações feitas, compreendeu-se que o ensino da Língua Portuguesa pode 

colaborar muito na formação integral do aluno, desde que o professor utilize métodos de ensino e 

aprendizagem, baseadas no contexto histórico, na intertextualidade e, que leve em consideração o 

trabalho e respeito com a linguagem.  

De forma geral a pesquisa mostrou a grande necessidade de ações que possam contribuir na 

construção de um ensino renovador, e para isso necessita-se da adoção de uma nova postura do 

educador de Língua Portuguesa diante das diversas mudanças ocorridas na sociedade, promovendo 

no aluno o desenvolvimento e a competência linguística e literária do ensino da Língua Materna.   

No entanto, deve este educador da Língua Materna atentar para as mudanças ocorrentes na 

sociedade e acompanhá-las, pois não pode ficar estático diante dos acontecimentos. O que se espera 

do professor dos dias atuais não são as mesmas solicitadas há um século. Torna-se vital que este 

educador colabore na emancipação de seu educando, e que enxergando uma nova realidade possa 

atuar de forma efetiva.  

Sabe-se que a educação escolar tem grande teor político, tanto na transformação e no 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade. É necessário e há uma grande necessidade de uma 

educação e de educadores que se comprometam efetivamente com a transformação social, e para que 

isso ocorra, torna-se fundamental rever as práticas de ensino da língua.     

Em suma, ensinar significa estar em um processo constante de construção do conhecimento, 

haja vista que, o mesmo se faz em pesquisas constantes, avaliação da prática, comprometimento com 

o educando.  Nessa condição, diante dos vários limites nela embutidos, o educador é convidado a 

provocar um ensino que leve à disciplina a não ser estagnada, mas aquela que é feita na inquietude, 

na dúvida que instiga. Uma educação que seja interferência profunda na sociedade.  

Portanto, é dentro desse contexto que, o professor de Língua Portuguesa deve desencadear o 

processo de ensino, diagnosticando as necessidades dos alunos e conhecendo a múltiplas realidades 

presentes em sala de aula. Só dessa forma estará colaborando na formação integral do aluno, ou seja, 

na formação de cidadãos críticos, conscientes, participantes e autores das próprias vidas e das 

transformações sociais eminentes.  
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A CAUSA INDÍGENA NA MÍDIA SUL-MATO-GROSSENSE: UMA ANÁLISE  

LINGUÍSTICO-ENUNCIATIVA BAKHTINIANA CENTRADA NO USO DO  

DISCURSO CITADO  

     

João Valadão BORGES 58 (G-UEMS)  

Geraldo José da SILVA59 (UEMS)  

  

RESUMO: O objetivo deste estudo é verificar o uso do discurso citado na elaboração de 

notícias e reportagens sobre as questões indígenas em Mato Grosso do Sul. Como esta questão 

é uma constante no Estado e, também, no Brasil, entendemos que o corpus eleito oportuniza 

uma análise sustentada na perspectiva teórica bakhtiniana, principalmente, no que respeita à 

enunciação. O teórico russo postula que todo texto é, na sua essência, dialógico. Para Bakhtin, 

os discursos são sempre compostos de outros discursos. No campo midiático, as vozes sociais 

podem funcionar como âncora ao locutor/repórter na construção das matérias. Para este artigo, 

apresentamos uma reportagem extraída do Jornal online Diário MS. Como percurso 

metodológico, tem-se a análise envolvendo o título e o corpo textual. Os critérios avaliativos 

centram-se no uso do discurso citado como elemento constitutivo na narrativa jornalística. Os 

resultados mostram que é possível analisar este gênero textual indo além da linearidade centrada 

no lead.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Questões indígenas; Mídia sul-mato-grossense; Discurso citado; 

Bakhtin.   

Introdução  

  

É sabido que questões sociais sempre acompanham os sujeitos historicamente situados 

numa dada comunidade. No Brasil uma das questões que ainda perduram é a questão indígena, 

principalmente, no que tange à ocupação de terras. A história tem sido testemunha dos conflitos 

envolvendo os indígenas e os proprietários rurais em várias regiões da federação. Essa polêmica 

é uma constante no estado de Mato Grosso do Sul. Os problemas são diversos: a questão da 

terra, da educação e da saúde nas comunidades indígenas são recorrentes no país. Não se nega 

o esforço de órgãos institucionais na tentativa de soluções dos conflitos de tais ordens.  

Neste estudo, a causa indígena tem nas notícias e reportagens o lócus em que as vozes 

dos atores sociais se representam por meio do discurso citado, seja de forma direta ou indireta.  

A temática em questão é, do nosso ponto de vista, fértil e produtiva para a análise e merecedora 

de uma reflexão dos pesquisadores que lidam com a leitura competente de textos de circulação 

social. O estudo realizado é fruto de uma pesquisa maior, desenvolvida na categoria de Iniciação 

Científica (PIBIC/UEMS). O corpus de partida é constituído de textos do Diário MS Online e 

do Correio do Estado Online, veiculados no período compreendido entre 2010 e 2015. Para 
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este artigo, elegemos uma reportagem do jornal Diário MS Online como análise ilustrativa. 

Ressaltamos que os critérios avaliativos são os mesmos para todos os outros textos que 

constituem o corpus, quais sejam: o uso do discurso citado na narrativa jornalística e os efeitos 

de sentidos que podem produzir no leitor/interlocutor. Entram no cômputo analítico o título e o 

corpo textual.   

O aporte teórico adotado para subsidiar as discussões e análises considera os recursos 

linguístico-discursivos com ênfase especial ao discurso citado, diluído em discurso direto e 

discurso indireto, sob a perspectiva enunciativa bakhtiniana. O texto jornalístico é tido como 

um enunciado e, com isso, aspectos ligados ao dialogismo e à interação verbal assumem 

relevância teórica na análise pretendida. Partindo da premissa de que o signo e a enunciação 

são de natureza social e que a ideologia é veiculada pela linguagem, vemos em 

Bakhtin/Volochínov (2006, p. 15) que “a palavra é a arena onde se confrontam os valores 

sociais contraditórios; os conflitos da língua refletem os conflitos de classe no interior mesmo 

do sistema: comunidade semiótica e classe social não se recobrem.” Na concepção dos autores, 

todo signo é ideológico e a ideologia reflete as estruturas sociais. Em Bakhtin/Volochínov, 

encontramos que todo texto é, na sua essência, dialógico. Os nossos discursos são 

sempre compostos de outros discursos. O discurso midiático não é diferente, o locutor 

utiliza de outros discursos para a efetivação e composição das notícias e reportagens. 
Vale lembrar que não nos interessa discutir parcialidade ou imparcialidade na mídia e 

sim o uso de recursos linguístico-discursivos na arquitetônica do texto jornalístico.  

Partimos da hipótese geral de que o discurso citado tem finalidade específica linguístico-

discursivamente no texto midiático e pode produzir efeitos de sentido junto ao leitor. Diante 

disso, os objetivos deste estudo é verificar o uso do discurso citado na construção de 

notícias e reportagens e analisar os efeitos de sentido que este recurso linguístico-

discursivo pode produzir no leitor/interlocutor. Além disso, mostrar que a perspectiva 

enunciativa bakhtiniana é aplicável também na análise de narrativa jornalística. Isto 

posto, passamos a fundamentação teórica que subsidia nossa análise.  

  

2 Fundamentação teórica  

  

2.1 Linguagem jornalística: aspectos gerais  

  

Tendo como princípio a livre divulgação de informações ao público em geral, os jornais 

têm divulgado fatos e acontecimentos, preferencialmente aqueles que chamam mais a atenção 

do leitor/interlocutor. Não é novidade que questões polêmicas ganham mais notoriedade nos 

noticiários por apresentarem diferentes pontos de vista e, intencionalmente, requererem dos 

leitores um posicionamento frente aos fatos noticiados.   

O gênero jornalístico se destaca pela capacidade de integração entre o leitor/interlocutor 

e o jornal utilizando, para este fim,  uma linguagem específica denominada de “linguagem 

jornalística”. Segundo Rossi (1994, p.7), “o jornalismo independentemente de qualquer 

definição acadêmica, é uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações de seus 

alvos: leitores, telespectadores ou ouvintes”. Alerta o autor que a questão central do jornal é o 

por quê e isso requer uma investigação mais apurada dos fatos/temas abordados. Em 

consonância com Rossi (1994), Lage (1997) ressalta que os compromissos ideológicos também 

estão presentes na linguagem jornalística porque o jornalismo é social e histórico. A esse 

respeito, Lage (1997, p. 44) assevera que “A língua é lugar rico de informações sobre a maneira 
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nacional de agir: hábitos de nepotismos, relações de amizade, sutis antagonismos raciais e rígida 

divisão de classes”. Como se vê, a imprensa tem como uma de suas premissas básicas a 

interpretação da realidade, filtrar os informes e transmiti-los à sociedade.   

Vale lembrar que o jornalismo, trabalhando com a informação transformada em notícia, 

desempenha uma função de conhecedor e transmissor de verdades que são tidas como 

simulacros da realidade. Nesta dimensão reflexiva a respeito da linguagem jornalística, Silva 

(2014) argumenta que, ao se produzir um texto midiático, o contexto sociocultural deve ser 

levado em conta. Isto se deve ao fato de que a alocução jornalística tem sua atuação pautada na 

tentativa de elucidar os processos e as ideologias sociais. Nesta esteira de discussão, destacamos 

o trecho a seguir no qual Silva (2014) acrescenta que:    

  

O discurso jornalístico é produzido com base no concurso e no efeito daquilo 

que lhe ofertam outros códigos, isto é, outras vozes de outros campos culturais. 

Cada vez mais o discurso jornalístico se insinua como uma espécie de saber 

explicativo dos processos sociais. Dessa forma, o processo de enunciação 

jornalística é regulamentado através de procedimentos mais generalizados e que 

se encontram estabelecidos em aspectos que envolvem a língua, as matrizes 

culturais, as regras sociais, a ética e as ideologias. É sabido que na enunciação 

jornalística deve predominar a referencialidade com o intuito de mostrar a 

veracidade dos fatos. O pressuposto dessa veracidade institui um contrato de 

autenticidade entre jornalista e os seus receptores. No jornalismo, a linguagem 

não é apenas um campo de ação, mas a dimensão constitutiva. E a condição 

pela qual o sujeito constrói um real, um real midiatizado. (SILVA, 2014, p.10).  

  

  

Ao ler um texto jornalístico, devem ser levados em conta o gênero e o modelo estrutural. 

Nessa linha de pensamento, o Manual da Redação da Folha de São Paulo, (MRFSP, 2001, p. 

24) menciona que o repórter, ao produzir uma reportagem, tende a ser rápido na transmissão 

dos fatos aos leitores, reproduzindo informações atuais e precisas sobre diversos temas de 

relevância social. Ainda sobre a noção de linguagem jornalística, o manual registra que “a 

relação do gancho com uma reportagem não deve ser automática, mas sim passar pelo crivo do 

jornalista, pela sua análise crítica”. Frente ao exposto, pode-se deduzir que o jornalista, ao 

produzir uma reportagem, deixa de alguma forma transparecer seu interesse.   

No campo jornalístico não se pode desconsiderar o poder de persuasão da mídia frente 

à sociedade. Uma imprensa sensacionalista que adota os mais diversos subterfúgios para a 

conquista plena dos seus leitores pode acabar contribuindo para a alienação ou como motivador 

de tensões. Diante do exposto, há que se considerar a flexibilidade linguísticodiscursiva  de que 

se utiliza o jornalista, na construção das matérias, sem menosprezar os resquícios ideológicos 

contidos em sua produção.  

  

2.2  Língua, linguagem: aspectos enunciativos, à luz de Bakhtin  

  

Ao falarmos de língua, linguagem e enunciação, achamos pertinente mencionar a 

palavra como principal meio de comunicação humana, seja de forma oral e também escrita. Em 

atenção aos propósitos eleitos para a análise neste trabalho, tomamos as noções conceituais de 

palavra sob a ótica enunciativa bakhtiniana. Bakhtin/Volochínov (2006, p. 115) afirmam  que 

“a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim 

numa extremidade, na outra apóia sobre o meu interlocutor”. A partir dos autores, entende-se 
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que a palavra é um território comum dos interlocutores sociohistoricamente situados. A palavra 

é de dimensão interativa por proceder de alguém e ser dirigida a alguém. Nesta esteira de 

reflexão, Flores et al (2009, p. 182) destaca que: “A palavra é um fenômeno ideológico por 

execelência que, possuindo natureza dinâmica, entra em contato com uma diversidade de fios 

ideológicos de modo a refletir diferentes graus de transformações sociais.” Nota-se que toda 

palavra traz consigo um juízo de valor e, com isso, constitui-se em discurso.   

Os estudos sobre a língua e a linguagem devem ocupar pauta nas discussões que levam 

em conta o processo comunicativo. Nesta perspectiva, uma reflexão muito particular nos chama 

a atenção a partir dos estudos de Bakhtin sobre o uso da língua. Nos processos de comunicação 

no meio social, a “língua” se faz presente praticamente em todas as circunstâncias, que variam 

de acordo com a necessidade da interação entre as pessoas e também em suas relações pessoais, 

em diversas situações do cotidiano.   

A esse respeito, Bakhtin/Volochínov (2006) postulam que para as relações sociais da 

língua não existe um padrão normativo e sim um contexto particularmente utilizado. Os autores 

também asseveram que o falante nativo não tem seu repertório como parte de um contexto 

formal, mas do resultado de diversos discursos alheios de uma dada comunidade. Dessa forma, 

considera-se que a língua, em seu conteúdo, não pode ser distinguida do seu caráter ideológico 

ou relativo à vida. Cabe ressaltar, ainda, outra reflexão dos autores:  

  

    

[...] Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram 
na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham 
nessa corrente de que sua consciência desperta e começa a operar. É apenas no 
processo de aquisição de uma língua estrangeira que a consciência já 
constituída – graças à língua materna – se confronta com uma língua toda 
pronta, que só lhe resta assimilar. Os sujeitos não “adquirem” sua língua 
materna; é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 109).   

  

Também, segundo Bakhtin/Volochínov (2006), a essência da língua não é estruturada 

por sistemas vagos de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, tão pouco 

pelo psicológico ou o fisiológico de sua produção, e sim pelo fenômeno social da interação 

verbal, concretizada pelas enunciações. A esse respeito os autores destacam que:  

  

  

A estrutura da enunciação e da atividade mental a exprimir são de natureza 

social. A elaboração estilística da enunciação é de natureza sociológica e a 

própria cadeia verbal, à qual se reduz em última análise a realidade da língua, é 

social. Cada elo dessa cadeia é social, assim como toda a dinâmica da sua 

evolução. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 124).  

  

  

As línguas, ao sofrerem um processo de aquisição pelo sujeito, se tornam constituintes 

do discurso. Segundo Bakhtin/Volochínov (2006, p. 147), a pessoa que fala tem a visão do 

discurso citado, como sendo a enunciação de outra origem, totalmente fora do contexto original, 

e como uma construção completa, alheia ao contexto narrativo. Dessa forma, os autores 

defendem que “o discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, 

ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação”. 
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Mencionam ainda que o discurso se instala e valida-se na relação interlocutiva. No que concerne 

a esse pressuposto, Bakhtin (1997), na obra Estética da Criação Verbal, adiciona que:  

  

O discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito 

falante e não pode existir fora dessa forma. Quaisquer que sejam o volume, o 

conteúdo, a composição, os enunciados sempre possuem, como unidades da 

comunicação verbal, características estruturais que lhes são comuns, e acima de 

tudo, fronteiras claramente delimitadas. E neste problema das fronteiras, cujo 

princípio é essencial, que convém deter-se com vagar (BAKHTIN, 1997, p. 

293).   

  

Em Marxismo e filosofia da linguagem, os autores, discorrendo sobre o discurso escrito, 

afirmam que “O discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão 

ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as 

respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc.”. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 

126) Na relação entre locutor e interlocutor há que se considerar que a enunciação é produto da 

interação de dois indivíduos socialmente organizados. Ampliando nossas reflexões sobre o 

discurso citado, buscamos em Silva (2015) que ressalta uma das possibilidades 

sintáticosemântica deste tipo de discurso ao mencionar que, através do discurso, o 

locutor/repórter pode imprimir grau de verdade mediante a voz do outro.   

O uso do discurso citado e sua transposição para a narrativa seja jornalística ou 

romanesca merece aqui um olhar mais epistêmico. Para tanto, buscamos em  

Bakhtin/Volochínov (2006) noções associadas a esse tipo de discurso. Os autores apontam as 

modalidades de manifestação/registro do discurso relatado: discurso direto, discurso indireto e 

discurso indireto livre. Por uma questão didático-teórica, nos restringimos a tratar das formas 

constitutivas na narrativa jornalística que são os discursos direto e indireto. No que concerne à 

funcionalidade discursiva desses recursos linguísticos, Bakhtin/Volochínov (2006) asseveram 

que:  

  

Essas formas [o discurso direto e o discurso indireto] são apenas esquemas 

padronizados para citar o discurso. Mas esses esquemas e suas variantes só 

podem  ter surgido e tomado forma de acordo com as tendências dominantes 

da apreensão do discurso de outrem; além disso, na medida em que esses 

esquemas assumiram uma forma e uma função na língua, eles exercem uma 

influência reguladora, estimulante ou inibidora, sobre o desenvolvimento das 

tendências da apreensão apreciativa, cujo campo de ação é justamente 

definido por essas formas. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 150)   

  

Como se vê, o uso dos discursos direto e indireto desempenha função de incorporação do 

discurso alheio no enunciado, principalmente o jornalístico. Sobre o discurso citado, sob a ótica 

bakhtiniana, Silva (2015) nos apresenta a seguinte síntese:  

   

Em síntese, o discurso citado apresenta a voz alheia, via discurso direto e 

discurso indireto. No discurso direto, o locutor traz o dito alheio para a 

narrativa, seja literária ou jornalística, com o propósito de imprimir crédito ao 
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que está sendo transmitido. O fato de içar a voz do outro para o texto, tal qual 

foi dita, dá ao locutor a sensação de isenção, uma vez que “quem diz isso é o 

outro e não ele”. Já o discurso indireto desempenha função semântica de uma 

possível síntese/tradução do dito alheio que é incorporado à narrativa. (SILVA, 

2015, p. 45-46)   

  

Na elaboração da narrativa jornalística, ao fazer uso ou representar a voz do outro, o 

repórter pode deixar transparecer juízo de valor. Esses fatores constitutivos da escrita midiática 

são determinantes em seu ofício de locutor responsável pelos enunciados. Nessa perspectiva, a 

linguagem tem como papel a construção da realidade social, possibilitando a interação dos 

indivíduos.   

Considerando o aspecto social e ideológico da linguagem, Fiorin (2004) argumenta que 

não podemos desassociar totalmente a linguagem do social nem desconsiderar suas 

peculiaridades, sob o risco de reduzi-la apenas a níveis ideológicos.  

É sabido que, na linguagem jornalística, o locutor faz uso de técnicas de diálogo e estilos 

que definem seu ponto de vista e sua ideologia, por exemplo, os discursos diretos e indiretos e 

marcadores do discurso através dos verbos dicendi e o uso de aspas. Como a narrativa 

jornalística anuncia, traz e se constitui de vozes de atores sociais sobre questões diversas na 

comunidade/sociedade, os verbos dicendi assumem papel estruturante fundamental. Convém 

lembrar que os verbos de elocução contribuem muito para a clareza e mérito dos informes 

transmitidos aos leitores/interlocutores. Dessa forma, cumprem função sintático-semântica que 

auxiliam a interpretação dos fatos narrados/apresentados.  

Ainda sobre os verbos dicendi, buscamos luz em Moura Neves (2000, p. 47) para nos 

subsidiar a análise aqui exposta. A autora esclarece que os verbos de elocução (dicendi) 

introduzem o discurso de outrem na enunciação. As formas mais evidentes são marcadas pelos 

discursos direto e indireto. No discurso direto, tem-se a citação do discurso alheio na íntegra ao 

passo que no discurso indireto, tem-se praticamente uma tradução e/ou paráfrase do dito de 

outrem. Nesta esteira de discussão conceitual, recorremos também a Garcia (1992) no que se 

refere aos verbos dicendi como elementos estruturantes na narrativa seja jornalística e/ou 

literária. Segundo Garcia (1992):  

  

   

Esses verbos que, no discurso direto, indicam o interlocutor e no indireto, 

constituem o núcleo do predicado da oração principal. Definidos por gramáticos 

como verbos de elocução, dicendi, ou sentiendi. No discurso direto o locutor 

narrador surge do passado através de sua representação dos fatos como se os 

tivesse vivenciado, muito utilizado no modernismo[...]. No discurso indireto o 

narrador junta às suas palavras o enunciado alheio e, transmite apenas a essência 

do dito (GARCIA, 1992, p. 130-131).  

  

  

Outro recurso linguístico-discursivo é o uso de aspas para representar/destacar a voz do 

outro nos enunciados. Quanto ao uso de aspas, nota-se que, ao elaborar uma notícia, o locutor 

deixa traços de subjetividade. Sobre essa afirmação buscamos nos orientar em 

Bakhtin/Volochínov (2006, p.165) que, ao analisar as variantes de expressão, afirmam que: 

“Essas palavras e maneiras de dizer são introduzidas de tal forma que sua especificidade, sua 

subjetividade, seu caráter típico são claramente percebidos. Na maioria das vezes elas são 
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colocadas abertamente entre aspas”. Os autores ainda argumentam que o uso das aspas pode 

modificar a expressão a partir das necessidades/objetivos do autor. A utilização desse recurso 

discursivo leva o autor a ter uma imagem dos leitores, pois, ao usá-la, tem-se a noção do que 

está presente ou não na capacidade discursiva de seu público. Cabe-nos uma rápida distinção 

pontuada por Bakhtin/Volochínov (2006, p. 171) onde os autores destacam que:   

  

Toda narrativa poderia ser posta entre aspas como se fosse de um “narrador”, 

embora isso não seja marcado temática ou composicionalmente. Mas, no 

interior da narrativa, praticamente cada epíteto, cada definição ou julgamento 

de valor poderiam também estar entre aspas, como se tivessem saído da 

consciência de uma ou outra das personagens.  

  

  

Diante do exposto, podemos entender o uso das aspas como a demarcação daquilo 

pertencente a uma certa formação discursiva do que daquilo que é exterior a ela. Ao se 

apresentar entre aspas o enunciado assume outra dimensão, na qual o locutor não quer assumir. 

A utilização desse recurso discursivo leva o autor a ter uma imagem dos leitores, pois ao utilizá-

las tem-se a noção do que está presente ou não na capacidade discursiva do seu público, dessa 

maneira o locutor faz uso das aspas para não ir de encontro aos leitores antecipadamente 

estabelecidos.  

Em síntese, o enunciado jornalístico pode ser analisado sob a perspectiva enunciativa 

bakhtiniana, uma vez que comporta características estruturais e funcionais como gênero textual. 

Assim, recursos linguístico-discursivos como discurso citado (direto e indireto), usos de aspas 

e verbos dicendi desempenham funções constitutivas na narrativa jornalística. Estes recursos 

se materializam linguisticamente e servem de lastro para a manifestação de diferentes pontos 

de vista sobre temas polêmicos gerados na sociedade. O locutor/repórter, responsável pelos 

enunciados, lança mão destes recursos para elaborar as matérias e, dessa forma, pode constituir 

uma interação verbal com o outro (leitor). Outro aspecto perceptível neste gênero textual é a 

presença do dialogismo de que trata Bakhtin em seus estudos, principalmente, no que tange à 

presença de vários discursos em um discurso midiático provindo de um locutor/repórter e 

dirigido a um interlocutor/leitor.   

  

3 Aspectos metodológicos: apresentação e análise do texto   

  

O texto “Governo teme conflito entre índios e fazendeiros em MS, do Diário MS, de  

28 de outubro de 2012 as 14:21” é parte constitutiva do corpus eleito para a análise do discurso 

citado na construção de matérias jornalísticas que abordam a questão polêmica envolvendo a 

causa indígena em Mato Grosso do Sul. Os conflitos são constantes e isso tem sido fornecido 

material/dados que nutrem a mídia. O jornalismo, como fonte de informação, tem trazido os 

informes à população tanto na mídia impressa quanto na mídia virtual. Como o corpus é 

constituído de matérias veiculadas em dois jornais online de Mato Grosso do Sul, sendo Correio 

do Estado e o Diário MS, para este trabalho escolhemos um texto do Diário MS para uma 

análise ilustrativa do uso do discurso citado como elemento constituinte neste gênero textual. 

Interessa-nos verificar os efeitos de sentido que este recurso linguístico, em especial, o uso do 

discurso direto e indireto pode produzir nos interlocutores/leitores. Apresentamos o referido 

texto, seguido da análise.  
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Governo teme conflito entre índios e fazendeiros em MS, do Diário MS, de 28 de outubro de 

2012 as 14:21  

[1°§] Defensores dos indígenas dizem que muitos deles vivem cercados por pistoleiros O 

governo federal decidiu convocar uma reunião de emergência para tentar intervir em uma 

disputa fundiária envolvendo índios guarani-caiovás e fazendeiros em Mato Grosso do Sul.  

[2º§] O caso voltou à agenda do governo após uma carta divulgada por indígenas da 

comunidade de Pyelito kue-Mbarakay, no extremo sul do Estado. No texto, eles prometem 

resistir a qualquer tentativa de desocupação da área.  

[3º§] O grupo de 170 índios reclama de uma decisão liminar da Justiça Federal que determinou 

em setembro a desocupação da área, que fica dentro da fazenda Cambará, em Iguatemi (a 462 

km de Campo Grande).    

[4º§] "Como um povo nativo e indígena histórico, decidimos meramente em sermos mortos 

coletivamente aqui", diz a carta, que circulou pela internet na última semana.  

[5º§] As citações a mortes coletivas chamou a atenção em uma etnia com histórico de suicídios 

–foram 555 entre 2000 e 2011, segundo dados do Ministério da Saúde. [6º§] A taxa de suicídios 

entre guarani-caiovás é de 62,01 por 100 mil habitantes. Para a  OMS (Organização Nacional 

da Saúde), um índice de 12,5/100 mil já é muito alto.  

[7º§] O governo federal e o Cimi (braço missionário para os índios da Igreja Católica) dizem 

que os índios não tratam na carta de suicídio coletivo.  

[8º§] O Ministério Público e a Funai já recorreram da decisão do juiz federal Sérgio Bonachela, 

de Naviraí. Ontem, a carta ordenando a manutenção de posse à fazenda chegou à comarca de 

Iguatemi.  

[9º§] A Polícia Federal ainda não foi acionada para acompanhar o oficial de Justiça à área hoje 

ocupada pelos índios.  

[10º§] Os guarani-caiovás vivem espalhados por várias áreas no Estado, em terras demarcadas 

e acampamentos.  

[11º§] Defensores dos indígenas dizem que muitos deles vivem cercados por pistoleiros. Os 

registros de ataques, segundo eles, são constantes.  

[12º§] Segundo a Procuradoria, a taxa de homicídios entre os guarani-caiovás é de 100 para 

100 mil habitantes, quatro vezes a média nacional, 27,1.  

NEGLIGÊNCIA  

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=95540
http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=95540
http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=95540
http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=95540
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[13º§] Para o Cimi, a carta deu visibilidade à situação dos índios na região de fronteira.  

[14º§] "Essa carta escancara para o mundo que o Brasil não é capaz de proteger seus povos 

indígenas. Nenhum governo, de direita ou dito de esquerda, conseguiu resolver essa 

problemática", disse o coordenador regional do Cimi em MS, Flávio Machado.  

[15º§] "Agora, ou resolve ou o decreto de extermínio desses povos foi assinado e não há mais 

nada o que fazer."  

[16º§] O procurador da República Marco Antonio Delfino de Almeida diz que o governo 

federal concedeu títulos de propriedade a fazendeiros para permitir a ocupação da área de 

fronteira e agora precisa resolver o imbróglio.  

  

3.1 Análise do texto  “Governo teme conflito entre índios e fazendeiros em MS, do Diário MS, 

de 28 de outubro de 2012 às 14:21”  

  

Por uma questão didática, a análise contempla, inicialmente, o título e, em seguida, o 

corpo textual, ou seja, faz-se um percurso analítico por parágrafos.  

O título, “Governo teme conflito entre índios e fazendeiros em MS”, é uma declaração 

estruturada em torno da forma verbal (teme), no presente do indicativo que permite a inferência 

interpretativa de que o temor com relação à causa anunciada pode ser tido atemporal. O uso do 

sintagma conflito, além de completar sintaticamente a forma verbal teme, produz efeito de 

sentido junto ao leitor/interlocutor de que a situação é tensa na região. O registro dos envolvidos 

na questão “índios e fazendeiros” confirma a função vocativa e persuasiva contidas no título. 

Outro sintagma básico no título é “governo” que desempenha função sintática de sujeito e 

sugere, discursivamente, uma voz institucionalizada que deveria não temer os conflitos. A 

expressão “Governo teme conflito”, no título, sugere cautela e preocupação por parte do 

governo e, além disso, chama a atenção do leitor/interlocutor  para a leitura completa da matéria. 

A esse respeito, Silva (2014, p. 104) assevera que o título, elemento macroestrutural, de alguma 

forma já antecipa o teor polêmico do texto, atraindo a atenção do leitor. A própria constituição 

frástica do título implica oposição e anuncia um jogo de forças entre duas posições discursivas. 

Portanto, ao escolher os elementos estruturais do título, o jornalista procura imprimir certo grau 

de neutralidade frente ao que vai ser apresentado/narrado. A seguir, passamos a análise 

macroproposicional do texto.  

No primeiro parágrafo, o locutor situa o leitor quanto aos envolvidos na questão 

(defensores dos índios, pistoleiros, governo federal, índios guarani-caiovás e fazendeiros), 

destacando o local do conflito (Mato Grosso do Sul). Tem-se a incidência de uma declaração 

em discurso indireto: “Defensores dos indígenas dizem que muitos deles vivem cercados por 

pistoleiros” que funciona como uma tradução da voz alheia (defensora dos índios) sobre a causa. 

O uso do verbo dicendi “dizem” opera com um articulador discursivo imprimindo grau de 

verdade e tensão no enunciado. Neste parágrafo, merece destaque, também, a forma verbal 

“decidiu”, representando  a voz do governo federal que, diante do conflito, convoca reunião 

para tomada de atitude. Vale registrar, ainda, o substantivo deverbal “disputa” que tensiona a 

narração dos fatos. Segundo Bakhtin/Volochínov (2006, p. 163), “O discurso indireto ouve de 

forma diferente o discurso de outrem; ele integra ativamente e concretiza na sua transmissão 

outros elementos e matizes que os outros esquemas deixam de lado”. Como se vê, o 
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locutor/repórter lança mão desse recurso linguístico com a intenção de ganhar mais crédito junto 

ao leitor/interlocutor, logo no início da matéria.   

No segundo parágrafo, o Governo se vê obrigado a dar atenção à reinvindicação dos 

indígenas, por conta da divulgação de uma carta escrita pela liderança dos índios. Essa 

informação fica clara no trecho “O caso voltou à agenda do Governo”. A forma verbal “voltou” 

sugere ida e volta diante de um fato. Por se tratar da causa indígena, as informações dadas pelo 

locutor/repórter demonstram que os conflitos são sucessivos e carecem de solução.   

O terceiro parágrafo apresenta uma narrativa linear, situando o leitor no texto, referindo 

se à decisão pela desocupação da terra pelo governo, e à sensação de insatisfação por parte dos 

indígenas.  

O locutor começa o quarto parágrafo em discurso direto “Como um povo nativo e 

indígena histórico, decidimos meramente em sermos mortos coletivamente aqui”, “diz a carta”, 

ficando evidente que os indígenas são os responsáveis pelo conteúdo da carta. O uso do verbo 

dicendi “diz” expressa um caráter de verdade da informação mencionada e, ao mesmo tempo,  

sugere uma tentativa de isenção do locutor com relação ao teor apresentado na notícia. A esse 

respeito (Moura Neves, p. 47, 2000) argumenta que no discurso direto, o falante tem uma 

responsabilidade muito menor sobre a oração completiva, que é uma citação direta, ficando o 

controle das expressões correferenciais e dêiticas (de referência à situação) circunscrito à 

própria oração citada, e, portanto independente de referência ao falante.  

O quinto parágrafo apresenta dados estatísticos, fazendo uma correlação entre a carta 

com fatos passados e conclui a informação, apoiando-se nas informações do Ministério da 

Saúde. Isso fica evidente no trecho “(...) segundo dados do Ministério da Saúde.”  

O sexto parágrafo retoma o parágrafo anterior mantendo a linearidade da narrativa 

informando e fazendo um breve comentário sobre as taxas de suicídios entre os índios: “Para a 

OMS (Organização Mundial da Saúde), um índice de 12,5/100 mil já e muito alto”.  

Todo o sétimo parágrafo é apresentado, via discurso indireto, como segue: “O governo 

federal e o Cimi (braço missionário para os índios da Igreja Católica) dizem que os índios não 

tratam na carta de suicídio coletivo”. Nota-se que um verbo dicendi “dizem” rege o dito das 

duas representações institucionalizadas que prenunciam um mesmo ponto de vista sobre o 

provável conteúdo constante na carta emitida pelos indígenas. O locutor praticamente traduz o 

dito alheio e o repassa aos leitores produzindo um efeito de sentido verossímil à narrativa 

jornalística. A respeito desse procedimento articulatório textual, convém mencionar a 

contribuição de Moura Neves (2000) sobre o uso do discurso indireto, ao destacar que esse tipo 

de discurso “não é uma cópia do discurso do outro, mas tem sua voz representada e tal que se 

torna responsável pelo dito por outro”.  

No oitavo parágrafo, em um primeiro momento, nos deparamos com uma narrativa 

linear, na qual o locutor simplesmente transmite o fato da insatisfação dos indígenas que 

recorrem da decisão da justiça contra eles. Num segundo momento, o locutor se empenha em 

afirmar que a decisão já está nas mãos dos responsáveis e aguarda-se uma solução para o 

problema. Isto pode ser percebido na passagem: “Ontem, a carta ordenando a manutenção de 

posse à fazenda chegou à comarca de Iguatemi”.  

  O nono parágrafo retorna ao sétimo, em que o locutor recorre novamente ao fato de que a 

ordem já foi emitida e que se cumpra o decidido o quanto antes.  

No décimo parágrafo, o locutor traz a informação de que os índios “vivem espalhados”, 

dando a impressão de uma possível desorganização por parte dos indígenas, residentes em todo 

o Estado.  
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O décimo primeiro parágrafo traz a ocorrência do discurso indireto, momento em que o 

locutor traz a afirmação do ”CIMI”, usando o verbo dicendi “dizem”, no trecho “Defensores 

indígenas dizem que muitos deles vivem cercados por pistoleiros”, o enunciado produz no leitor 

uma sensação de tensão pelo fato de que existem “pistoleiros” homens armados dispostos a 

tudo. Em seguida, faz uso novamente do discurso alheio (indireto), afirmando que, de acordo 

com registros, os ataques são constantes. Percebemos que o uso do discurso indireto, neste 

parágrafo, desempenha função de análise de conteúdo. Esta perspectiva alicerça-se em 

Bakhtin/Volochínov (2006, p.162) que defende a ideia de que “a tendência analítica do discurso 

indireto manifesta-se principalmente pelo fato de que os elementos emocionais e afetivos do 

discurso não são literalmente transpostos ao discurso indireto, na medida em que não são 

expressos no conteúdo mas nas formas da enunciação.  

Quanto ao décimo segundo parágrafo, o locutor faz uma comparação entre homicídios 

indígenas do estado de Mato Grosso do Sul e os não índios do Brasil. Destaca também o alto 

índice de homicídios entre guarani-caiovás. O registro das informações é narrado na 

modalidade de discurso segundo, como fica explícito no trecho: “Segundo a Procuradoria”.   

Antecedendo o décimo terceiro parágrafo, tem-se o sintagma „negligência‟ apresentado 

em destaque. Ao utilizar este recurso, o locutor chama a atenção do leitor para as questões 

apresentadas na reportagem e que, sutilmente, emite um juízo de valor sobre a falta de vontade 

político-administrativa em resolver/solucionar os conflitos envolvendo índios e proprietários 

rurais no Estado.  

No décimo terceiro parágrafo, fica claro um ponto de vista linear, onde o locutor/repórter 

limita-se em apenas destacar aos leitores a repercussão que teve a carta escrita pelos indígenas. 

Ao utilizar a expressão “para o Cimi”, o locutor atribui a responsabilidade argumentativa para 

esta instituição, na modalidade em discurso segundo, de forma velada.  

O décimo quarto parágrafo traz uma crítica ao governo, feita pelo representante do Cimi 

em Mato Grosso do Sul, como consta no trecho: “Essa carta escancara para o mundo que o 

Brasil não é capaz de proteger seus povos indígenas. Nenhum governo, de direita ou dito de 

esquerda, conseguiu resolver essa problemática [...]”. O uso do discurso direto, destacando a 

voz do representante do Cimi no Estado, produz um efeito de sentido de crédito junto ao 

leitor/interlocutor. As marcas de transposição do dito alheio para o texto, ao utilizar as aspas e 

o verbo dicendi “disse”, imprimem grau de veracidade do dito do outro trazido para o texto. O 

uso de aspas, neste parágrafo, coloca em enlevo o discurso alheio e conota a ideia de “quem 

disse isso foi o outro” produzindo uma tentativa de isenção do locutor frente ao diz/escreve. 

Quanto ao uso de aspas, Bakhtin/Volochínov(2006, p. 171) destacam toda narrativa poderia ser 

posta entre aspas como se fosse de um “narrador” composicionalmente constitutivo, uma vez 

que envolve personagens e pontos de vista de outrem na enunciação escrita. Os autores 

mencionam ainda que “Mas, no interior da narrativa, praticamente cada epíteto, cada definição 

ou julgamento de valor poderiam também estar entre aspas, como se tivessem saído da 

consciência de uma ou outra das personagens”.   

No décimo quinto parágrafo, temos uma narrativa onde o locutor enfatiza a mensagem 

da carta, que profere sentido de ameaça ao que poderá acontecer, caso não seja resolvida a 

questão das terras: "Agora, ou resolve ou o decreto de extermínio desses povos foi assinado e 

não há mais nada o que fazer.". O emprego de aspas destaca a mensagem do parágrafo e reforça 

o apelo para a solução dos conflitos.  

O locutor, no décimo sexto parágrafo, faz menção à concessão de títulos de propriedades 

a fazendeiros na fronteira do Brasil com o Paraguai e que precisa legalizar as áreas. O parágrafo 

é regido por discurso indireto no qual o locutor parafraseia o dito do Procurador da República 
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ao afirmar que o governo federal concedeu terras e agora precisa resolver o imblóglio. Nota-se 

um jogo de forças de ambos os lados em torno da questão. De um lado, os defensores dos 

indígenas e, de outro, a morosidade do governo federal em solucionar o problema.  

Em síntese, o texto é apresentado em 16 (dezesseis) parágrafos curtos, praticamente 

pequenas declarações sobre os conflitos entre indígenas e proprietários rurais em Mato Grosso 

do Sul. O locutor lança mão do discurso citado (diluído em discurso direto e discurso indireto) 

além das aspas e verbos dicendi para a construção da matéria. Mesmo utilizando parágrafos 

curtos, o locutor consegue transmitir os informes sobre a questão indígena e as dificuldades 

encontradas para a solução dos conflitos existentes na região. As vozes sociais envolvidas na 

causa são notórias e se presentificam no texto como: a voz indígena, representada na carta que 

circulou pela internet, a voz do governo federal e do  Cimi, a voz da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a voz do Ministério Público e da Funai e a voz do  procurador da República. O 

uso do discurso modalizado em discurso segundo, arrazoado por autoridade, é estrategicamente 

utilizado pelo locutor/repórter com o intuito de  instaurar de crédito junto ao leitor/interlocutor.   

  

Considerações finais   

  

A proposta de análise realizada mostrou-se produtiva e instigante, uma vez que o corpus 

eleito comporta vários pontos de vista sobre a questão apresentada nos textos de cunho 

polêmico. O tema central das matérias trata das questões indígenas no Mato Grosso do Sul. A 

reportagem analisada apresenta características dialógicas com a juntada de diferentes pontos de 

vista sobre a causa indígena no Estado. Os posicionamentos são arregimentados num só 

enunciado jornalístico e, para tanto, o locutor/repórter lança mão do discurso citado, uso de 

verbos dicendi e das aspas para prender a atenção do leitor/interlocutor. No que tange à 

interação verbal, percebe-se que o locutor/repórter preenche esta condição 

discursivoenunciativa por apresentar ao leitor a mensagem que, por ser polêmica, requer desse 

mesmo leitor uma resposta, uma reação. Os recursos linguístico-discursivos centrados no uso 

do discurso citado confirmam nossa hipótese de que podem funcionar para transpor vozes de 

atores sociais manifestadas na materialidade linguística textualmente marcadas.   

Nosso objetivo foi atingido pelo fato de que o discurso citado é constitutivo no gênero 

narrativo jornalístico e pode produzir efeitos de sentido de crédito junto ao leitor e de tentativa 

de isenção frente ao dito alheio. Outra contribuição do exercício de análise aplicada ao texto 

jornalístico, utilizando a perspectiva enunciativa bakhtiniana, é apresentar aos estudiosos do 

texto e do discurso um novo olhar para se trabalhar a leitura crítica de textos de circulação 

social. Ressaltamos que o ensaio analítico apresentado é mais um percurso possível de análise 

da narrativa jornalística que não se limita apenas em responder as perguntas básicas do lide que 

norteia essa modalidade textual.   
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O LUGAR DO BRASIL NA AMÉRICA LATINA E O OLHAR CRÍTICO 

SUBALTERNISTA DE CLARICE LISPECTOR  

Joyce ALVES (UEMS/UEL)60  

RESUMO: A Literatura Brasileira muitas vezes é dissociada da produção literária geral da América 

Latina, inclusive por críticos e acadêmicos. Assim, esta pesquisa se desenvolve em nível de 

Doutoramento com o propósito de destacar o fato de que o Brasil produz literatura “de costas” para 

o continente, sempre voltado para o Oceano Atlântico a espera de novas caravelas europeias. Deste 

modo, repensar ou redefinir a América Latina não é tarefa para a comunidade letrada ou pela 

burguesia, mas pelas “vozes menores” que estão o tempo todo se manifestando, subalternas ou não. 

Aos intelectuais, escritores, cabe ouvir este “balbucio” ou grito cultural. A sensibilidade de um 

escritor permite o registro das vozes marginalizadas para então unir-se a elas numa só voz construindo 

a identidade do continente latino-americano. Clarice Lispector soube perceber essas manifestações 

culturais e as registrou em alguns de seus textos e que servem de ponto de partida para esta pesquisa.  

PALAVRAS-CHAVE: Crítica literária latino-americana; crítica subalternista; Clarice Lispector.  

Introdução  

A proposta deste trabalho é articular ideias que relacionam o lugar do Brasil na América 

Latina, não apenas geograficamente falando, mas principalmente no que se refere à cultura brasileira 

em relação ao grupo cultural maior que compõe o continente latino-americano; valemonos assim, 

propositalmente, da narrativa de uma das escritoras brasileiras mais lidas e estudadas na academia: 

Clarice Lispector. Diante de questões referentes à subalternidade na América Latina (que é o principal 

viés desta pesquisa) associadas ao nome Clarice Lispector, somos provocados a, no mínimo, certa 

estranheza, haja visto que a referida escritora não é latina nem tão pouco brasileira por nascimento; 

além disso, deve-se considerar o evidente reconhecimento de Clarice em território nacional e 

internacional fazendo de sua literatura um conjunto de obra canônica em nosso país, academicamente 

falando.  

O fato é que, conforme as palavras de Edgar Nolasco (2010, p. 11) em seu livro BabeLocal: 

lugares das miúdas culturas (2010), especialmente no capítulo intitulado “O lugar é minha herança 

nunca herdada”, “podemos dizer que o povo (...) é a continuação desse lugar que está sempre em 

movimento.” Ora, sabemos que Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, porém veio com sua família 

para o Brasil recém-nascida, tornando-se “continuação desse lugar”, sendo alfabetizada no idioma 

local (de origem latina), fazendo-se nordestina por se instalar inicialmente no Recife, e posteriormente 

carioca quando passou a maior parte de sua vida como intelectual no Rio de Janeiro. E mais, se nos 

afastarmos da academia e adentrarmos mais na cultura representada pela nossa própria literatura, se 

sairmos de nossas salas, escritórios e demais ambientes de pesquisa, nos depararemos com uma 

Clarice Lispector brasileira, humanamente sensibilizada, que registra o que vê e, principalmente, o 

que vai mal no mundo. A realidade sociocultural brasileira pode ser encontrada em muitos escritos de 

Clarice, especialmente nas crônicas. Trata-se aqui de um “diálogo” de brasileiro para brasileiro sim.  

Contudo, a explicação talvez não esteja em quem escreve, mas de onde se escreve. A reflexão 

aqui deve ser norteada pelos seguintes questionamentos: em que consiste a América Latina? E o 
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Brasil, é parte deste grupo cultural do continente latino-americano? Geralmente os Estudos Culturais 

que abrangem a América Central e a América do Sul falam em “literatura latinoamericana e a 

brasileira”, como se o Brasil não fosse parte deste conjunto continental. Além disso, o próprio grupo 

intelectual-acadêmico brasileiro por vezes evoca a literatura nacional “de costas” para o continente, 

como se estivéssemos sempre à espera de novas caravelas europeias e prontos para sermos 

colonizados. E isso pode ser explicado pelos próprios livros didáticos de geografia do início dos anos 

2000 que apontavam uma subdivisão da América do Sul em: América Andina, América Platina e 

Brasil (ALMEIDA; RIGOLIN, 2004, p. 313), evidenciando o lugar isolado do país nesta história. 

Porém, o último Seminário Internacional América Platina de Literatura (2014), por exemplo, 

aconteceu no Brasil já numa evidente tentativa de agregar o país ao grupo continental e cultural sem 

subdivisões.  

Portanto, este artigo é mais que um convite para refletir sobre o conceito cultural de América 

Latina hoje, mas também de compreender as noções de subalternidade e crítica subalternista a partir 

deste lugar: o Brasil. É então que abordaremos algumas narrativas finais de Clarice Lispector, 

destacando especialmente as crônicas por ela produzidas entre as décadas de 60 e 70, sempre na 

tentativa de mapear a voz intelectual que percebe as questões sociais do local de sua cultura.  

1. A literatura brasileira e o contexto latino-americano 

Para fazer uma abordagem literário-cultural, antes é preciso determinar o lugar que servirá de 

ponto de partida e análise desta proposta. Até porque quem fala, pensa ou indaga, faz isso a partir de 

um espaço cultural que, por sua vez, encontra-se refletido no texto de alguma maneira. Por isso, somos 

instigados a pensar sobre o Brasil enquanto parte cultural dessa mistura heterogênea que se chama 

América Latina. Mas, definir é, por vezes, cair num abismo, já que o grupo cultural latino-americano 

é um, mas oriundo de misturas culturais enriquecedoras tornando-o heterogêneo. Por isso, cabe aqui 

lembrar a passagem de Homi Bhabha, n‟O local da cultura (2013), em que se afirma:  

É apenas quando compreendemos que todas as afirmações e sistemas culturais são 

construídos nesse espaço contraditório e ambivalente da enunciação que começamos 

a compreender porque as reivindicações hierárquicas de originalidade ou “pureza” 

inerentes às culturas são insustentáveis, mesmo antes de recorrermos a instâncias 

históricas empíricas que demonstram seu hibridismo. (BHABHA, 2013, p. 74)  

Pensando nisso, devemos levar em consideração a relação fronteiriça entre Brasil e o restante 

do continente. Assim: dos países que fazem parte da América do Sul, com exceção do Chile e do 

Equador, todos os demais fazem fronteira com o Brasil: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, 

Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Nota-se que a miscigenação brasileira 

se dá evidentemente pela mistura cultural advinda já num primeiro momento pelo contexto 

geográfico, isso porque o ponto de fronteira deve ser visto como área de riquíssimo contato e troca 

cultural.  

Além do mais, o processo de colonização do Brasil é o ponto de contato dos europeus com os 

índios através dos portugueses e, juntamente com a cultura europeia do século XVI, já tivemos 

também contato com os africanos através dos escravos. Da “mistura cultural” entre europeu, negro e 

índio nasceu a cultura brasileira, que posteriormente também sofreria influências dos imigrantes 

italianos, alemães, libaneses, holandeses, japoneses, entre outros, variando conforme a região do país.  

Ora, todo esse destaque acima para a história cultural do Brasil e suas relações fronteiriças 

servem para lembrar o caráter híbrido da cultura brasileira. Se a mistura cultural se dá nessa proporção 

só no território nacional, imaginemos o caso de todo o continente latino-americano. Por isso, faz-se 

necessário ressaltar as palavras do argentino Néstor Canclini, que nos apresenta já na Introdução do 
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livro Culturas híbridas (2015), por exemplo, o termo hibridação que seriam “processos socioculturais 

nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2015, s/p). Assim, no caso da América Latina cairia 

por terra novamente a ideia de subdivisão do continente, estabelecendo-se o contato entre as culturas 

consideradas menores ou maiores. A verdade é que, ainda de acordo com Canclini, estamos sempre 

passando das formas mais heterogêneas para as mais homogêneas, talvez até de forma “forçada”, mas 

caímos no hibridismo ao tentar homogeneizar o que, em verdade é misto. Para compreender melhor 

essa questão, nos valeremos das palavras de Antonio Candido que faz uma brilhante reflexão em A 

educação pela noite no capítulo sobre literatura e subdesenvolvimento.  

Candido parte do fato de que o número de analfabetos nos países da América Latina é muito 

elevado, e explica que o escritor latino-americano talvez esteja fadado a ser um “produtor de bens 

culturais para minorias, embora no caso estas não signifiquem grupos de boa qualidade estética, mas 

simplesmente os poucos grupos dispostos a ler” (CANDIDO, 2000, p. 144). A massa que compõe o 

grupo de menor acesso à literatura erudita acaba formando um conjunto maior, porém com acesso 

àquela cultura imposta pela televisão, rádio e outros meios de comunicação (hoje podemos incluir a 

internet) que acabam utilizando de recursos e valores duvidosos, bem distantes daquilo que o homem 

culto busca na arte literária: “Influência mais grave da debilidade cultural sobre a produção literária 

são os fatos de atraso, anacronismo, degradação e confusão de valores” (CANDIDO, 2000, p. 149).  

Isso nos faz pensar que a cultura de massa impõe e padroniza a mente do sujeito com 

paupérrimo suporte cultural tendo como maioria analfabetos ou semianalfabetos, o que tende a 

homogeneizar um grupo maior. Por isso, podemos pensar que a cultura de massa é o fator que, em 

verdade, dificulta o processo de reconhecimento do caráter híbrido do nosso país, bem como de toda 

a América Latina, dada a potencialização do pensamento homogêneo e ignorante em detrimento do 

múltiplo e heterogêneo, que compõe o real valor cultural. Deste modo, Candido é categórico ao 

afirmar que “cabe à literatura latino-americana uma vigilância extrema, a fim de não ser arrastada 

pelos instrumentos e valores da cultura de massa, que seduzem tantos teóricos e artistas 

contemporâneos” (2000, p. 146). Ora, se nos atentarmos para o fato de que Antonio Candido escreveu 

isto no início da década de 50 do século passado, estamos na verdade diante de um prenúncio de como 

estaria a nossa sociedade hoje dada a atualidade do tema.  

Eneida Maria de Souza, abordou esta questão no Congresso Brasileiro de Literatura  

Comparada, em 1998, em Florianópolis, no conhecido ensaio “O não-lugar da literatura”. Eneida 

discute o fato de que ao tentarmos nos igualar muitas vezes aos europeus e à cultura europeia, 

acabamos despersonalizando a nossa cultura atribuindo-a uma imagem alheia e não subjetiva. E 

completa: “A pretensa particularização e originalidade do conhecimento é tributária de um espírito 

de classe, de natureza estereotipada, atingindo dimensões universalistas e homogêneas” (SOUZA, 

2002, p.14). Mais uma vez recaímos na ideia de que ao nos distanciarmos daquilo que é 

verdadeiramente nosso, estamos também distantes da noção de múltiplo e heterogêneo. Essa noção 

europeizada da nossa cultura, portanto, é também um agravante no reconhecimento da cultura 

brasileira enquanto parte do conjunto cultural latino-americano.  

Outra dificuldade apontada por Eneida está relacionada ao aprofundamento das relações 

interdisciplinares no âmbito das ciências humanas:  

A insistência na defesa de uma especificidade da literatura no meio de outras 

manifestações culturais deve-se ainda à desconfiança da crítica diante da prática 

interdisciplinar, lugar teórico que comporta o cruzamento de diversas disciplinas e 

o apagamento das diferenças relativas ao conceito de autonomia. (SOUZA, 2002, p. 

14)  
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Ou seja, neste caso, a questão está na abordagem da literatura em relação a outras 

manifestações culturais, inclusive as representações da periferia ou fronteiriças. A não aceitação das 

culturas marginalizadas postas em pé de igualdade com as literaturas canônicas acaba engessando o 

olhar dos pesquisadores sobre as relações interculturais e, portanto, impede o reconhecimento da 

chamada “alta literatura” como parte da híbrida cultura latino-americana. Mais uma vez retomamos a 

ideia inicial deste trabalho em analisar as narrativas de Clarice Lispector, escritora considerada 

canônica para a cultura nacional, mas que revela através de seus textos a denúncia das desigualdades 

sociais do nosso país. Se levássemos em consideração apenas o rótulo de “canônica”, a literatura de 

Clarice jamais poderia ser analisada através da pesquisa crítico subalternista, por exemplo, e isso 

limitaria os estudos literários contemporâneos. Nesse sentido, vale-nos recordar ainda o 

questionamento de Eneida a respeito dessa noção de valores estereotipada:  

E se atualmente a abolição de hierarquias discursivas corresponde ao semelhante 

descrédito diante das diferenças entre classes sociais, tais como o juízo do gosto e 

da preferência estética, como entrar na discussão dos valores da arte e da literatura a 

partir de parâmetros que fogem do controle institucional e participam do jogo 

competitivo do mercado? (SOUZA, 2002, p. 14)  

De fato, há uma enorme dificuldade em introduzir no ambiente acadêmico esse tipo de 

perspectiva que pretende reconhecer o caráter múltiplo das culturas locais, levando em consideração 

as literaturas das margens e a própria cultura latino-americana (não europeia).  

Isto é, como já reconheceria Canclini, uma reorientação a respeito da percepção sociocultural 

local poderia trazer dificuldades para o intelectual, especialmente os escritores, que procuram 

contemplar os dois lados da moeda: aquele que contempla a realidade da cultura de massa e muitas 

vezes europeizada, impondo modelos, e aquela sufocada pela massificação, ou seja, o caráter híbrido; 

o referido autor cita Jorge Luis Borges e Octavio Paz, no que se refere a essa tentativa de intermediar 

a realidade cultural e o público sob os efeitos do mercado simbólico (CANCLINI, 2015, p. 99).  

Contudo, para situar o Brasil nessa discussão, justificamos aqui a escolha por Clarice  

Lispector, principalmente nas crônicas d‟Jornal do Brasil, reunidas postumamente no livro A 

descoberta do mundo em 1984. Nesta obra podemos observar aquilo para o qual Edgar Nolasco 

chama a nossa atenção sobre a manifestação da cultura híbrida como um balbucio (para lembrar o 

termo de Hugo Achugar, em Planetas sem boca) numa tentativa de ser percebida no meio do barulho 

ensurdecedor da cultura de massa. De acordo com Nolasco, em se tratando de América Latina, 

“queremos arguir que na verdade ainda não se deu conta de entender, de escutar como se deveria as 

diferenças culturais (...) que pululam e embaralham qualquer conceito, inclusive o de subalternidade, 

formalizado aprioristicamente” (NOLASCO, 2010, p. 64-5).  

O que se pretende dizer aqui é que, por mais que o intelectual no local de sua cultura revele a 

realidade pela diferença social, é preciso aguçar os nossos “ouvidos” acadêmicos para a percepção 

deste tipo de manifestação. Cabe ao intelectual, pesquisador acadêmico, priorizar o caráter híbrido da 

cultura para que esta, por sua vez, não seja sufocada pela cultura de massa, bem como para não se 

deixar conduzir por um olhar “quadrado” e limitado.  

Para contribuir com esta linha de pensamento, o tópico seguinte tratará brevemente sobre as 

questões que envolvem a noção de subalternidade como sendo a “voz” sufocada pela imposição 

homogeneizadora. O intuito é também compreender o papel do intelectual neste tipo de produção 

literária através da chamada crítica subalternista.  

2. Subalternidade e Crítica Subalternista 

A palavra subalterno, conforme consta nos dicionários, significa “o que está sob as ordens do 

outro”. E, compreende-se que este “outro” tem poder sobre o que é considerado subalterno. Thomas 
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Bonicci (2005) discerne esses elementos da seguinte forma: “Outro”, com letra maiúscula, é o que 

tem poder sobre o “outro”, com letra minúscula. Mas, quando se trata de relações de poder, antes é 

necessário refletir a respeito e, para tanto, nos apropriamos do pensamento de Michel Foucault, em 

Microfísica do poder, no que se refere à assimilação do poder no âmbito das Ciências Humanas. 

Assim, Foucault elabore a seguinte reflexão:  

Não vejo quem (...) poderia ter colocado este problema do poder. Pela direita, estava 

somente colocada em termos de constituição, da soberania, etc., portanto, em termos 

jurídicos; e, pelo marxismo, em termos de aparelho do Estado. Ninguém se 

preocupava com a forma como ele (o poder) se exercia concretamente e em detalhe, 

com sua especificidade, suas técnicas e suas táticas. Contentava-se em denunciá-lo 

no “outro”, no adversário, de uma maneira ao mesmo tempo polêmica e global: o 

poder no socialismo soviético era chamado por seus adversários de totalitarismo; no 

capitalismo ocidental, era denunciado pelos marxistas como dominação de 

classe; mas a mecânica do poder nunca era analisada. (FOUCAULT, 2014, p. 07) 

Grifos nossos.  

Para compreender melhor essa noção de “poder”, nota-se que Foucault utiliza inicialmente a 

expressão “adversário” para representar aquele que apresenta o menor poder numa relação 

aparentemente de combate. E mais, a denúncia no mundo ocidental de um poder como “dominação 

de classe”. Ora, no caso da América Latina, quem tem poder sobre quem? Quem é adversário de 

quem? Quem é “outro” do “Outro”? Como funciona essa “mecânica do poder”? O fato é que, numa 

relação político-econômica todos os países da América Latina são independentes, salvo as Guianas. 

Porém, se pensarmos no quesito sociocultural é possível que encontraremos uma série de divergências 

nessa questão, colocando sempre alguns países historicamente dependentes uns dos outros ou 

considerados “menores” em relação a países como Argentina, enquanto modelo europeu na América 

do Sul, ou o próprio Brasil, por sua extensão territorial e, consequentemente, por sua variabilidade 

cultural. Não se trata, no entanto, de uma luta binária entre hegemônico e subalterno, porque é menos 

no binário e mais no híbrido que se reconhecem as relações entre dominador e dominado.  

Assim, esta reflexão pode ser identificada nas produções artísticas de um modo geral. Porém, 

na literatura, se pensarmos na questão do subdesenvolvimento, por exemplo, chegaremos novamente 

a Antonio Candido (2000, p. 140), que destaca o fato de que é possível compreender certos aspectos 

fundamentais do subdesenvolvimento na criação literária da América Latina. Candido fala sobre a 

beleza do continente latino-americano refletida na Literatura do século XIX, por exemplo. No Brasil, 

o Romantismo da “Canção do Exílio”, a nação era cantada por suas belezas naturais. Em 

contrapartida, a medida em que as produções literárias em território nacional amadureciam, tornaram-

se mais notáveis os “defeitos” do país, marcados pelo analfabetismo, a miséria, a desigualdade social.  

Assim, o que mais nos importa aqui é afirmar que o Brasil, a América Latina, são 

culturalmente independentes de qualquer imposição hegemônica europeia ou norte-americana. A 

literaturas latino-americanas são autênticas, híbridas e revelam o que cada país tem de melhor ou de 

pior, socioculturalmente falando. A América Latina já possui um discurso independente, cabendo à 

academia o papel de mapear e identificar os pontos de maior valor literário no âmbito da Literatura 

Comparada, por exemplo (como é o caso do presente trabalho). Conforme Nolasco destaca com 

firmeza, “a subalternidade da América Latina já reivindicou o direito ao grito por conta própria e auto 

risco, restando a nós enquanto outro de nós mesmos saber escutar por fora de qualquer discurso 

acadêmico e de qualquer perspectiva disciplinar” (NOLASCO, 2010, p. 70). Ou seja, é preciso elevar 

as culturas consideradas menores ou marginalizadas por meio da percepção delas. Assim, a 

subalternidade de fato deixaria de existir e passaríamos a reconhecer a crítica subalternista nas 

literaturas e pesquisas acadêmicas.  
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Por conseguinte, as produções literárias latino-americanas e seus respectivos representantes, 

na sua história local, demonstram de fato terem conquistado o direito ao grito, seja nas formas  

“balbuciadas” (ACHUGAR, 2006) de manifestação, seja através dos gritos escancarados pela cultura 

local, como algumas personagens de Clarice Lispector, ou ainda, pela criação de grupos voltados para 

pesquisas direcionados para este tipo de discussão. É o caso da Associação LatinoAmericana de 

Estudos Subalternos, “originalmente formada por cinco integrantes: John Beverly,  

Robert Carr, José Rabasa, Javier Sanjinés e Lleana Rodrigues, cujo primeiro encontro ocorreu na 

George Mason University, em 1992” (FIGUEIREDO, 2009, p. 31). Estes estudiosos abriram as portas 

da academia e os ouvidos da crítica para dar atenção à cultura marginalizada, fronteiriça e híbrida, 

enriquecendo o discurso crítico na América Latina.  

Portanto, a América Latina já não pode ser rotulada como grupo cultural subalterno em se 

tratando de vozes culturais, mas crítico subalternista pelo seu caráter denunciativo e de valorização 

da cultura local sempre à espera de ouvidos acadêmicos menos excludentes para ouvi-los. Em 

contrapartida, faz-se necessário compreender o papel do intelectual crítico subalternista para os 

estudos literário-culturais, conforme almejamos no tópico seguinte.  

3. A crítica subalternista em crônicas clariceanas 

Mas aqui vai o meu berro me rasgando as profundas 

entranhas de onde brota o estertor ambicionado. Quero 

abarcar o mundo com o terremoto causado pelo grito.  
(LISPECTOR apud BORELLI, 1981, p. 65)  

Pensar o papel do escritor enquanto sujeito que sensivelmente percebe a presença do elemento 

cultural “marginal” e a revela por meio da literatura é de grande importância. No caso do Brasil, mais 

especificamente neste artigo, pretendemos destacar o papel da escritora Clarice Lispector na 

percepção deste grupo. Assim, podemos chamar de crítica subalternista toda produção literária que 

revela o olhar do escritor intelectual atento às questões sociais e mais, que produz uma literatura em 

que se nota a presença do elemento subalterno da sociedade de um determinado lugar de enunciação. 

Porém, é preciso tomar cuidado ao dizer que este intelectual “dá voz ao subalterno”, pois, em verdade, 

este subalterno tem voz. O intelectual cumpre apenas o seu papel de ouvir e perceber o balbucio das 

margens.  

Na esteira da discussão anterior sobre subalternidade e crítica subalternista, nos valeremos a 

partir de agora das narrativas de Clarice Lispector (especialmente as crônicas publicadas entre as 

décadas de 60 e 70) onde é possível perceber o olhar atento do intelectual que, ao captar as 

manifestações socioculturais das margens, transcreve-as em sua literatura. No livro Esboço para um 

possível retrato (1981), Olga Borelli, uma das melhores amigas de Clarice Lispector, apresenta as 

últimas anotações da escritora brasileira em que é possível perceber a preocupação de Clarice com 

questões sociais além da reflexão em torno do papel do intelectual num processo que ela chama de 

“desnudamento”:  

O escritor não é um ser passivo que se limita a recolher dados da realidade, mas deve 

estar no mundo como presença ativa, em comunicação com o que o cerca. Na 

atividade de escrever o homem deve exercer a ação por desnudamento, revelar o 

mundo, o homem aos outros homens. (...) Ele tem ou não a consciência de seu papel 

de „revelador‟ das coisas, o meio através do qual elas se manifestam e adquirem 

significado. (...) Penso que o escritor deve dirigir-se à liberdade de seus leitores, 

integrados ou não na mesma situação histórica e para quem as realidades descritas 

sejam ou não alheias. E, ao fazê-lo, o escritor deve mobilizá-los a uma identificação, 

questionamento e possível resposta. (LISPECTOR apud BORELLI, 1981, p. 72-3)  
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Ora, fica clara a compreensão de Clarice sobre o fazer literário associado à realidade de forma 

fiel e justa, além de mostrar que a crítica subalternista nasce do incômodo, ou seja, daquilo que não 

vai bem no mundo e atinge a percepção do intelectual. Assim, para alimentar essas afirmações, 

partiremos para a análise de algumas crônicas reunidas no livro A descoberta do mundo (1984). 

Porém, é preciso lembrar, por exemplo, que já nos últimos romances Clarice também deixase revelar 

como intelectual atenta às questões sociais do Brasil, como é o caso de A hora da estrela, de 1977.  

Nota-se que já nos outros doze títulos do livro (de um total de treze), A hora da estrela revela 

uma Clarice atenta às vozes que “pululam” (para lembrar Nolasco) no meio da sociedade brasileira, 

no caso, a voz do nordestino. Desses títulos destacamos cinco: O direito ao grito, Ela não sabe gritar, 

Assovio no vento escuro, Eu não posso fazer nada e Saída discreta pela porta dos fundos. Podemos 

perceber na maioria deles a referência ao som (grito, gritar, assovio), ou a noção de submissão (“Eu 

não posso fazer nada” e “Saída secreta pela porta dos fundos”). Assim, como se não bastasse a 

necessidade de se atribuir mais de dez à obra, notamos a insistência por revelar uma voz “abafada” já 

por meio deles. Sem nos esquecer, é claro, da própria protagonista, Macabéa, apresentada de uma 

forma tosca e bem realista, de modo que o leitor é convidado a identificar-se com a personagem de 

modo visceral, conforme se nota no trecho a seguir:  

Se há verdade nela – e é claro que a história é verdadeira embora inventada – que 

cada um a reconheça em si mesmo porque todos nós somos um e quem não tem 

pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais 

preciosa que ouro – existe a quem falte o delicado essencial. (LISPECTOR, 1999b, 

p. 12)  

É possível notar o processo de “desnudamento” ao qual Clarice explica em manuscrito a Olga 

Borelli como sendo o “revelar o homem aos outros homens”, tendo como objetivo atingir a alteridade 

em que um (o leitor, bem como o intelectual crítico subalternista) se coloca na situação cultural do 

outro (lugar de enunciação), “porque todos nós somos um”. Contudo, em entrevista concedida por 

Clarice Lispector no ano da publicação de A hora da estrela, ela é questionada sobre qual o papel do 

escritor brasileiro. E em tom de desânimo ela responde: “De falar o menos possível” (LISPECTOR 

apud GOTLIB, 1995, p. 458). Talvez a compreensão que podemos ter desta afirmação seja a de que 

em verdade o escritor (“Outro”, com letra maiúscula) deve abster-se de si para que o “outro” (com 

letra minúscula) apareça.  

Nas crônicas, Clarice Lispector explora ainda mais os sentidos viscerais do leitor a ponto de 

colocá-lo diante da situação quase real da narrativa. A crônica enquanto gênero literário da denúncia 

por excelência, circula tanto em jornais quanto nos livros e, à época em que Clarice mais se dedicou 

a essas produções, o então Jornal do Brasil era de acesso predominante da classe média do Rio de 

Janeiro. Tudo o que ela produziu enquanto colaboradora do JB foi reunido no livro póstumo A 

descoberta do mundo no ano de 1984.  

Nesta coletânea nota-se a variabilidade temática pela qual a escritora perpassa desde o futebol 

e o carnaval brasileiro até a denúncia com relação à fome, ao massacre de índios e às péssimas 

condições em que vivem uma grande parte da população carioca da época. Há uma atenção especial 

voltada para as empregadas domésticas, além do discurso crítico em relação ao governo e o descaso 

com setores como saúde e educação. Segundo os registros de Olga Borelli (1981), Clarice sempre se 

incomodou por ter que tratar de assuntos “fúteis” em suas crônicas para agradar ao público e aos 

editores, mas sempre buscou livrar-se da hipocrisia para elevar temas de maior importância para o 

intelectual que sabe de seu dever na sociedade. Num tom quase machadiano de ironia, Clarice 

apresenta na crônica abaixo, por exemplo, a ânsia pela denúncia através de suas narrativas:  
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Não posso. Não posso pensar na cena que visualizei e que é real. O filho está de noite 

com dor de fome e diz para a mãe: estou com fome, mamãe. Ela responde com 

doçura: dorme. Ele diz: mas estou com fome. Ela insiste: durma. Ele diz: não posso, 

estou com fome. Ela repete exasperada: durma. Ele insiste. Ela grita com dor: durma, 

seu chato! Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. Será que ele está dormindo? 

– pensa ela toda acordada. E ele está amedrontado demais para se queixar. Na noite 

negra os dois estão despertos. Até que, de dor e cansaço ambos cochilam, no ninho 

da resignação. E eu não aguento a resignação. Ah como devoro com fome e prazer 

a revolta. (LISPECTOR, 1999a, p. 23)  

Nota-se já nesta crônica, intitulada “As crianças chatas”, o anseio intelectual de soltar o  

“grito” de desespero em nome de um grupo aparentemente sem voz. Além da beleza estética da 

crônica, é possível reconhecer o mundo, a sociedade em si, nas linhas da narrativa. Isso porque, apesar 

de em momento algum o narrador mencionar um lugar específico para este fato narrado, nós sabemos 

que se trata de algo comum podendo ser visto nas ruas de pequenas ou grandes cidades. Ou seja, 

sabemos que o problema social existe, mas a obra literária entra com o papel fundamental e mimético 

de representar a realidade.  

A temática da fome vai aparecer em outras crônicas da coletânea, como já afirmamos 

anteriormente. No texto intitulado “Daqui a vinte e cinco anos”, Clarice aponta a questão da fome 

como sendo algo a ser priorizado pelos governantes: “Os líderes que tiverem como meta a solução 

econômica do problema da comida serão tão abençoados por nós como, em comparação, o mundo 

abençoará os que descobrirem a cura do câncer” (LISPECTOR, 1999a, p. 33). A pobreza também 

aparecerá quando em crônica sobre os cuidados com o mundo a escritora afirma: “observo o menino 

de uns dez anos, vestido de trapos e magérrimo. Terá futura tuberculose, se é que já não a tem.” 

(LISPECTOR, 1999a, p. 276). Assim, Clarice Lispector dá destaque para várias situações sociais 

pelas quais o Brasil passava na época e que perduram até os dias atuais, a maioria delas sem solução 

aparente.  

Em outra crônica de 1968, intitulada “Carta ao Ministro da Educação”, a escritora demonstra 

preocupação com a distribuição de verbas para a educação, especialmente para o Ensino Superior:  

O senhor há de estranhar que uma simples escritora escreva sobre um assunto tão 

complexo como o de verbas para a educação – o que no caso significa abrir vagas 

para os excedentes. Mas o problema é tão grave e por vezes patético que mesmo a 

mim, não tendo ainda filhos em idade universitária, me toca. (...) Se o senhor 

soubesse o sacrifício que na maioria das vezes a família inteira faz para que um rapaz 

realize o seu sonho, o de estudar. Se soubesse da profunda e muitas vezes irreparável 

desilusão quando entra a palavra “excedente”. (...) O senhor sabe o preço dos livros 

para pré-vestibulandos? São caríssimos, comprados à custa de grandes dificuldades, 

pagos em prestações. (...) Que estas páginas simbolizem uma passeata de protesto 

de rapazes e moças. (LISPECTOR, 1999a, p. 76-77)  

Assim, Clarice Lispector se faz grito, passeata de protesto, pedido de socorro, através de suas 

narrativas. Há muito de Brasil nos textos de Clarice e, portanto, há muito de América Latina em várias 

outras crônicas desta escritora que, graças à cultura de massa que homogeiniza a torna “canônica” e, 

por isso, muitas vezes rejeita o caráter crítico subalternista de suas narrativas. O cânone também sabe 

ouvir, também balbucia, também grita. O cânone brasileiro é heterogêneo e não deve ser 

homogeneizado como cultura de massa.  

Em 2015, o The New York Times publicou a lista dos melhores do ano em literatura incluindo 

o nome Clarice Lispector pela publicação de um livro de contos em inglês naquele ano. Na ocasião, 

o editorial afirmou: “a brasileira foi uma das verdadeiras [vozes] autênticas da literatura latino-
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americana”. Talvez não fosse necessário que periódico de tamanha importância reconhecesse o valor 

da obra de Clarice Lispector no que se refere à representação de um “Brasil latinoamericano”. Bastaria 

apreciar toda a obra da escritora, mas especialmente as crônicas e contos, para sentir a brasilidade, a 

nordestinidade, a latinidade de Clarice.  

Considerações finais  

Para concluir, retomemos algumas palavras de Edgar Nolasco que afirma: “compete ao 

pesquisador, cada vez mais, estabelecer relações entre o texto literário e os acontecimentos 

sóciopolítico-culturais, mesmo quando tal relação não passe de uma metáfora” (NOLASCO, 2010, p. 

25). Neste trabalho percebemos que, mais do que estabelecer relações, reconhecemos a importância 

de se mapear na literatura as questões que afligem o sujeito seja ele intelectual ou não. Também, a 

questão de localizar o Brasil no continente latino-americano nos ajuda a compreender a identidade e 

memória cultural da nação.  

Compreender as noções de subalternidade e crítica subalternista a partir das narrativas de  

Clarice Lispector parece um tanto desafiador de início, mas, “por desnudamento”, deparamos em 

verdade com uma realidade que já conhecemos e com a qual convivemos diariamente. Porém, como 

sempre afirma Ferreira Gullar, só um “ser iluminado” como o escritor, com a sensibilidade de 

observação e percepção do mundo à sua volta, é capaz de revelar “o homem aos outros homens”.  
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OS ESPAÇOS DESTINADOS À SOCIOLINGUÍSTICA NOS LIVROS DE ESPANHOL 

COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO MÉDIO  
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RESUMO: O presente texto tem por objetivo verificar como a sociolinguística é abordada nos livros 

de espanhol como língua estrangeira utilizados no Ensino Médio. Tal interesse pelo tema apresentado 

foi motivado pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio que colocam que, muitas vezes, o 

ensino da Língua Espanhola é permeado pela ideia de um mundo homogêneo. Essa ideia é 

representada por vocábulos que são apresentados descontextualizados. Além disso, percebese que a 

maioria dos livros que circula nas escolas está ligada a grandes editoras espanholas, em que a 

variedade prestigiada é a da região central da Espanha. Com isso, há espaços limitados para o 

tratamento das variedades sociolinguísticas. Cabe ao docente buscar atividades extras que valorizem 

as variedades da língua espanhola, visto que todas as variedades dessa língua servem como meio de 

comunicação. A escolha de um livro está relacionada, sobretudo, às questões políticas.   

  

Palavras-Chave: Ensino E/LE; Variação; Livro Didático.  

  

Introdução  

  

 Este texto faz parte de um projeto de pesquisa científica, em fase de desenvolvimento, cadastrado na 

Coordenação de Pesquisa Científica e Relações Institucionais do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) campus Nova Andradina - MS, cujo objetivo é 

investigar, à luz da sociolinguística, as variantes vos, tú e usted nos livros de espanhol utilizados na 

rede pública de ensino daquela cidade. Devido à limitação do texto, decidimos mostrar um recorte de 

como a sociolinguística aparece em duas coleções de livros de espanhol como Espanhol como Língua 

Estrangeira (E/LE), cada coleção é composta por três exemplares.  

 Tal motivação em trazer esse questionamento para este texto surgiu da necessidade de contribuir com 

a melhoria do ensino, em especial, o da Língua Espanhola e também pelo fato de sermos professores 

de espanhol e pesquisadores no estado de Mato Grosso do Sul (MS). Estado esse que, em muitos 

pontos, tem contato com países cuja língua espanhola é a oficial ou uma das línguas oficiais.  

  O contexto geográfico do MS contribui para a necessidade de um ensino de E/LE que leve em 

consideração o espaço em que o estudante está inserido, haja vista que a variedade linguística 

abordada nos livros não corresponde à localidade geográfica do aluno; ou, em outros casos, os livros 

didáticos apresentam uma pequena variedade, mas sem a devida contextualização. E é justamente por 

este fato que escolhemos o título, a saber: os espaços destinados à sociolinguística, ou seja, em 

algumas unidades são apresentadas variantes da língua espanhola.   

 A incorporação da sociolinguística nos livros de E/LE aconteceu, principalmente, depois da 

publicação de manuais como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (MEC, 2006) e a 

Coleção explorando o ensino: espanhol (MEC, 2010). Este organizado pelos pesquisadores Cristiano 

Silva de Barros e Elzimar Goettenauer de Marins Costa, aos quais retornaremos no decorrer do texto.  

 Para uma melhor organização do objetivo deste artigo, ele foi dividido em três partes. Além da parte 

introdutória, que contém a apresentação do texto, e as considerações finais, onde apresentamos alguns 

resultados encontrados até o presente momento com o desenvolvimento da pesquisa, apresentamos, 

por fim, as referências bibliográficas que serviram de embasamento teórico para este estudo  
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1. Sociolinguística: contribuições para o ensino de Espanhol  

  

 As pesquisas sociolinguísticas proporcionaram novo olhar para as variações linguísticas que ocorrem 

na fala. Se antes tais variações eram vistas como verdadeiro caos que acontecia de forma 

desorganizada, hoje, sabemos que o aparente caos pode ser descrito e explicado de forma sistemática. 

Além disso, há fatores linguísticos e extralinguísticos que atuam na mudança e variação de qualquer 

língua (TARALLO, 2005).  

 Essa perspectiva acerca das variações e mudanças que acorrem na língua(gem) teve uma enorme 

contribuição para o ensino, uma vez que, ao tentar impor um padrão escolar linguístico em um país 

tão diversificado como o Brasil, excluíam-se vários estudantes que não se aproximavam desse ideal 

(BORTONI-RICARDO, 2004).  

 No ensino do E/LE, a sociolinguística, também, tem grande relevância, pois promove uma reflexão 

sobre as variedades do espanhol sem valorizar ou desprezar determinada variante. Assim, construções 

como: a) ¿Vos querés una botella de vino? e b) ¿Tú quieres una botella de vino?, que em português 

significa: você quer uma garrafa de vinho, têm sentido, pois transmitem a mesma mensagem.  

 Com relação à variação linguística, devemos observar que há diferentes tipos, por exemplo, a 

geográfica refere-se a lugares distintos onde a mesma língua é falada, a social diz respeito a grupos 

sociais dentro de uma mesma comunidade e, por fim, a variação histórica está associada a mudanças 

que ocorrem no decorrer do tempo. Trazer esses conceitos para o ensino de E/LE torna-se importante 

porque nos livros há uma tendência de mostrar somente a variação geográfica (PONTE, 2010).  

 De acordo com a autora, tais tendências eram muito comuns no ano 2000, quando os primeiros livros 

de língua espanhola chegaram ao Brasil. Com o avanço da sociolinguística raramente isso acontece, 

porém a variação é tratada em algumas partes do livro. Soma-se a isso o fato de que as variações 

sociais e históricas ficam de fora do livro didático, ou seja, nem sequer são mencionadas.  

 O apagamento das variáveis é prejudicial para o estudante porque acaba reforçando uma ideia de 

homogeneidade linguística. No mesmo sentido, as autoras Coán e Pontes (2013) argumentam que 

conhecer as variações linguísticas que existem na língua espanhola é muito relevante para ampliação 

da diversidade linguística dessa língua, assim como os aspectos culturais envolvidos.  

 Sabemos que os contextos escolares são muito diversificados no Brasil e, também, há outros 

problemas que muitos professores enfrentam no cotidiano, como, por exemplo, tempo de aula 

reduzido, salas superlotadas, entre outros fatores. Diante disso, é utópico pensar em ensinar todas as 

variedades da língua espanhola na sala de aula. Não se trata disso! Defendemos a ideia de que o 

professor deve ter uma variedade linguística para utilizar com os alunos, assim como faz para o ensino 

da Língua Portuguesa e o amplo conhecimento das demais variedades do espanhol para que, de acordo 

com a necessidade da turma ou do local onde a escola está inserida, possa fazer as adequações 

necessárias, apresentando outras variantes.     

 Assim, o professor, mediante uma análise crítica do livro, poderá incorporar outras atividades àquelas 

que constam no livro, caso precise de uma abordagem mais complexa, a fim de mostrar o porquê de 

determinada palavra ser usada em um contexto e não em outro, ou por que os jovens usam uma 

linguagem diferente dos mais velhos.   

 À medida que o tempo passa, percebe-se que está ocorrendo uma mudança. E parte disso se deve às 

pesquisas na área de sociolinguística, como referimos anteriormente, outro fator que contribui para 

esse novo olhar são os documentos expedidos pelo Ministério da Educação (MEC). Citam-se aqui 

dois: as Orientações Curriculares para o Ensino Médio e a Coleção Explorando o Ensino: espanhol.  

 Quanto ao primeiro, destacamos que é preciso ter uma atitude de reflexão sobre o papel da língua em 

comunidades que a falam, levando em conta as relações com o mundo em geral. Nesse sentido, o 

contato com o diferente provoca inquietações, deslocamento em relação à própria língua portuguesa. 
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Esse estranhamento é fundamental para perceber que não se trata de uma língua fácil, pois possui 

estrutura diferente e entonação própria.  

  De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006), é  

primordial substituir homogêneo pela pluralidade linguística e cultural do universo hispanofalante, 

apresentando uma reflexão maior sobre o uso da língua em questão. Essa orientação nos leva a uma 

pergunta: Qual espanhol ensinar? E qual variedade linguística o estudante tem de aprender?  No 

tocante à primeira pergunta, as Orientações Curriculares sugerem que essa pergunta seja trocada por: 

Como ensino essa língua tão plural, tão heterogênea, sem sacrificar as suas diferenças nem reduzi-las 

a puras amostragens sem qualquer reflexão maior a seu respeito? Levando em consideração que a 

principal característica de qualquer língua é a heterogeneidade, defendemos, neste texto, que o 

professor de Língua Espanhola tenha uma variedade para utilizar da mesma forma que tem no ensino 

da Língua Portuguesa.  

 A segunda pergunta não possui uma resposta única, pois, às vezes, no decorrer das aulas, o próprio 

aluno acaba escolhendo uma variedade, seja por afinidade ou por ter um objetivo, como, por exemplo, 

morar em um país que tem o espanhol como língua oficial ou uma das línguas oficiais. Agora, o 

professor, sim, deve ter amplo conhecimento das variedades da língua espanhola e apresentá-las aos 

alunos.  

 Diante do exposto, a sociolinguística oferece ao ensino de E/LE importantes contribuições, pois essa 

corrente teórica reconhece todas as variedades linguísticas e leva em consideração os aspectos 

geográficos, sociais e históricos, como anteriormente mencionado, sem fazer julgamento de valor 

entre essas variedades (PONTE, 2010).  

  Ao abordar o tema da variação linguística na aula de E/LE, Pontes (2010) ainda nos alerta 

que:   

  

[...] a heterogeneidade, é constitutiva de todas as línguas. É importante dizer isso 

porque nós, professores de espanhol, muitas vezes nos preocupamos tanto em saber 

tratar as variedades dialetais do espanhol em aula que nos esquecemos de que a 

heterogeneidade linguística é uma realidade de toda e qualquer língua. (PONTE, 

2010, p. 157).  

  

 Desse modo, a abordagem sociolinguística na aula de E/LE deve acontecer frequentemente e não em 

certas unidades destinadas à variação. Além disso, percebe-se que há espaço quase que 

exclusivamente para a variação geográfica, eliminando as demais. Chegamos a essa conclusão após 

folhear seis livros didáticos. Retornaremos a esse assunto na seção de análise e discussão dos dados 

coletados nos livros analisados.  

  

2. Os livros de espanhol como E/LE selecionados para o estudo  

  

  Para verificar os espaços em que a sociolinguística está presente nos livros didáticos de  

Ensino Médio, selecionamos duas coleções: Enlaces: Español para Jóvenes Brasileños, da editora 

Macmillan (2012-2014), e Cercanía Jóven, da editoria SM (2015 -2017), cada coleção é composta 

por três livros. Portanto, os dados que serão apresentados referem-se a seis livros. Ressaltamos que, 

no Brasil, os livros para as escolas públicas são distribuídos pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD).  

 Não se trata aqui de julgar a qualidade dos livros didáticos, pois não há dúvidas de que são de 

excelente qualidade, mas sim de apresentar ao professor informações que, muitas vezes, o livro não 

aborda. Neste caso, em especial, os aspectos sociolinguísticos, assim como mostrar que somente o 

livro didático não consegue contemplar toda variedade linguística que existe na língua espanhola.  
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 A OCEN (2006) recomenda que, para a adoção dos materiais didáticos comercializados no país, é 

preciso considerar em que medida eles contemplam a realidade nacional, regional e local, também, 

compartilhamos dessa ideia, visto que os contextos escolares são diferentes. A mesma perspectiva 

apresenta Silva (2005) quando refere que:  

  

A pesar de toda tinta ya ha ocurrido, sabemos que en el ámbito internacional tampoco 

hay teorías, y menos aún, métodos aplicados al aprendizaje de lenguas, que 

expliquen o que den la fórmula definitiva de cómo aprender una lengua, como una 

estrategia infalible […]. Existe en el área de la enseñanza de E/LE (Español para 

brasileños) la certidumbre de la urgencia de que hay que elaborar material adecuado 

a las necesidades específicas del alumnado. (SILVA, 2005, p. 182)  

  

Tal necessidade de produzir materiais didáticos adequados depende de nós professores que 

conhecemos o contexto em que os alunos estão. Sabemos, também, que o livro é um grande aliado no 

processo de ensino de Língua Espanhola, porque, às vezes, devido à alta carga de horário e grande 

quantidade de alunos, torna-se quase impossível elaborar atividades extras.  

Diante disso, defendemos, neste texto, que o professor tenha um olhar sociolinguístico, 

verificando em quais momentos ele precisará acrescentar outros materiais didáticos para mostrar que 

a língua espanhola, assim como qualquer outra, é marcada pela heterogeneidade. É importante que o 

professor tenha uma variedade para se comunicar com os alunos, bem como um amplo conhecimento 

das demais variantes para apresentar a eles (PONTE, 2010).  

É importante que se tenha a distinção entre livro didático e material didático nas aulas de E/LE. 

O primeiro refere-se exclusivamente ao material impresso que, no Brasil, é distribuído pelo PNLD 

para as escolas públicas. O material didático, por sua vez, pode ser, além do livro, qualquer material 

impresso ou audiovisual usado no ensino de uma língua estrangeira, cuja função é auxiliar o ensino-

aprendizagem.  

Quanto aos livros que circulam no Brasil, Vilaça (2009) explica que há uma tendência de 

valorização das produções estrangeiras. Na visão do autor, tal preferência é perigosa e preconceituosa 

porque transmite uma ideia de que os livros produzidos por não nativos da línguaalvo seriam de 

qualidade inferior. Posicionamento semelhante é defendido por Barros e Goettenauer (2007) quando 

referem que:  

  

La mayoría de los materiales didácticos para la enseñanza de E/LE proviene de 

grandes editoriales españolas. Son libros de excelente metodología, pero se nota muy 

claramente su preferencia por el español centro-norteño de la península y el prejuicio 

por las variantes y las culturas americanas. Por lo tanto, si se adopta ese tipo de 

material en una academia de lenguas o en una escuela y el profesor no lo puede 

cambiar, debe preparar un gran número de actividades que valoren la diversidad 

lingüística y cultural, para superar los fallos del libro (BARROS; GOETTENAUER, 

2007, p.12-13)  

  

Diante disso, é necessário que se tenha cuidado ao selecionar os materiais que serão utilizados 

nas aulas de Língua Espanhola para brasileiros para não correr o risco de contribuir, mesmo que 

involuntariamente, para a difusão da falsa ideia de homogeneidade desse idioma.   

    

3. Rápida análise e discussão de dados   
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 Ressaltamos que o objetivo do texto não é fazer críticas aos livros selecionados, pois os consideramos 

como uma ferramenta de apoio pedagógico para o docente, que tem total liberdade de não trabalhar 

determinada unidade ou incorporar outras atividades não contempladas nos livros.   

 A seguir, apresentamos o quadro com as conjunções de alguns verbos no presente do indicativo e os 

pronomes pessoais. Esta informação está presente na unidade zero que mostra o espanhol no mundo.  

  

  
Quadro 1 – verbos no presente do indicativo  
OSMAM, Soraia et al. Enlaces: español para jóvenes brasileños. 2ª ed. São Paulo: Macmillan, 2010, p. 18.  

  

  De acordo com o quadro 1, podemos notar que não é apresentada a variante vos, esse apagamento é 

comum em muitos livros de língua espanhola como ensino de idioma estrangeiro. Aqui, o professor 

precisaria incorporar outras atividades que valorizem tal variante, como, por exemplo, a utilização da 

mesma propaganda veiculada em diferentes países. O quadro 1 também acaba reforçando, mesmo 

que sem a intenção, a ideia de homogeneidade apresentada pelas autoras Coan e Pontes (2013).  

 Segundo Barros e Costa (2010), muitas vezes, os livros didáticos adquirem tanta importância nas 

aulas que acabam sendo a única referência para a elaboração das aulas, quando isso acontece, o 

professor acaba fazendo, somente, uma transposição dos conteúdos, sem uma reflexão mais profunda 

que considere os aspectos sociolinguísticos que não são trabalhados.  

 Nesse sentido, o professor deve incorporar outros materiais didáticos que possam ser impressos e que 

sejam compostos por textos de diversos gêneros e extraídos de fontes reais, como, por exemplo, 

jornais e revistas on-line, músicas de cantores de diferentes países e propagandas.  A seguir, 

apresentamos o outro quadro onde é possível perceber uma composição diferente do que foi 

apresentado anteriormente.   
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Quadro 2 – verbos no presente do indicativo  
COIMBRA, Ludmila; CHAVES, Luiza Santana; BARCIA, Pedro Luis. Cercanía Joven. São Paulo: SM,  
2013. p. 70.  

    

O quadro 2 foi retirado da primeira unidade do livro didático Cercania Jovem. Esta unidade tem como 

título a Cultura Latina: ¡hacia la diversidad! Podemos perceber que o livro traz na conjugação verbal 

o uso do pronome vos e a forma verbal que concorda com o referido pronome, usado em diversos 

países da América espanhola.  

 Para complementar a informação que o livro traz, o professor pode apresentar outros vídeos, inclusive 

sugerir filmes em que os personagens utilizem essa variante em suas falas. Assim, o aluno perceberá 

a diversidade linguística do espanhol. Ressaltamos que não é necessário que o professor mude a sua 

forma de falar a cada aula, como afirma a autora Ponte (2010), mas sim mostre outras variedades a 

fim de valorizá-las e reconhecê-las.  

 A próxima amostra trata-se de um quadro que tem como objetivo mostrar as formas de tratamento 

na Espanha, na América espanhola e no Brasil. Este quadro consta da unidade 2 do livro Enlaces: 

español para jóvenes brasileños.   

  

  
Quadro 3 – formas de tratamento  
OSMAM, Soraia et all. Enlaces: español para jóvenes brasileños. 2ª ed. São Paulo: Macmillan, 2010, p. 34  

  

Nota-se que o quadro 3 traz as formas de tratamento usadas basicamente em três regiões. 

Entendemos que esse quadro toma como referência a variedade culta tanto do espanhol como a da 

língua portuguesa, porém, no quadro 1, que foi retirado do mesmo livro, não é apresentada a variante 

vos. Somente em uma unidade específica que se refere aos pronomes de tratamento. Isso comprova 

que as variedades sociolinguísticas aparecem em determinados espaços nos livros de E/LE.    

Essa informação pode fazer com que o aluno pense que o vos sempre foi usado na América 

espanhola de forma homogênea. A esse respeito, Fontenella de Weinberg (1991) explica que o 

pronome vos é de origem peninsular, foi usado durante o século de Ouro da Literatura Espanhola 

como forma de tratamento respeitoso.  Essa forma de falar chegou, via mar, à Argentina e ao Uruguai. 

Como era uma forma que possuía prestígio, foi incorporada pelos falantes locais e mantida, ao passo 

que na Espanha essa variante caiu em desuso. Por esse motivo que o voseo está presente, de forma 

mais acentuada, no sul da América do Sul.  

Ao explicar as transformações que as palavras sofrem ao longo do tempo, os alunos vão notar 

que uma forma que hoje é considerada de prestígio pode não ser daqui a algum tempo. Diante disso, 

vemos que há necessidade de produzir materiais que contenham em seu bojo informações que já 
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foram elucidadas pela sociolinguística e que se adaptem às necessidades do aluno (SILVA, 2005, p. 

182)  

A seguir, apresentaremos uma tirinha, muito comum em livros de E/LE, do personagem 

Gaturro, cujo criador é o argentino Cristian Dzwonik, conhecido por Nik. Esta tirinha está na unidade 

2, que aborda o tema da tecnologia, do livro Enlace: español para jóvenes brasileños.   

  

  
Figura 1 – Gaturro   
COIMBRA, Ludmila; CHAVES, Luiza Santana; BARCIA, Pedro Luis. Cercanía Joven. São Paulo: SM, 

2013. p. 29  

  

 Apesar de o personagem utilizar o voseo ao dirigir-se ao seu interlocutor, não há nenhuma referência 

a essa variante. Além disso, no comando da pergunta, logo abaixo da tirinha, tem-se o uso da forma 

tú (¿Cómo piensas...?) mais comum no espanhol peninsular, em outras palavras, a variação aqui não 

é analisada pelo livro didático. Com isso, vale ressaltar a posicionamento de Ponte (2010, p 157) 

quanto a não esquecer de que a heterogeneidade é uma realidade em qualquer língua.  

  Também, não há referência à variação de grupos sociais, geográfica e histórica. Tais resultados vão 

de encontro com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006, p.134) quando diz 

que é necessário substituir a noção de homogêneo pela pluralidade cultural e linguística do universo 

hispanofalante.   

 Com isso, defendemos a ideia de que o professor deve usar sim os materiais analisados, mas como 

uma das ferramentas pedagógicas. Para levar em consideração as variedades linguísticas do espanhol, 

é preciso incorporar outros materiais, preferencialmente, textos reais retirados de contextos 

linguístico-culturais diversificados.    

  

Considerações finais   

  

 O texto teve por objetivo analisar os espaços que são destinados à sociolinguística nos livros de 

espanhol utilizados no Ensino Médio nas aulas de língua estrangeira. Salientamos que se trata de uma 

pesquisa que se encontra em fase de desenvolvimento e que, portanto, outras análises serão feitas 

futuramente com o intuito de realizar este levantamento sociolinguístico com a intenção de contribuir 

com um ensino de língua estrangeira mais significativo, principalmente no contexto de Mato Grosso 

do Sul, visto que faz fronteira com países que têm como uma das línguas oficiais o espanhol.  
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  Outra motivação para realizar este estudo foi verificar se os livros de E/LE estão em consonância 

com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) e demais documentos emitidos pelo 

Ministério da Educação (MEC) que indicam a necessidade de individuar a pluralidade linguística no 

ensino de uma língua estrangeira.  

 As amostras coletadas revelaram que a sociolinguística aparece em determinadas unidades, porém 

sem trabalho mais detalhado que mostre as variações geográficas, históricas e de grupos sociais que 

todas as línguas apresentam. Portanto, tal trabalho deve ser realizado pelo professor, montando 

atividades extras que evidenciem as variações linguísticas.  

 Nesse processo de mostrar as variações, é fundamental que o livro didático não seja o único material 

didático do professor, pois não há, como vimos pelas amostras, uma abordagem sociolinguística que 

contemple a diversidade linguística.   

 Esses resultados estão de acordo com pesquisadores que usamos para embasamento teórico neste 

texto. Em especial, com Barros e Goettenauer (2007), que reconhecem a qualidade dos livros que 

circulam no Brasil, mas há uma tendência pela variedade peninsular, em especial, a da região central 

da Espanha.  

 Com isso, concluímos que há muitas investigações científicas a serem realizadas que visem 

identificar e sugerir formas de ensinar o E/LE, para tanto, considerando o contexto em que o estudante 

se encontra e, assim, trabalhando a partir de uma perspectiva sociolinguística sem deixar de ensinar 

a variedade culta da língua espanhola.  
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Arte na FRONTERA sul: biogeografias, epistemologias e paisagens (i)migrantes  

  

Prof. Dr. Marcos Antônio Bessa-Oliveira – NAV(r)E/UEMS61  

  

Resumo: Este trabalho quer discutir as biografias, epistemologias e paisagens como conceitos 

migrantes. Por conseguinte, da perspectiva das teorias pós-coloniais e culturais, esses conceitos 

migram, mas necessariamente devem ser (trans)traduzidos para os lugares onde aportam. Igualmente 

aos conceitos, as biografias e geografias – biogeografias – que migram de um lugar para outro e a 

produção artística que estão circunscritos à fronteira sul de Mato Grosso do Sul, devem ser 

compreendidos a partir das experiências sensíveis desses sujeitos nos múltiplos lugares de onde saem 

ou chegam nesse espaço enunciativo migrante. Não há, portanto, conceito assentado em pressupostos 

hegemônicos que dê conta da relação cultural que ali se estabelece diariamente.  

  

Palavras-chave: Fronteira Sul; Biogeografias; Epistemologias; Paisagens biográficas.  

  

A perspectiva que se coloca no título deste trabalho toma das ideias binárias tratadas pela crítica 

eurocêntrica disciplinar moderna, como tratou também autores de outras localidades periféricas 

dentro do contexto latino-americano, para discutir a problemática na arte que vem desde os tempos 

da colonização latino-americana e estão perdurando até os dias de hoje. A chamada 

contemporaneidade latina está cada vez mais, para os especialistas modernos, atolando-se no lodaçal 

dos empréstimos do modernismo europeu.1 Por isso, se a produção artística atual evidencia 

determinadas características ou proporciona algumas interpretações de ordem crítica moderna é 

porque antes os modelos europeus (a tradição) fizeram-nas a título de modelo canônico para o resto 

da produção artístico-cultural do planeta. As fronteiras da e na arte então se estabelecem dessa 

perspectiva eurocêntrica, adotada pela crítica e artistas provincianos instalados no território nacional 

como autores de uma leitura modernosa da nossa produção artística a título de inscrever aquela em 

um lugar enunciativo nada condizente com a própria produção, crítica, artistas e sujeitos da produção 

artística que essas dizem representar. Segundo Nelly Richard Diríamos, então, que as ―fronteiras da 

arte‖ são um dos campos instáveis em que [...] foram modificando os contornos (prefixados desde a tradição) 

do que se inclui/exclui da esfera artística moderna ou tradicional ao passo da invariabilidade das essências e 

da mutabilidade dos contextos. Esta alteração dos contornos da arte se deveu ao contagio das múltiplas 

interações socioculturais que, no presente comunicativo da globalização midiática, remodelaram tanto o 

formato das obras como as guias de apreciação e compreensão do estético (RICHARD, 2014, p. 1011).2 

(Tradução livre minha)  

As questões de fronteiras que circundam este trabalho estão para além da ideia de teorização 

sobre fronteiras físicas. A ideia primeira é não tratar de fronteiras como algo que (de)limita espaços 

ou alguma coisa delimitada por características que as enquadram em determinado espaço territorial 

(HISSA). São discussões que primeiro tangenciam e tangenciarão a fronteira –  

Brasil/Paraguai/Bolívia – enquanto realidade física e concreta que criam demarcações na arte local.  

                                                 
61 O modernismo europeu fundado na Renascimento; das trevas (Idade Média) à luz (Renascimento). O Renascimento 

funda o projeto de globalização europeu com a conquista das colônias em volta do mundo deste então até a 

contemporaneidade. 2 ―Diríamos, entonces, que las "fronteras del arte" son uno de los sitios inestables en el que se ubican 

los coautores de este libro para dar cuenta de cómo se fueron modificando los contornos (prefijados desde la tradición) 

de lo que incluye/excluye la esfera artística moderna o tradicional en el paso de la invariabilidad de las esencias a la 

mutabilidad de los contextos. Esta alteración de los contornos del arte se debió al contagio de las múltiples interacciones 

socioculturales que, en el presente comunicativo de la globalización mediática, remodelaron tanto el formato de las obras 

como las guías de apreciación y comprensión de lo estético‖ (RICHARD, 2014, p. 10-11).  
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A ideia é discutir as fronteiras – em Mato Grosso do Sul – para constituição de uma discussão teórico-

crítica epistemológica que melhor contemple as especificidades das produções e enquanto 

transposições dos artefatos artístico-culturais nessa linha de fronteira internacional do local e do 

global62. Também não se trata de uma transposição que se concentraria exclusivamente na linha de 

fronteira do ―fim do mundo‖ — centrando-se as discussões epistêmicas na tríplice frontera entre 

Brasil/Paraguai/Bolívia ou no campo único das artes plástico-visuais —, mas visando poder ser 

compreendida também pelo ―resto do mundo‖ como tal.63 Se para isso é necessário transpor as 

diferentes teorias modernas disciplinares – Filosofia, Teoria da Arte, Sociologia, História, Geografia 

entre outras – para pensar uma epistemologia outra, por conseguinte será necessária uma discussão 

transdisciplinar, horizontal que melhor contemple as práticas e atividades artísticoculturais dessa 

localidade de natureza geográfico-física híbrida, fronteiriça e limiar pautada em diferentes entre-

lugares teóricos, críticos, metodológicos, epistemológicos e consequentemente estéticos já pré-

estabelecidos pela crítica edificada nos centros.  

De natureza cultural compósita esse lócus enunciativo situado mais ao sul do Centro-Oeste do 

Brasil é também de características estéticas antes sensíveis, ou melhor dizendo, as práticas artísticas 

e sujeitos desse lugar têm relações primeiro com sensibilidades biográficas e, por conseguinte, uma 

relação de estética bugresca sensível com o lugar e as práticas que daqui são produzidas. Pois, se tem 

uma coisa que o sul-mato-grossense apresenta é o apego ―exagerado‖ às suas ―paisagens‖ como 

repertório de quase todas as suas práticas e produções artístico-culturais. Neste sentido, seja para uma 

leitura do bem ou do mal dessas paisagens, apenas uma teoria outra da arte, por uma estética bugresca 

(bio)descolonial, por exemplo, é capaz de melhor compreender suas relações com os sujeitos e 

transeuntes desses lóci enunciativos literalmente migrantes, igualmente com as práticas e artefatos 

artísticos ali edificados; entre as fronteiras do fim do mundo – às quais ocupamos como espaço de 

desenvolvimento de uma prática artística e de produção do conhecimento tomados como  

ilustrações dos conceitos desenvolvidos nos ―centros do mundo‖.  

Esta proposta de uma leitura epistemológica outra, por uma estética bugresca (bio)descolonial, 

propõe, de certa forma, uma (re)verificação da História da Arte e, da história enquanto discurso 

histórico natural, uma outra situacionalização geográfica e mesmo ainda outras reflexões filosóficas, 

sociológicas e antropológicas outras das práticas artísticas e sujeitos biográficos locais, não tratados 

disciplinarmente como o foram as/pelas disciplinas modernas. Portanto, como epistême da arte a 

leitura estético-bugresca por uma perspectiva (bio)descolonial quer (re)pensar-nos enquanto sujeitos 

outros e práticas artísticas outras por fora dos discursos hegemônicos e eurocêntricos constituídos. As 

práticas artísticas deixam de ser pensadas numa cronologia europeizada e passam a ser investigadas 

por uma perspectiva mais da ordem do biográfico e do sensível, além de serem na prática, produtoras 

de saberes subalternizados pelos discursos hegemônicos das colonizações latino-americanas.  

Desta ótica, as produções artísticas, indistintamente das linguagens — das artes plásticas, dança, 

teatro, performativas, escultóricas, fílmicas, literárias etc — são primeiro ―comparadas‖ aos seus 

contextos socioculturais específicos e dinâmicos. Dessa ótica, as produções serão geograficamente 

correspondentes ao seu lócus de concepção, um lócus enunciativo; terão relações históricas com os 

sujeitos das práticas dessas e serão, sociológica, filosófica ou antropologicamente edificadas nos 

pressupostos de onde e que primeiro as elaboraram. E ainda, por conseguinte, não deixariam de se 

                                                 
62 Aqui gostaria que esses conceitos fossem entendidos sem a dicotomia de dever alcançar ―a‖ algum lugar ou restringirse 

―a‖ alguma coisa.  
63 Cabe dizer que as formulações deste trabalho tomam Mato Grosso do Sul como lócus de enunciação, mas a reflexão 

como um todo toma a noção conceitual de ―lócus de enunciação migrante‖. Por isso as discussões poder-se-iam se dar 

de qualquer localidade nacional brasileira, bem como servem para pensar em uma possibilidade estético-epistemológica 

outra para refletir sobre as produções e sujeitos de qualquer lugar e de qualquer natureza visual.  
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corresponderem possivelmente a outros lóci enunciativos e para outros sujeitos biográficos distintos 

em situação de exclusão pelos discursos hegemônicos constituídos ao longo da História.  

A pressuposição canônica do que a tradição estética reconhecia universalmente 

como arte deve hoje ser reformulada diante da pressão dos múltiplos conflitos de 

autoridade cultural (pós-colonialidade, subalternismo, feminismo, etc) que 

desobedecem às hierarquias absolutas do fundante, do único e do verdadeiro para 

que o desqualificado durante séculos por hierarquias absolutas logrem finalmente 

impugnar seu imperialismo de valor e da qualidade desde planejamentos 

contrahegemônicos (RICHARD, 2014, p. 10-11).64 (Tradução livre minha)  

De certa forma, ao longo dos séculos quando pensamos na produção artística e cultural de toda 

América Latina, a leitura teórico-crítica que se estabeleceu e insiste em permanecer lendo as 

produções culturais locais são da ordem de importações. Salvaguarda-nos estudos bem específicos 

que, especialmente a partir da introdução de estudos de culturas latinas (olmeca, maia, inca, asteca, 

caribenhas etc), tomaram bem as teorias migrantes e trataram de tentar adequá-las às práticas culturais 

desses locais. Essa observação é importante tendo em vista que neste trabalho penso as relações entre 

a arte e a fronteira sul – Mato Grosso do Sul inscrito na tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Bolívia – a 

partir das biogeografias locais, como epistemologias que corroboram as diversas ―paisagens 

(i)migrantes‖ desse lugar; tendo como escopo a produção artístico-cultural do estado que está inserido 

nessa orila fronteiriça e que pode ser um discurso narrativo artístico contrahegemônico, para 

estabelecer uma teoria outra para as artes descoloniais, exatamente porque o trânsito nesse lócus 

lindeiro tornasse ainda mais intenso quando se abre a ferida/frontera.  

Se por um lado as práticas artístico-culturais que migram, mestiçam, miscigenam, hibridizam, 

transculturam, (se)movem-se65 entre(nesse)lugar de fronteras/fronteiras, por outro lado as teorias que 

―leem‖ essas práticas ainda são as mesmas que o velho mundo exportou ao longo dos mais de 500 

anos e que, por comodismo intelectual, preguiça, estruturalismo crítico, dependência, copismo ou 

hierarquias estabelecidas, a crítica local continua às replicando incansavelmente para ler o que daqui 

se produz. A produção crítica local toma desse discurso importado como se daqui não se produzisse 

arte, cultura ou teoria para além dos limites das exportações que bifurcam as fronteiras em lóci 

estáveis sem enunciações próprias. E é tão somente por isso que os discursos disciplinares se 

apegaram à ideia de discutir, quase sempre, o que é e o que não é arte; se é ou não ciência e produção 

do saber a arte ou o que produz a arte. Com isso, há uma perda qualitativa nas leituras propostas pelos 

discursos disciplinares que se apegam exclusivamente em ressaltar características quantitativas e 

estilísticas europeias ou norte-americanas nas produções locais. A exemplo de relações 

interdisciplinares, interartes, estruturalistas, estilísticas que tomam um texto como primário para 

existência de um secundário ou terciário.  

A crítica faz tudo isso a título de ―resignificar‖ essas produções inscrevendo-as numa espécie 

de cronologia temporal de continuidade do discurso constituído na Europa e nos Estados Unidos 

atestados, quase sempre, pela disciplina de História da Arte. Quando não, por outro lado, 

iconograficamente fazem as produções corresponderem-se a um discurso icônico, caso bastante 

                                                 
64 ―La presuposición canónica de lo que la tradición estética reconocía universalmente como arte debe hoy reformularse 

bajo la presión de los múltiples conflictos de autoridad cultural (poscolonialidad, subalternismo, feminismo, etcétera) que 

desobedecen las jerarquías absolutas de lo fundante, lo único y lo verdadero para que lo descalificado durante siglos por 

estas jerarquías absolutas logre finalmente impugnar su iperialismo del valor y de la calidad desde planteamientos 

contrahegemónicos‖ (RICHARD, 2014, p. 10-11).  
65 A ideia do termo ―(se)movem-se‖ que parece dúbio e grafado erroneamente é que uma prática ou sujeitos que ―se 

movem‖ dão a impressão de fazê-lo sozinhos, livremente; já a prática ou sujeitos que ―movem-se‖ tendem a impressionar 

que são empurrados por diferentes discursos a moverem-se. Portanto, numa linha de fronteira internacional como a que 

está aqui em questão, apenas um termo como esse sentido dúbio poderia ilustrar a ideia do movimento que as produções 

artísticas e sujeitos têm que fazer cotidianamente.  
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particular das leituras realizadas pela crítica moderna em Mato Grosso do Sul, às características 

naturais que ressaltam os exotismos do lugar ou a ícones oriundos dos países além mar ou sob nossas 

cabeças alegando um estudo da visualidade iconográfica das imagens. Lugares e produções artísticas 

com Natureza subalterna imposta por esses discursos homogeneizantes, da percepção cronológica 

europeizante, nunca poderão produzir arte e menos ainda conhecimento tendo em vista que sua 

discursividade artística é sempre perpassada pela ótica de uma leitura que ressalta a comparatividade 

no mau sentido ou o juízo de valor pautado na estética do belo moderno.  

Esta interrogação do limite de distinção entre o que é arte e não-arte no evasivo 

mundo das formas visuais que saturam de iconocidade nossas vidas diárias tem sido 

motivo de disputas (teóricas, crítico-analíticas, disciplinares) entre os investigadores 

da História da Arte e dos praticantes dos Estudos Visuais. Estas disputas nos ensinam 

que as fronteiras de diferenciação entre disciplinas que separam temporalmente os 

campos de estudos deixam muitas tramas soltas para trocar saberes parciais, 

incompletos, que se recriam uns aos outros nas zonas de contato entre o conhecido 

e o desconhecido, o comprovado e o não-organizado. Andrea Guinta resume assim 

estes intercâmbios disciplinares que usam as aberturas de fronteiras para 

questionarem o delimitado e circunscrito dos estudos que rendem culto a 

especialização acadêmica: ―A pergunta pelo poder das imagens artísticas obriga a 

trabalhar por um campo cultural expandido, a analisar registros simultâneos de 

imagens, a articular as obras com objetos paralelos respectivos aos limites físicos da 

imagem. A História da Arte que estou tratando de desenvolver dialoga com os 

Estudos Visuais. (...) As análises críticas dos processos de articulação social da arte, 

o estudo da constituição dos valores estéticos como um processo social, coloca a 

História da Arte em diálogo com os Estudos Visuais (...) para conectar o artístico 

com processos culturais mais amplos‖ (RICHARD, 2014, p. 12-13).66 (Tradução 

livre minha)  

A História da Arte nasce nas cavernas rupestres europeias; a Filosofia tradicional tem suas bases 

reflexivas na Grécia Antiga; bem como essas e as várias outras disciplinas que foram migrando para 

os Estados Unidos, em busca do tão ilusório ―sonho de liberdade americana‖, inclusive na produção 

intelectual, edificando aquele país como o segundo produtor de conhecimento capaz de suprir as 

necessidades e faltas do resto do continente latino-america bem como do ―resto do mundo‖ visto 

como periférico, acabam sendo trazidas para a própria América Latina pelos seus. A ideia de 

acessibilidade totalizante promovida pela globalização é ilusória e implantada pelos americanos no 

resto do mundo é a nossa mais recente modalidade de colonização. A chamada colonização do poder 

por Walter D. Mignolo que tem ramificações e características particulares já espalhadas em diferentes 

modalidades nos países latinos tem na ideia de acessibilidade global o ranço moderno de difusão de 

um único discurso de poder.  

                                                 
66 ―Esta interrogación del límite de distinción entre lo que es arte y no-arte en el invasivo mundo de las formas visuales 

que saturan de iconocidad nestras vidas diarias ha sido motivo de disputas (teóricas, crítico-analíticas, disciplinares) entre 

los investigadores de la historia del arte y los praticantes de los estudios visuales. Estas disputas nos enseñan que las 

fronteras de diferenciación entre disciplinas que separan temporalmente los campos de estudios dejan muchos tramos 

sueltos para intercambiar saberes parciales, incompletos, que se recrean unos a otros en las zonas de contacto entre lo 

conocido y lo desconocido, lo probado y lo no-garantizado. Andrea Guinta resume así estos intercambios disciplinares 

que usan las aperturas de fronteras para cuestionar lo delimitado y circunscrito de los estudios que rinden culto a la 

especialización académica: "La pregunta por el poder de las imágenes artísticas ileva a trabajar en un campo cultural 

expandido, a analizar registros simultáneos de imágenes, a articular las obras con objetos paralelos respecto de los límites 

físicos de la imagen. La historia del arte que estoy tratando de desglosar dialoga con los estudios visuales. (...) El análisis 

crítico del proceso de articulación social del arte, el estudio de la constitución de los valores estéticos como un proceso 

social, coloca a la historia del arte en diálogo con los estudios visuales (...) para conectar a lo artístico con procesos 

culturales más amplios"― (RICHARD, 2014, p. 12-13).  
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De modo bastante significativo a produção crítica da nação estudiosa brasileira tem referência 

quase sempre na leitura de teóricos oriundos de lugares internacionais – europeu e norte-americano. 

É bem recente a introdução, ao menos no caso do Brasil, e muito mais ainda quando tomo como 

exemplo o caso sul-mato-grossense, do pensamento de teóricos (e pensadores) também latinos nas 

academias brasileiras. Se fizermos um apanhado nas teorias que sustentam as pesquisas dentro das 

instituições de ensino, veremos que quase cem por cento delas são oriundas dos desses países. Do 

mesmo jeito as salas de aulas do ensino universitário estão repletas de ―mestres‖ que ainda sustentam 

seus discursos sobre a arte embasados numa noção de História da Arte magnânima a qualquer outro 

discurso artístico mais recente; como se esse discurso da arte contemporânea estivesse diretamente 

ligado a historicidade da arte histórica.67 As universidades brasileiras, de norte a sul – leste a oeste, 

ainda primam pela repetição conteudista e cronológica do que os estudiosos latino-americanos 

subalternus foram buscar lá fora nos ―centros do mundo‖ (Europa ou Estados Unidos) e pior, 

continuam estabelecendo fronteras/fronteiras entre arte e produção do conhecimento; centro e 

periferias; lugares e não-lugares; clássico e popular; certo e errado, tradição e novidade, arte e não-

arte etc. Ou seja, as universidades que deveriam ser os lugares de produção de conhecimento 

intelectual (sem o rótulo de a intelectualidade estar ligada diretamente ao saber disciplinar moderno) 

a favor das produções artístico-culturais dos lugares do ―fim do mundo‖, fazem exatamente o 

contrário graças à formação às avessas que o colegiado professoral brasileiro tem recebido e com ele 

―educado‖ seus alunos ao longo dos anos da sua docência. Costumo reproduzir para os meus alunos 

o discurso de que ―as academias brasileiras sempre estão pelo menos cem anos atrás do seu tempo‖.  

A título de eleição de uma suposta tradição, ou cânone artístico, o discurso dominante na arte 

corrobora com a noção de imutabilidade dessa tradição. Ou seja, é instaurada a ideia de que a produção 

artística, ora reforçando, ora discordando (ainda que ambas as ideias ressaltem uma importância do 

cânone), esteja diretamente ligada a uma suposta noção de produção artística mundial. Portanto, desta 

mesma perspectiva é feito o julgamento das produções artísticas dos lugares periféricos e essas, na 

grande maioria significativa, nunca se quer chegarão ao status de produções em arte. Pois, se o cânone 

e a tradição são imutáveis, obras nenhuma terão a oportunidade de um dia ocupar um lugar de 

reconhecimento artístico dentro dessa suposta tradição. O cânone ou tradição foram criados pelos 

discursos dominantes a título de manutenção de determinadas obras, artistas e culturas em um lugar 

intocável e no melhor lugar dos discursos da recepção.  

A arte como tradição (a idealização do cânone estético), campo (a especialização 

das práticas reconhecidas como obras) o sistema (as mediações institucionais e 

profissionais das relações de produção, exibição e circulação artísticas) afirmam a 

autoridade e distinção de suas crenças, valores e normas com base e um traçado 

seletivo das fronteiras (RICHARD, 2014, p. 9). (Tradução livre minha)68  

                                                 
67 Como partes das reflexões aqui postas, dadas as sinalizações que fiz anteriormente, são também oriundas das práticas 

docentes em sala de aula — como também já sinalizei em outros momentos da minha ainda breve carreira acadêmica de 

que não concebo a relação artista/professor/pesquisador dissociada —, costumo dizer aos meus alunos do ensino superior 

em Artes Cênicas, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que toda a problemática que temos no atual cenário 

das artes – seja teórico, crítico, pedagógico ou seja nos processos poéticos e artísticos – está atravessada pela sustentação 

da discursividade histórica da arte ser tomada como primeira e essencial para se pensar tudo em artes. Pois, vários colegas 

esquecem que a relação da arte no ensino primeiro tem que se dar com o contexto sociocultural atual dos alunos, não 

podemos mais formar professores historiadores no mau sentido que relacionam a arte sempre com a História da Arte e se 

esquecem do grafite, pichação como manifestação cultural do atual momento; não podemos esquecer que os processos 

artísticos que consolidam processos poéticos antes tomam como referência o bios do sujeito artista; e que, não diferente, 

as teorias necessitam mais que urgentemente serem pensadas em relação aos sujeitos da ação e no momento das ações: a 

contemporaneidade.  
68 ―El arte como tradición (la idealidad del canon estético), campo (la especialización de las prácticas reonocidas como 

obras) o sistema (las mediaciones instituicionalies y profesionales de las relaciones de produción, exhibición y circulación 
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É chegada a hora, o que parece também ser a nossa única alternativa, de (re)formularmos um 

discurso crítico na contemporaneidade que não mais seja uma repetição descabida ou uma enxurrada 

de conceitos importados e engessados concorrentes entre si. Que em troca do rótulo de ―análise sob 

o signo da moda‖ ou que apenas exerçam uma busca desesperada de escalpelagem dos objetos, 

artefatos, práticas culturais ou dos sujeitos biográficos, as leituras contribuam significativamente para 

uma maior parcela de relações entre os artefatos/contextos socioculturais/sujeitos biográficos (uma 

vez que falamos de lóci enunciativos). Há na contemporaneidade uma espécie de máquina 

descontrolada de fabricação/apropriação de conceitos (sem me eximir desta característica atual da 

crítica, busco formular também reflexões que melhor contemplem os objetos culturais de que trato – 

a fronteira BRASIL/PARAGUAI/BOLÍVIA, especialmente a partir do estado de Mato Grosso do Sul, 

tentando melhor compreendê-los para além da ideia ancorada em conceitos importados da Europa ou 

dos Estados Unidos) que generaliza as práticas artísticas e sujeitos biográficos apoiando-se numa 

espécie de ―erosão teórica e [n]a inflação conceitual‖ (Cf. SOUZA, 2004). De modo bastante comum, 

tanto a produção artística se volta para essa erosão conceitual, bem como a crítica sustenta-se nesta 

prática múltipla de leitura para emoldurar as práticas artísticas e sujeitos numa visada dual – 

dentro/fora – da tradição/campo/sistema da arte (RICHARD) para celebrar as aproximações com os 

conceitos importados. Afirma Eneida de Souza sobre tudo isso que  

Celebrar datas e contextualizar o trajeto e a transformação desse discurso crítico 

exigem do pesquisador discernimento e imparcialidade, observação atenciosa a 

respeito das causas da procedência de teorias ou de conceitos que mais se 

sobressaíram nesta ou naquela época. Acusar nesse discurso a proliferação excessiva 

de termos e metodologias como efeito de moda acadêmica ou universitária, de cópia 

de modelos importados sem relação efetiva com o contexto crítico da recepção, 

constitui um dos mais frequentes reparos recebidos pela crítica contemporânea. No 

entanto, esses reparos se mostram, na maioria das vezes, contaminados por uma 

posição conservadora e passadista [disciplinar] diante do espírito de inovação e 

mudança da crítica literária e cultural mais experimentalista (SOUZA, 2004, p. 241).  

Se por um lado a contemporaneidade na arte nos oferece o que há de melhor em relação ao 

passado: que é a multiplicidades das práticas, linguagens e suportes artísticos e inúmeras 

possibilidades (desta perspectiva costumo dizer aos meus alunos universitários do curso de Artes 

Cênicas da UEMS que é por isso que sou bastante otimista em relação à nossa produção artística 

contemporânea – ou a chamada arte contemporânea, visto que ministro também as disciplinas de 

História da Arte, Arte e Cultura Regional e Artes Visuais e também a disciplina de Arte-Educação – 

que a nossa arte de fato retrata nela exatamente o momento sociocultural multíplice que nós estamos 

vivendo e, o que é o melhor, ainda que certas leituras não evidenciem isso, muito pelo contrário, é 

uma arte descompromissada com qualquer ideia de passado, tradição e cânone artístico com sentido 

de antecedência: sejam nas Artes Visuais, no Teatro ou na Dança ou ainda nas demais linguagens da 

arte atual). Por outro lado, o da crítica, tendo em vista que há uma diferença enorme entre teorização 

e crítica de arte no contexto da arte (prioritariamente o primeiro pensa a produção artística em relação 

a um aparato teórico-conceitual para melhor compreender a relação dessa produção com as reflexões 

teóricas e socioculturais da situação; enquanto a crítica de arte adota uma relação crítica entre um 

determinado conceito para pensar a produção artística e inseri-la nas tradições/campos e sistemas das 

artes estabelecidos quase que exclusivamente pela própria crítica de arte), a visada crítica estabelece-

se como mediadora da manutenção, quase sempre, do revivamento do passado da arte no presente da 

produção artística. Ou seja, o exercício analítico de comensurar passado e presente na arte – do já foi 

no por vir – contribui, de certa forma, na manutenção da superiorização da crítica em relação à 

                                                 
artísticas) afiman la autiridad y distinción de sus creencias, valores y normas en base a un trazado selectivo de las 

fronteras‖ (RICHARD, 2014, p. 9).  
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teorização; mantêm também a superioridade da arte do passado sobre a produção do presente — como 

se essa última dependesse exclusivamente daquela para existir —, e a subalternização de qualquer 

prática artística, produção e sujeitos que não sejam europeus ou norte-americanos; o que no caso 

latino é uma perda significativa para a nossa produção artística. Nem podemos dimensionar o tamanho 

do problema ainda quando pensamos na produção da fronteira Brasil/Paraguai/Bolívia que si quer é 

lembrada por essa crítica de arte, pior ainda pelos responsáveis pela ―teorização‖ brasileira. No caso 

das lembranças locais, muitos da nossa crítica insistem nas fronteiras pronunciadas em inglês ou em 

francês, ressaltando o de fora em detrimento do de Tupi-guarani.  

Esse crepúsculo analítico concorre apenas para o fortalecimento da relação entre 

saber e poder dos discursos institucionais, impedindo o acesso a vozes dissonantes 

e reforçando a estrutura parasitária da academia, na qual o passado se impõe como 

solução e resposta para os embates do presente (SOUZA, 2004, p. 241).  

São essas análises estruturantes que constituem e fortalecem o saber-poder na produção artística 

que nos impede, por exemplo, de ao menos sensibilizar-se com as produções, ainda que nem artísticas, 

mas manifestações socioculturais do momento atual que não estão institucionalizadas e categorizadas 

nos e pelos discursos do poder-ser. A institucionalização criada para a produção artística no período 

moderno interfere e impede que outras vozes tenham direito de gritar suas próprias especificidades 

como repertórios de criação artística e saber, ainda que subalternos. 69  Dessa ótica posta é que 

trabalhos de natureza como o grafite, danças urbanas ou as elaboradas pelas ruas, os espetáculos 

desvinculados dos espaços expositivos e tantas outras práticas longe das instituições que têm o poder 

de saber, devem ser mirados antes especialmente como manifestações socioculturais para depois 

relacionados a qualquer noção estabelecida ou a estabelecer-se de ―vir a ser‖ arte. A pichação deve 

ser compreendida, longe agora da discussão depredação ou não de patrimônios particulares, como 

manifestação contrária aos discursos dominantes; por isso um contradiscurso à arte e igualmente um 

contradiscurso à institucionalização das manifestações socioculturais e artísticas. Esta, por si só, é 

uma arte-manifestação que tem um traço bastante carregado de pós-colonialidade implícito nela, não 

apenas pelo seu senso de contraversão imposto pelos discursos hegemônicos: sejam eles da arte 

(instituições e críticos), sejam pelos discursos oficiais. Ou seja, a sua não institucionalização, no caso 

da pichação, acaba por corroborar com o fortalecimento dos seus ―discursos marginais‖ em relação 

aos discursos dominantes. Portanto, é possível dizer, desta ótica aqui posta, que a institucionalização 

da arte é, ao contrário do que pensam alguns artistas, críticos e professores, bem como pensa agora o 

poder instaurado na pasta da Cultura em Mato Grosso do Sul, um meio pernicioso de exclusão e 

reclusão dos discursos ainda reconhecidos como menores e, igualmente é possível afirmar que 

corrobora a manutenção de uma aura celeste sobre as produções reconhecidas como cânones artísticos 

pela História da Arte e a velha Teoria da Arte e os cansados críticos de arte modernos.  

A matéria artística – como figuração oblíqua que lhes outorga simbólicoexpressivo 

volume aos ecos que perfuram as organizações sociais e culturais – remete às 

categorias e às percepções que moldam o sensível e o inteligível. O movimento das 

fronteiras da arte fez com que a oposição entre o institucional e o contrainstitucional 

deixasse de ser absoluta – como se fosse o confronto entre territórios homogêneos 

                                                 
69 E o pior de tudo é que o Estado da cultura, que muitos críticos e artistas defendem, que está ai posto, defende a 

institucionalização de todo e qualquer aparato cultural local como única forma de fortalecimento dessas práticas. 11 ―La 

matéria artística -en tanto figuración oblicua que les otorga volumen simbólico-expresivo a los huecos que perforan las 

orgnizaciones sociales y culturales- remece las categorías y las percepciones que moldean lo inteligible y lo sensible.  

El corrimiento de las fronteras del arte hizo que la oposición entre lo institucional y lo contrainstitucional dejara de ser 

absoluta -como si se tratase del enfrentamiento entre territorios homogéneos (adentro versus afuera) que exigen la defensa 

en bloque de afirmaciones o negaciones totales (lo uno versus lo otro)- para entrar en los juegos de lo polémico y lo 

controversil que que llevan las posiciones y las oposiciones a moverse en función de cómo se comportan los sistemas 

culturales en sus tendencias a la asimilación o al rechazo, al consenso o al desajuste que se grafican justo en el borde de 

las instituciones‖ (RICHARD, 2014, p. 14-15).  
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(dentro versus fora) exigindo defesa em afirmações ou negações totais (o um versus 

o outro) – para entrar nos jogos do polêmico e do controverso que levaram as 

posições e oposições a moverem-se em função de como se comportam os sistemas 

culturais e suas tendências e assimilações ou à rejeição, ao consenso ou a 

incompatibilidade que estão graficamente apenas na borda [margem] das 

instituições‖ (RICHARD, 2014, p. 14-15). (Tradução livre minha)11  

Os discursos institucionais e oficiais da arte ainda não mensuraram a liberdade que as 

manifestações culturais, não ligadas aos discursos padronizados estabelecidos por eles próprios 

(regras, suportes específicos, modelos, cânones, tradições, gêneros pré-estabelecidos de masculino ou 

feminino etc), têm em relação às atuais expansões dos campos artísticos (leiam-se fronteiras/fronteras 

porque é muito mais amplo que a noção de campos de Pierre Bourdieu). A noção de campo, já disse 

em outro momento, ainda é bastante limitadora de uma noção de arte que transmigra as fronteiras que 

tangenciam este trabalho – Brasil/Paraguai/Bolívia. De qualquer forma, é praticamente impossível 

que produções de natureza pós-colonial, por exemplo, mas falemos também das ―não-produções‖ – 

para os discursos oficiais – serem tomadas como produções artísticas pertencentes a uma determinada 

linhagem, linguagem e linha cronológica. Essas manifestações e produções artísticas contra-

discursivas ao institucional oficializado não relatam ou retratam as características que essas fronteiras 

e limites são por eles estabelecidos que (com a intenção de delimitar algo ou alguma coisa (HISSA)) 

se definem como normas às artes e imagens visuais. Esses sujeitos dessas obras e manifestações estão 

antes preocupados em evidenciarem discursos anteriormente calados e apagados pelos poderes 

instituídos; seja esse de natureza histórica, sejam os discursos edificados na contemporaneidade.  

Quando a teoria quer estabelecida a relação, por exemplo, do mundo a partir de fronteras do 

fim do mundo – BRASIL/PARAGUAI/BOLÍVIA – como uma teoria da arte descolonial, para pensar 

os artefatos como produções artísticas ou do saber dessa localidade, tem-se que levar em conta 

igualmente, a descolonialidade do pensamento teórico-crítico e mesmo analítico estabelecidos. Quer 

dizer: não altera em nada estabelecer uma leitura cronológica desses artefatos culturais; não muda o 

sistema eurocêntrico de ler o mundo estabelecer que nessa linha de fronteira multíplice haja um 

discurso que se sobrepõe ao outro; tem que haver uma desvinculação dessas práticas e manifestações 

culturais dessas localidades fronteiriças; o que deve perpassar é a questão: ainda vale pintar Madonnas 

no século XXI como pintaram em meados do séculos XV e XVI? — não deve haver mal nenhum em 

nos reconhecermos enquanto tais, haja vista que essa é nossa condição cultural, ainda que por 

imposição no passado colonial, mas uma condição da qual os centros não têm o direito de ser, sentir 

e saber (MIGNOLO) — enquanto manifestações localizadas e exóticas diante dos currículos 

escolares. Eis aqui, neste breve parágrafo, algumas das maneiras de nos colocarmos através da noção 

de uma estética bugresca (BESSA-OLIVEIRA, 2014) enquanto sujeitos praticantes de manifestações 

socioculturais artísticas ou não que se inscrevem e podem ser pensadas como produções de arte e 

saber com caráter descolonial. Uma vez tratados destas perspectivas e noções desglobalizantes é que 

propomos, por exemplo, uma (re)verificação das nossas práticas e artefatos artísticos em relação ao 

resto do mundo e, do mesmo modo, poderemos pensá-las enquanto produções artísticas e do saber 

descolonial, por conseguinte descolonizadas. Nossas práticas artísticas são as que melhor nos 

representam diante dos discursos dominantes e oficiais. Contraditoriamente à noção de que fomos e 

somos forjados exclusivamente pelos discursos impositivos trazidos de fora; a hora e a vez de sermos, 

sentirmos e sabermos sobre nós mesmos é chegada.  

A expansão e dispersão do corpus visual que mergulha as obras do sistema da arte 

em vastas constelações de imagens que faltam hoje os suportes de limite e quadros 

reservados, forçaram a história e a teoria da arte serem reescritas em novas 

interseções de fluxos entre criação e pensamento. Essas interseções incluem campos 

visuais coletivamente povoados por sociedades de controle; a retórica da mídia 

divulgada pelas indústrias culturais; a imagem estilizada refinou o design e a 
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publicidade levando-os a mecanismos de defesa persistentes do valor estético para 

se refugiar nas protegidas e preservas instituições artísticas. No entanto, estas 

combinações de visualidade invasivas públicas não cancelam a reserva do poder 

interpeladora do olhar que, de arte e crítica da arte crítica, convida às formas estéticas 

para desenrolar sua complexidade de motivos e intenções, refrações, esmaltes e 

natureza da consciência‖ (RICHARD, 2014, p. 13). (Tradução livre minha)70  

Entretanto, quase sempre quando se lê as análises modernas ainda hoje estabelecidas pela crítica 

e teoria das artes (caso não diferente das leituras empreendidas em Mato Grosso do Sul), é possível 

perceber que as variadas ―combinações de visualidade invasivas públicas‖, continuam sendo 

formuladas como estranhos ao ninho. Ou seja, essas leituras quando não classificam as obras e 

artefatos das culturas fronteiriças com cronologias estabelecidas nos discursos imperantes dos centros 

– europeu ou norte-americano – constroem pontes metafóricas (agora num sentido oposto ao que 

estabeleceu Eneida de Souza ao falar da crítica biográfica (2002)) – relacionam esses produtos com 

características inclassificáveis para o discurso moderno. Adjetivos da ordem de exótico, ambíguo, 

excêntrico, mítico ou mesmo o uso do termo inclassificável, constituem vozes autoritárias sobre os 

discursos até hoje tomados como minoritários – quando na verdade é maioria produtora em relação a 

uma minoria dominante. Portanto, o poder interpelador do olhar dá-se apenas da ordem inversa – 

produção para leitores – quando tomamos as produções artísticas da ótica moderna: artefatos artísticos 

e culturais numa leitura de ordem ―de arte e crítica da arte‖. Diferentemente quando se poderia pensar 

em uma ―arte crítica da arte e da crítica de arte‖. Igualmente, no caso da proposição moderna, ―as 

formas estéticas‖ continuam sem ―desenrolar sua complexidade de motivos e intenções, refrações, 

esmaltes e natureza da consciência‖ porque estão preestabelecidas num cânone artístico como ponto 

de partida para se pensar em tudo no mundo da cultura.  

As leituras empreendidas pelos críticos e ―teóricos‖ sul-mato-grossenses, por exemplo, têm 

ficado literalmente fora dos eixos das leituras que estão sendo realizadas numa visada teórico-crítica 

cultural e contemporânea. Seja pensando nos artistas que produzem no estado ou aqueles que 

produzem na linha de fronteira entre os três países, sejam os professores ou artistas que ensinam ou 

produzem, respectivamente, nas terras consagradas pela lei do 44, mas onde antes foi Paraguai o que 

hoje denomina-se de parte do território brasileiro. Esses sujeitos que deveriam articular-se de uma 

perspectiva paradigmática que tivesse o lócus enunciativo fronteiriço como ponto de partida para a 

cultura e para saber ser sobre essa cultura, comumente edificam fronteiras nada naturais entre as 

práticas dos artistas, as leituras teóricas e as práticas pedagógicas. É possível dizer com tudo isso que 

não há uma corelação entre as leituras, as práticas e os sujeitos das práticas para se pensar nesse 

conjunto todo. Logo porque os primeiros (teóricos) tomam o discurso colonial para pensar as práticas 

e formular teorias que subsidiam a prática pedagógica; os artistas visam com as suas produções 

atender essas leituras modernas a título de participação dos discursos do estado Nação como Narração 

(BHABHA); e, do mesmo jeito, praticando um discurso imperante, os professores auxiliam-se das 

práticas artísticas e sujeitos fronteiriços como seres extraterrestres que habitam um mundo e corpus 

estranhos. É feito um jogo de (com)patriotismo entre esses sujeitos que ―dominam‖ o discurso da 

arte em Mato Grosso do Sul para o favorecimento dos seus pares e um autofavorecimento também.  

                                                 
70 ―La expansión y dispersión del corpus de lo visual que sumerge a las obras del sistema-arte en vastas constelaciones 

de imágenes que hoy carecen del límite de soportes y marcos reservados, obligó a la historia y a la teoría del arte a 

reescribirse en nuevas intersecciones de flujos entre creación y pensamiento. Estas intersecciones abarcan los campos de 

visión colectivamente poblados por las sociedades de control; las retóricas de los medios divulgadas por las industrias de 

la cultura; las estilizaciones de la imagen refinadas por el diseño y la publicidad que llevan los persistentes mecanismos 

de defensa del valor estético a refugiarse en los cotos protegidos de la institucionalidad artística. Sin embargo, estas 

invasivas combinaciones de la visualidad pública no cancelan la reserva de la potencia interpeladora de la mirada que, 

desde el arte y la crítica, desde el arte crítico, invita a las formas estéticas a destramar su complejidad de motivos e 

intenciones, de refracciones, veladuras y dilucidaciones del sentido‖ (RICHARD, 2014, p. 13).  
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Destas perspectivas esboçadas das leituras críticas realizadas em Mato Grosso do Sul, vivo 

estabelecendo com meus alunos entre tantas outras a seguinte questão: qual é a razão para o artista 

sul-mato-grossense (bem como de qualquer lugar deste planeta colossal) continuar pintando 

Madonas, anjos, paisagens, entre tantos outros temas já tratados com grande realismo e até 

desconstruídos, como o fizeram e tão maravilhosamente bem, especialmente, os artistas da 

Renascença? Estabeleço esta questão da perspectiva de sala de aula tendo em vista que o ensino, a 

prática artística e a crítica, quase comumente, se valem das relações estabelecidas entre a arte do 

passado e arte no presente para tudo. Pois, se os artistas renascentistas o fizeram tão bem, já foram 

feitas da melhor forma possível quando pensamos naquelas imagens tratadas realisticamente, para 

que servem as obras dos artistas que continuam reproduzindo na contemporaneidade com tão grande 

realismo aquelas mesmas imagens iconográficas ou realistas feitas no passado? Para que servem as 

práticas pedagógicas que insistem que os alunos têm que elaborar trabalhos artísticos, ainda que sem 

nenhuma infraestrutura existente como já sabemos que são nossas escolas e salas de aulas de artes 

quase nunca existentes, igualmente técnicos, descontextualizados para esses alunos e feitos como os 

dos artistas do passado? E, do mesmo jeito, é estabelecida tal questão tentando encontrar uma 

justificativa para o fato da crítica de arte sul-mato-grossense, também uma parcela significativa de 

crítica de arte nacional, continuar insistindo nas relações de reconhecimentos nas obras 

contemporâneas locais de características muito bem desenvolvidas nas obras nominadas pelos 

discursos hegemônicos de clássicas e/ou canônicas? De maneira bastante clara, tanto para mim quanto 

para os meus alunos, a justificativa parece ser e é uma só: os artistas insistem na temática histórico-

renascentista para serem reconhecidos pelas leituras críticas que se valem dessa história como ponto 

de partida para estabelecer relações de arte entre presente/passado e do mesmo jeito querem ser 

apresentados nas salas de aulas pelos professores que fazem leituras historicistas da arte. O professor 

dotado de uma dificuldade na elaboração de um plano de trabalho — dadas as ínfimas condições que 

sabemos que eles têm: falta de material, falta de laboratórios ou espaços mais adequados, preguiça na 

elaboração de um plano de aulas mais estruturado em estudos de cultura, entre outros — respeita 

regiamente os Referenciais Curriculares impostos por aqueles que ditam as regras e valores na arte. 

Já a Crítica de Arte, ou aqueles que supostamente elaboram uma Teoria da Arte e um Currículo da 

arte sul-mato-grossense, corroboram esses discursos artísticos e das práticas pedagógicas anteriores 

mencionadas porque justificam suas leituras historicistas quase sempre financiadas pelo poder público 

(com as cartilhas) a título de estruturação de uma suposta, forjada e fajuta identidade para a arte sul-

mato-grossense. Suposta, forjada e fajuta, essa noção de identidade artística construída pelos 

discursos do poder colonial das artes (aqui não está sendo isento de culpa nenhum sujeito das 

linguagens artísticas, portanto teatro, dança, artes plásticas, literatura, cinema, fotografia etc) em Mato 

Grosso do Sul, porque em nada essas relações estabelecidas com os discursos históricos unicamente, 

acrescentam visões de contemporaneidade e contextualizadas aos leitores desta arte às produções em 

arte e culturais sul-mato-grossenses. Não excluo nenhum dos sujeitos das linguagens artísticas aqui 

praticadas, sejam quais forem (teatro, dança, artes plásticas, literatura, cinema etc), uma vez que em 

todas elas há sujeitos que pregam esse tipo de discurso na arte que sempre visam à participação nos 

editais financiados pelo poder público Estado-Nação em prol da constituição da tal identidade artística 

local quase sempre ancorada no exótico.  

Mais que reverenciar as chaves universitárias de conhecimentos garantidos pelo 

academicismo internacional, a revisão pessoal dos principais autores que sutilmente 

desfilam em cada uma dessas discussões, dá conta do porque eles são as conjunturas 

dos pensamentos inscritas em particulares motivos críticos, na consolidação da ética, 

em compromissos sociais, em fricções disciplinares, em combates político-

institucionais e em fantasias artísticas que invocam fragmentos de saberes itinerantes 

para que sejam porta ativa de uma historicidade e uma politicidade sempre locais. 

Esta mescla entre o itinerante e o local gera configurações de leituras às vezes 
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desastrosas e, ao menos, extrassistemáticas se as comparamos com o que ditam os 

aparatos citacionais das consagradas bibliografias acadêmicas internacionais 

(RICHARD, 2014, p. 22). (Tradução livre minha)71  

Leituras extrassistemáticas ou a manutenção das leituras já extremamente sistematizadas 

podem estabelecer duas possibilidades de leituras que as práticas e sujeitos biográficos dos lócus 

enunciativos fronteiriços necessitam: a segunda, já que venho tratando desta perspectiva de 

manutenção, contribui com a manutenção dos discursos artísticos, pedagógicas e teórico-críticos, 

antes apresentados, continuarem lendo as práticas e sujeitos locais em Mato Grosso do Sul, por 

exemplo, pela ótica da História da Arte. Nesse sentido, as proposições feitas por leituras baseadas em 

referenciais extremamente sistematizados contribuem para que essas práticas e sujeitos continuem no 

limbo da representatividade sociocultural das produções artísticas. Já a primeira, as leituras 

extrassistemáticas, podem vir a estabelecerem outras relações possíveis que as leituras já 

consolidadas nas culturas eurocêntricas e disseminadas nas culturas periféricas se quer ousaram 

―escutar‖. Quer dizer, dessa ótica, a possibilidade do estabelecimento de estéticas outras (a exemplo 

da estética bugresca) que priorizem as relações estabelecidas lá no cerne das produções e sujeitos 

artísticos lindeiros em Mato Grosso do Sul e na tríplice fronteira aqui em estudo.  

Ante a desaceleração da ideia de crescimento ou linearidade na produção artística do mundo; a 

finitude de uma suposta ideia de arte canônica ou mesmo de arte mundial; do fim do continuísmo dos 

sistemas ai postos; da noção de ruptura; da coesão com algum sistema pré-estabelecido por alguma 

suposta noção de valor estético trazido ao longo dos anos pela história; de outras características que 

antes de tudo estabelecem critérios valorativos às produções e práticas artísticas e discriminam 

sujeitos biográficos periféricos, a noção de arte, artista, crítico, teórico, sujeito que passam a ser 

estabelecidos têm muito mais proximidade com uma noção de sujeito biográfico e ao lócus 

enunciativo migrante. Ou, como tenho tentado estabelecer desde o começo, com o espaço enunciativo 

da tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Bolívia de uma perspectiva sensível. A sensibilidade de que falo, 

toca as noções de ser, saber e sentir os sujeitos da e na arte ou práticas culturais que emergem desse 

lugar de natureza contraditória em relação aos supostos centros, mas nunca e em hipótese alguma, 

são ambíguos da ótica que se estabelecem enquanto sujeitos que produzem arte, cultura e saber através 

dos seus conhecimentos adquiridos a partir de seus próprios conhecimentos.  

A criatividade de visão e pensamento que se movem nos contornos da arte quando 

suas figuras e atuações nascem da não-coincidência entre significante e significados, 

na incompatibilidade da percepção regular e compressão dos quadros, levando para 

o agrupamento de uma alteridade que faz bifurcar o sentido entre o já cursado (a 

diferença diferenciada) e o que está sempre em transe de acontecer como variação 

continua (a diferença diferenciadora).  
Repensar estas práticas de oposição e resistência ao dispositivo neoliberal supõe 

ensaiar fórmulas inéditas para desocultar os poderes que se escondem por trás da 

cobertura naturalizadora de ordem e de fachada simuladora das tecnologias. 

Também se supõe impulsionar o espírito de desconformidade e aventura para 

explorar as margens de onde o não-integrado opõe-se contra o estabelecido, o 

nômade contra o sedentário, o plural-contraditório contra as afirmações monológicas 

do poder-saber único‖ (RICHARD, 2014, p. 26-27). (Tradução livre minha)14  

                                                                                                                                                                                                           
sociales, en fricciones disciplinares, en combates político-institucionales y en fantasías artísticas las que invocam 

fragmentos de saberes itinerantes para que sean parte activa de una historicidad y una politicidad siempre locales. Esta 

                                                 
71 ―Más que revenciar las claves univesitarias de saberes garantizados por el acadmicismo internacional, el repaso 

personal de autores clave que desfilan sutilmente en cada una de estas conversaciones da cuenta del por qué son las 

coynturas del pensamiento inscritas en particulares motivos críticos, en involucramientos éticos, en compromisos  
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mezcla entre lo intinerante y lo local genera configuraciones de lecturas a veces azarosas o, al menos, extrasistemáticas 

si las comparamos com lo que dictan los aparatos citacionales de las consagradas bibliografías académicas interncionales‖ 

(RICHARD, 2014, p. 22).  
14 ―La creatividad de visión y pensamiento que se moviliza en los contronos de arte cuando sus figuras y actuaciones 

nacen de la no-coincidencia entre significantes y significados, del descalce de los marcos de percepción y compresnsión 

regulares, llevan a la intercalación de una otredad que hace bifurcar el sentido entre lo ya cursado (la diferencia 

diferenciada) y lo que está siempre en trance de acontecer como variación continua (la diferencia diferenciadora). 

Repensar estas prácticas de oposición y resistencia al dispositivo neoliberal supone ensayar fórmulas inéditas para 

desocultar los poderes que se invisibilizan tras la cobertura naturalizadora del orden y la fachada simuladora de las  

Apenas as ―contradições‖ – ante aos discursos estabelecidos hegemonicamente –, para com a 

noção de arte posta pelas teorias que leem o mundo a partir da Europa e Estados Unidos, podem 

contribuir para a instauração de dilemas que não mais perpassam noções doutrinárias ou disciplinares 

para qualquer área ou linguagem das artes. Somente assim será possível deixarmos de estabelecer que 

a produção artística de uma tríplice fronteira, ou mesmo as práticas e sujeitos do estado de Mato 

Grosso do Sul ou ainda de qualquer outro lugar do mundo, deixarão de ser pensados pela ótica de 

excluídos; fora dos centros; sujeitos das margens ou marginais; discursos periféricos; fora dos lugares; 

como sujeitos ou práticas de entrelugares, como lugar desconcertante, de nãolugares, com aquele 

sentido de lugares inexistentes, etc. A arte e os conhecimentos de lugares latinos estão inscritos em 

lugares onde os discursos estabelecidos se quer tentaram alcançar; atualmente então esses mesmos 

discursos são incapazes de bordejar os dilemas outros que esses lugares enunciativos biogeográficos 

alijados ao fracasso pela história estão (re)estabelecendo à contemporaneidade.  
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tecnologías. También supone impulsar el espíritu de disconformidad y aventura para explorar los márgenes en donde lo 

no-integrado pugna contra lo establecido, lo nómade contra lo sedentario, lo plural-contradictorio contra las afimaciones 

monológicas del poder-saber único‖ (RICHARD, 2014, p. 26-27).  
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IDENTIDADE CONFLITUOSA: A TRAJETÓRIA DO PERSONAGEM  NEGRO 

DAMIÃO DA OBRA “OS TAMBORES DE SÃO LUIS” DE JOSUÉ DE MONTELLO  

  

Maria Félix de Carvalho72  

Zélia R. Nolasco dos S. Freire73  

  

Resumo: Este artigo é parte da pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Letras na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), nível de Mestrado, que busca 

investigar no romance, Os Tambores de São Luís (1975), de Josué Montello, tomando como 

exemplo, a trajetória repleta de obstáculos, do personagem Damião, além das crises de 

identidade deste sujeito que perpassa da escravidão à pós - abolição. Para tal trabalho, analisar-

se-ão os acontecimentos sociais e históricos a que está submetido personagem Damião, na 

perspectiva de entender o que Stuart Hall chama de crise de identidade, na sua obra, A 

Identidade Cultural na Pós-Modernidade, 1992. Espera- se que este trabalho possa contribuir 

para a compreensão do contexto histórico e sobre os fatores sociais que possam ter influído 

tanto com a construção, como também para a desconstrução da, ou das identidades do negro 

brasileiro. A pesquisa perpassará os pressupostos teóricos da análise estrutural, das questões 

estéticas e formais, a uma reflexão dialética, literária, social e cultural. Palavras – chave: 

Identidade, Literatura e Sociedade.  

  

Introdução  

    

Os Tambores de São Luís (1975), é considerado pela crítica como sendo o mais amplo 

romance brasileiro a retratar o processo da escravidão. Foi escrito pelo maranhense, Josué 

Montello, e possui a singularidade que fez o romance ser considerado por Manoel Bandeira, 

com características de Guerra e Paz de Leon Tolstói, por seu vigor épico, e ainda, segundo o 

mesmo escritor, ao se referir a Josué Montello, "a primeira qualidade de Montello, já se 

manifesta desde a leitura das primeiras linhas de sua escrita. Uma escrita que se compara a do 

consagrado Machado de Assis, “parece passada a limpo”. Já o crítico literário Wilson Martins 

assim se refere ao escritor: “Josué Montello é, hoje, sem dúvida, o decano do romance 

brasileiro”. “Escreve romances clássicos na linha de Machado e Eça, e não está preocupado em 

ser original”.74 Assim, se define o autor de Os Tambores de São Luís, pelo seu grande número 

de produções artísticas, que vão desde contos, romances, novelas e ensaios, entre outros 

gêneros.   

                                                 
72 Mestranda do Programa de Mestrado Acadêmico em Letras da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul). liafelix@msn.com  
73 Doutora em Letras pela Universidade Estadual Paulista/UNESP/Campus de Assis/SP, professora da Graduação 

e Pós-Graduação da UEMS - zelianolasco@uems.br  
74 LEAL, Claudio Murilo. Josué Montello. Biografias da Academia Brasileira de Letras  (ABL).  
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Nesta perspectiva, em Os Tambores de são Luís, é traçada a trajetória do negro 

brasileiro, perpassando, através das memórias do personagem principal, Damião, três séculos 

de escravidão. Damião participa do processo escravista em seu mais profundo sentido, na luta 

pela abolição, e em outros acontecimentos relacionados a ela, como o preconceito racial, e o 

descaso relacionado ao negro, que não tendo direito algum, e com irrisórias alternativas de 

sobrevivência, preferiu permanecer na casa grande, ou ficou à margem da sociedade, pedindo 

esmola, sem emprego, sem dignidade. De acordo com o próprio Montello, ao se referir a sua 

mais importante obra, fato esse contestado por ele próprio, afirma que, “desejava escrever o 

romance mais amplo e profundo, que refletisse sobre a própria saga da escravidão na sua ânsia 

por liberdade”. E ainda, “no quadro mais amplo da literatura brasileira, não existia o livro que, 

na ordem da ficção, com base na realidade histórica compreendesse todo o processo da luta pela 

redenção do negro brasileiro”75.  

Muitos escravos haviam morrido ali, não resistindo a fome e a sede a que 

eram reduzidos depois de açoitados e ali mesmo uns tinham enterrado os 

outros, abrindo as covas com as mãos. Isso explicava as ossadas humanas 

que vinham ao lume do solo...Toda fechada com um metro e meio de 

largura por outro tanto de comprimento, recebia sol durante todo o dia, e 

como não tinha janela por onde o vento circulasse, fazia ali dentro um calor 

insuportável...quando Damião se viu ali dentro, levou uns momentos 

atordoado, com a sensação de que havia ficado cego ( MONTELLO,1985, 

p.120).  

  

Não foi por acaso que Montello escolheu o nome de Damião para representar no 

processo de sua trajetória, a história do negro brasileiro, pois de acordo com o dicionário de 

nomes próprios, é um nome com duas possibilidades de origem, uma através do latim Damianu, 

ou a partir do grego Damianós, de damáo, que quer dizer “domar, vencer, subjugar”76 Damião 

não foge a promessa realizada ao seu pai, “se eu cair, tu fica no meu lugar”, (p.31); mas 

encontra, após  voltar do quilombo, lugar este que tem sentido de símbolo de resistência, e que 

é rememorado por Damião dentro do enredo, para a fazenda do Sr. Lustosa, muitos obstáculos 

que o farão algumas vezes assimilar para si a cultura do branqueamento, visto que, começa 

perceber que para se manter no mundo dos brancos será necessário negar o seu povo e as suas 

raízes.  

                                                 
75 JESUS, Reginaldo. Viagens montellianas - parte 1- Uma odisseia pelo universo de Josué Montello. Disponível 

em:<http://www.balaiodenoticias.com.br/artigos-e-noticias- 

ler.php?codNoticia=407&codSecao=59&q=Viagens+montellianas+-+parte+1: acesso em 12/11/2015  
76 Dicionários  de  nomes  próprios,  significados  dos  nomes.  Disponível  

em:<http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/damiao/> Acesso em: 12/11/2015  
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Não te esqueças de que tens outro obstáculo no teu caminho, e muito serio: 

és negro. Não há sacerdote negro. O padre Policarpo que é Mulato teve que 

vencer uma corrida de obstáculos para poder ordenar – se, e fora daqui. 

Contigo que és mesmo negro, a luta vai ser maior, muito maior. 

(MONTELLO, 1985, p. 156)   

Diante desses fatos, o autor nos induz à catarse, que é o fator principal a diferenciar o 

texto literário dos textos históricos, como observou Antonio Candido (1965), em sua obra,  

Literatura e Sociedade. Damião é neste trabalho, o “sentido social simbólico”, (p.10). Pois, 

embora seja uma representação, é também, “o desmascaramento de costumes vigentes na 

época”, (p.10), nos levando a reflexão sobre vários acontecimentos relacionados ao período da 

escravidão e o que houve após essa, tornando se assim, objeto de análise, podendo nos 

proporcionar a visão de como se dá o processo de construção de uma identidade conflituosa, 

que ao mesmo tempo em que acolhe a promessa feita ao pai, Julião, que em um momento da 

vida preferiu à morte, suicidando se ao se jogar em um rio, também, em alguns momentos, nega 

suas raízes.  

E o que Damião viu a seguir, juntamente com seus companheiros 

consternados, ficaria para sempre em suas pupilas: Uma grande mancha de 

sangue boiando à tona da correnteza, enquanto as piranhas bloqueavam o 

corpo esguio, que se debatia entre as navalhas de seus dentes afiados 

(Montello,1985 p. 40,41).  

  

Diante de tal situação de desespero, sente se inseguro com relação à promessa feita ao 

pai, ao perceber que sua cor de pele é a marca da rejeição social que irá experimentar, mesmo 

sendo um homem com valores correspondentes aos aceitos pela sociedade do branqueamento, 

o que o autor esclarece quando Damião consegue chegar ao Liceu e ocupar um cargo de 

professor de um colégio predominantemente de professores e alunos brancos.  

Que o preto dê aulas, vá lá: o que ele ensina repete dos livros, que os 

brancos escreveram. O que eu não posso aceitar é que um negro dê nota a 

um filho meu. O negro que conheça o seu lugar. Pode ser muito sabido, 

mas é preto, e preto com marca de chicote no corpo. Amanhã como 

professor ele vai pensar que pode dar palmatória nos brancos... daí em 

diante, embora Damião corrigisse as provas dos alunos, quem lhes escrevia 

a nota era o Doutor Sotero ( MONTELLO,1985, p. 342).  

  

Esses fatos, retratados na obra, nos levam a percepção que ao negro era reservado um 

lugar, o da subalternidade, e que não era permitido ocupar o espaço restrito ao branco, como 

neste caso, o Liceu maranhense. Damião, como poucos, ou quase nenhum de sua raça, na época 

da memória exposta, aprendera a ler e dominar o latim, e por tanto teve a oportunidade de se 

tornar professor do colégio mais importante da sociedade maranhense, mas foi aí neste 
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ambiente, que se deparou com a experiência de assimilar que existia nesta sociedade o lugar do 

negro e o lugar do branco.  

Montello retrata através das reminiscências de Damião, figuras e lugares importantes 

que fizeram parte de sua infância em São Luís do Maranhão, e neste processo, nos dá através 

da leitura do romance, o conhecimento de lugares turísticos, de crenças e de casos curiosos, nos 

remetendo de maneira singular à cultura maranhense, misturando o misticismo, como é o caso 

do som dos tambores que acompanha Damião durante toda sua trajetória e que podemos ler 

claramente do início ao fim do romance. Nestes fatos consiste a singularidade da obra, e na 

maneira como o autor delineia a trajetória de Damião, iniciando a trajetória do personagem já 

de cabelos brancos, com oitenta anos de idade, caminhando pelas ruas de São Luís quando se 

depara com um assassinato que só se esclarece ao final da história, ou seja, a obra é praticamente 

escrita a partir das reminiscências de Damião, desde a fuga de sua família da casa grande para 

a formação de um Quilombo, até a volta inesperada para a fazenda onde seu pai morre ao se 

jogar no mar, deixando Damião como seu sucessor, tanto na luta pelo seu povo como nos 

cuidados com a mãe e a irmã, é nesse processo de volta à casa grande, que Damião passara por 

vários percalços.  

  

Entre texto e contexto  

             

Para Antônio Candido, em sua obra, Literatura e Sociedade (1965), ao trazer a discussão 

sobre quais os fatores que dão valor e riqueza a uma obra artística, os externos/sociais, ou são 

os fatores internos, como conceituaram os formalistas. Chega a afirmação que, “a integridade 

da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; mas o que possibilitará maior, 

ou melhor, compreensão da mesma, é fundindo texto e contexto numa interpretação 

dialeticamente íntegra”(p. 08), e ainda mais, que o externo (no caso, o social) importa, não 

como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na 

constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno” (p.  

09).  

 O autor nos leva a entender que é lícito considerar os fatores externos à obra, isso, se a 

pesquisa se tratar de uma análise sociológica da literatura. Neste caso, tomando como exemplo, 

Os Tambores de São Luís (1975), do escritor Josué Montello, na qual nos oferece subsídios 

para analisar a formação da identidade do seu protagonista, Damião. Não há como 

desconsiderar, os fatores externos ao texto, levando em conta sempre que no romance 
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entrelaçam- se personagens que fizeram parte da realidade do autor com os imaginados por ele, 

combinando assim, o real e o fictício, tornando – os desta forma, todos personagens da ficção, 

conforme nos afirma GANCHO (2002, p. 06).“ Por mais real que pareça o personagem, ele é 

sempre invenção”, assim, o autor descreve lugares, ruas e pessoas reais que viveram em São 

Luís, misturando ficção e realidade conferindo a obra  características do romance histórico. De 

acordo com PAZ (2006).  

O romancista nem demonstra nem conta: recria um mundo. Embora o seu 

ofício seja o de relatar um acontecimento – e neste sentido parece – se com o 

historiador – não lhe interessa contar o que se passou, mas reviver um instante 

ou uma série de instante, recriar um mundo (PAZ, 2002, p. 68).   

  

 Neste sentido, não há como não considerar o extra texto, pois, esse extra, se torna algo 

interno ao texto, ao ser vivenciado pelos personagens em uma história fictícia, e se temos uma 

personagem da ficção, toda sua trajetória, é também fictícia. Porém, temos um autor real, que 

vivencia ou observa um contexto real, e que escreve a partir da leitura que faz desta realidade a 

qual se insere, interligando assim esses fatores.  

Não se pode, certamente, deixar de elucidar, que estamos analisando o texto literário, e 

em nenhum momento o que se pretende neste trabalho é tentar explicar a vida ou o contexto 

social presente na obra, nesse caso, o processo escravista e todos os seus entraves, mas, como 

podemos ler na teoria de Roland Barthes (1982), “não se pode interpretar a obra por meio dos 

acontecimentos da vida. Mas pode-se, a partir da obra, interpretar a vida”. È precisamente esse 

caminho que se pretende percorrer ao analisar a construção da identidade do personagem 

Damião. Que nos leva a partir da sua leitura, pensar a respeito dos acontecimentos que mesmo 

internos a obra, são ao mesmo tempo, externos. Apenas para ilustrar essas afirmações, a obra 

aqui analisada, tem como pano de fundo os horrores da escravidão e tudo que se encontra 

imbricado a ela, observamos, pois, a reflexão, que a partir do texto literário, podemos ser 

levados a fazer sobre fatores históricos, como no caso aqui, o legado da escravidão do negro 

brasileiro, contada por meio do personagem Damião.   

Damião, ainda criança consegue fugir do cativeiro com seus pais onde formam um 

Quilombo, mas ao serem encontrados, volta a ser escravo. Porém, consegue a alforria, mas 

esbarra no fato de ser negro, e por tanto não consegue trabalho. Observamos assim as 

contradições na vida do personagem. “Se fosses escravo não andava atrás de emprego, tinha o  

Senhor para te sustentar.” (MONTELLO, p. 367). Embora vivenciando tantos fatos negativos, 

que o levou a quase desistir de sua luta, sua dor e revolta se faziam constantes, e eram elas que 

o confundiam, mas também o estimulava a levantar- se e prosseguir em seus ideais:  



264 

 

  

No seu quarto, ele afundou na cadeira, as mãos abandonadas nos joelhos, 

os pés descalços. E nunca sentira tão forte a sua impotência diante da vida 

como nessa hora. Dia – lhe fundo a consciência de sua miséria. Mesmo 

com dinheiro na mão, nada podia fazer. Mais forte que os contos de réis 

que talvez chegasse a reunir às carreiras, para oferece – los como resgate 

de um ser humano, que era sangue do seu sangue, erguia – se a instituição 

do cativeiro que fazia deste ser o objeto de uma transação. Naquele 

momento se lhe fosse possível destruir o mundo iníquo que o cercava não 

hesitaria. (MONTELLO, 1985, p.419)  

  

E Damião ia encontrando respaldo entre alguns amigos que não cessavam de encorajálo 

quando parecia sucumbir:  

  

Você não é um preto como os outros. Se convença disso. Conheça o seu 

lugar... Vejo você se acabando e não posso me conformar. Já lhe disse: eu 

também sou preta... Você é grande Damião. Gente de cima. De muito alto 

(MONTELLO, 1985, p. 447).  

  

Assim a abolição vai se processando, e com ela as estruturas econômicas de nosso país, 

Montello, por meio dos personagens, nos permite compreender os vários artifícios que 

culminaram na Lei Áurea, como, a lei do Ventre Livre, em 1871, que tornou livres os que 

nascessem após a mesma. [...] “perguntando – lhe pelos filhos. – Fiquei sem nenhum- replicou 

ela, de vista baixa, riscando a terra no chão como o dedo grande do pé direito, até a menina que 

tinha feito nove anos me tomou” (p.417), e a do Sexagenário, em 1875, que dava liberdade aos 

que tivessem mais de sessenta anos, porém, “a titulo de indenização eram obrigados a trabalhar 

ainda por mais três anos para pagarem pela alforria” (p.539). E os resultados: “e eu fiquei 

sobrando, assim torto com ronqueira no peito, desdentado, ninguém me quis. Não dou mais 

nem pra pôr sentido em passarinho no quintal”. (p. 416). A partir da leitura destes fatos, constata 

se, que, quem menos se beneficiou com as leis elaboradas enquanto proposta para amenizar a 

abominação da escravidão, eram os negros. Os velhos já não apresentavam força para o 

trabalho, e não tendo mais onde morar, passaram a pedir esmolas, já as mães se viam separadas 

de seus filhos. Eles almejavam a abolição como sendo a resolução para sua desumana condição 

de escravos. Parecia – lhes que assim chegariam ao fim de tanto sofrimento. Porém, alguns já 

desconfiavam da “Abolição”, pois a liberdade não veio com as leis antes promulgadas, nem tão 

pouco com as “cartas de alforria”.  

Não é a carta de alforria que dá liberdade ao preto. Vê teu caso. Tu tens a 

tua e pensas que é livre. Não. Não és. Tua situação é pior que a minha. 

Viverás atrás de trabalho, e é com esforço que arranjas um bico, assim 
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mesmo por muito favor. Onde é que esta a tua liberdade? (MONTELLO, 

1985, p. 429)  

  

E assim, tanto se almejou que a abolição aconteceu, mas antes desta muitos senhores, 

certos de que não teria mais como retardá-la, vendiam alforrias para alguns de seus escravos 

menos informados, como forma de lucrar.  

E daí a dias ,quando soube que o projeto de lei que abolição cativeiro ia ser 

enviado a Câmara dos Deputados, o capitão chamou o Cursino Cipó para 

lhe entregar a carta de alforria: Tudo pronto, Cursino. Mas ainda tens que 

pagar o dinheiro que gastei no cartório para aprontar este papel... Agora ali 

na rua ouvindo os sinos e os foguetes, Cursino Cipó, caindo em si, se sentia 

roubado (MONTELLO,1985, p. 561).  

  

            Diversos fatos interessantes emergiram com a informação que a abolição enfim 

acontecera: “Minha Sinhá, agora se ocê quer comer, vá fazer seu jantar. O cativeiro acabou. 

Passe bem.” (p. 563).  

 Outros, porém, começaram a sentir a insegurança que chegou junto com a abolição, 

com o medo de não terem para onde ir: “O que vai ser de mim meu Deus, sem minha Sinhá?” 

(p. 564) E mais: “Eu não quero liberdade, eu quero morrer escrava” (P.564), alguns viam a 

liberdade como fim para seus problemas.  

Nunca pudera imaginar que ali em São Luís, terra de Donana Jansem e 

Dona Ana Rosa Ribeiro, o fim da escravidão viesse a ser recebido com 

tanta festa. Parecia um sonho. Senhores e Escravos tinham se juntado nas 

ruas e praças, sem ódio, sem preconceito, sem lembrança de castigo, 

apagando os rancores de outrora, para surgir enfim um povo livre, numa 

terra de irmãos (MONTELLO, 1985, p. 573).   

  

Aos poucos a sociedade foi se acomodando aos novos rumos, e desta forma, ciente de 

sua participação a favor da abolição, Damião vai mudando de sorte, conseguindo resistir ao 

preconceito, e além de reencontrar a personagem Benigna, retratada como seu verdadeiro amor, 

consegue obter, não facilmente, o respeito de alguns e a repudia de outros, vivenciando assim 

momentos de grandes crises existenciais, mas de onde, de alguma maneira, se sobressai.  

Montello, também faz referência aos resultados catastróficos da abolição, que deveria 

ser pensada, planejada, devolvendo dignidade aos negros, com o mínimo de respaldo.  

Também penso como o senhor quanto a abolição, já se pode sentir nestes 

poucos meses transcorridos depois do treze de maio, que ela foi um 

movimento passional, tanto de um lado tanto do outro. Desde 1971, com a 

lei do ventre livre deveríamos ter adotado algumas providencias 

fundamentais, que permitissem a transformação do trabalho escravo em 

trabalho livre (MONTELLO, 1985, p.580).  
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Diante dos fatos, Damião observa que a luta do negro por liberdade havia apenas 

começado, pois com abolição, o que aconteceu, foi que os prejuízos que esta trouxe ao país 

foram resolvidos com a vinda do imigrante europeu, mas e o prejuízo do negro?   

“Damião inquietava – se, a cidade voltava a encher – se de negros 

desocupados, tangidos do interior para capital, ainda no fluxo suscitado 

pela noticia da liberdade... Varias vezes Damião tinha ido a cadeia publica 

para pedir em favor de negros que a policia fora obrigada a prender. Um 

ódio novo ia surgindo, da luta política (MONTELLO, 1985, p. 5).  

  

E assim se foram processando os resultados da abolição:  

  

Tinha visto uns negros dormindo ao relento, debaixo de uma árvore, outros 

ainda na cidade, deitados no chão, sabia ainda ,pelo chefe de policia de 

umas rixas de pretos, para os lados do desterro ,e quatro deles tinham sido 

presos, na véspera, como ladrões...estou vendo a hora em que os negros 

começarão a saquear as casas ,impelidos pela fome, daqui a pouco vão 

começar as chuvas, e quase todos eles dormem nas ruas...é preciso que 

sejam tomadas algumas providencias rápidas pelo governo.  
(MONTELLO, 1985, p.580)  

  

Diferente do que Damião almejava, a abolição não livrou seus semelhantes da 

discriminação racial, e das terríveis consequências desta, como a exclusão social e a miséria, 

mas as acentuaram. Ao abolir, não lhes deram nenhum meio de sobrevivência, foram deixados 

a mercê da própria sorte, ou da piedade alheia.   

Desta forma, ao nos propormos analisar como se deu a formação da identidade do sujeito 

fictício, no caso aqui, Damião, o texto literário nos serve de base para que possamos refletir a 

respeito de alguns valores sociais.   

Damião é a transposição, do homem real para o fictício, de maneira ressignificada, com 

o propósito de causar no leitor a catarse. Como nos explica Candido, “é o quinhão da fantasia, 

que às vezes precisa modificar a ordem do mundo justamente para torná-la mais expressiva”. 

(p.20).   

Podemos perceber em Os Tambores de são Luís, o “movimento dialético” que mistura  

“a arte e a sociedade num vasto sistema solidário de influências recíprocas” (p. 34).  

  

Identidade Conflituosa  

      

A obra em questão ao nos servir de objeto de análise sobre como se dá a construção ou 

desconstrução da identidade do sujeito, ou ainda, sobre o que a modifica. Nos leva a refletir 

sobre os acontecimentos do mundo, certamente é este o ponto da maior consagração da obra 
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artística, o que algumas vezes não se consegue por meio da realidade se é proporcionado através 

da arte.  

Ao se pretender compreender a construção ou desconstrução da identidade do 

personagem Damião, torna se necessário esclarecer alguns termos e definições.   

Não se levará em conta nesta pesquisa, embora possa ser abordado, o conceito de 

identidade física do sujeito, não será esse nosso foco principal, mas o que terá maior relevância 

é a compreensão da formação da identidade enquanto consciência que uma pessoa tem a 

respeito dela mesma, ou seja, o que a torna diferente ou semelhante a outras pessoas, que 

fatores, hereditários ou sociais exercerão influência para a construção ou desconstrução da 

identidade do personagem Damião, levando em conta que existem identidades que se ocultam, 

em alguns momentos. Refletir sobre essas condições, é a proposta do trabalho em andamento. 

Em que momentos são forjadas, que fatores a tornam conflitante, quais comportamentos 

evidenciam ou camuflam uma identidade. Antes de discutir essas questões, faz- se necessário 

definir alguns termos, começando pela palavra, identidade.  

Partindo da definição etimológica, temos que, vem do latim identĭtas, sendo a identidade 

o conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. 

Para a análise aqui proposta, tomamos de empréstimo alguns conceitos sociológicos, como é 

caso das considerações de Ciampa (1987), que apreende a identidade como “transformação”, 

ou seja, “em constante variação, decorrência do cruzamento entre a história pessoal do sujeito 

e seu contexto histórico e social”. Sendo assim, a identidade não é estática, mas possui uma 

dinâmica, como podemos constatar por meio da análise da trajetória de Damião, que vivencia 

concomitantemente, a dor e a alegria, o sucesso e o repúdio.  

Sem muitas mudanças de perspectivas, observando a identidade cultural, Stuart Hall  

(2006), apresenta a denominação de “identidades culturais”, partindo das características das 

identidades que nascem por meio de nosso sentimento de “pertencimento” a culturas raciais, 

étnicas, religiosas e nacionais. As transformações sociais, como no caso aqui, o contexto 

escravocrata em todas as suas nuances, são variações que alteram a identidade pessoal do negro 

Damião, que tem por algum tempo a segurança da sua missão passada oralmente pelo pai, e, 

em outros momentos, vê - se desmotivado diante de todo sofrimento relacionado ao fato de ser 

negro. “Essa perda de sentido de si, estável, é chamada algumas vezes, de duplo deslocamento, 

ou descentração do sujeito” (Hall, 2006, p. 9). Esses fatores causam ao personagem, como 

denominado por Hall, a “crise de identidade”, e são esses acontecimentos, que nos levam a 

análise, a reflexão, de que, não existe uma identidade única, e ainda, segundo Hall (2006), ao 
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apresentar a questão da identidade do sujeito pós-moderno, afirma que esse não tem uma 

“identidade fixa, essencial ou permanente”, mas encontra-se contida aos momentos históricos 

que vivência o indivíduo no caso aqui, Damião, que assimila identidades diversas em contextos 

contraditórios e distintos.  

Damião, embora consciente de sua missão repassada nas palavras do seu pai antes de 

morrer, procura ser fiel à promessa, e se toma para si a responsabilidade da luta para levar 

adiante seus objetivos de por fim ao cativeiro. Embora sofrendo todo preconceito pela cor de 

sua pele, sendo submetido ao julgo da sociedade que lhe impediu de conquistar um cargo de 

padre ou professor, mesmo se sobressaindo a muitos brancos, em inteligência e desenvoltura, 

apenas e somente por ser negro, não lhe fora permitido ocupar cargos que se acreditava,  

“feitos para brancos”. Diferente do que se pode esperar, pela sua trajetória conflitante, Damião, 

ao invés de se abater e desistir diante do preconceito sofrido, reverte sua decepção em 

resiliência, e encontra nestes acontecimentos a força necessária para continuar sua batalha, vai 

entendendo desta forma, que sozinho não poderia fazer muito, mas apenas teria êxito em seus 

propósitos se conseguisse a união do povo escravizado. Em suas palavras verificamos como 

uma saída para o fim dos castigos remetidos aos negros só teria término se se unissem 

coletivamente para este fim. “Senhor tem razão Padre Policarpo. É preciso que os negros se 

unam. Se não se unirem, continuaram apanhando como eu apanhei” (p.190).  

Damião nesta dialética é um personagem que se sobressai aos demais negros da época, 

pois, mesmo diante do trabalho instigante, ao mesmo tempo, possui a qualidade que o 

diferencia, a capacidade intelectual que parecia inerente apenas aos brancos. “Menino danado, 

reconheceu feliz, tua cabeça parece baú de velha: Tudo que a gente põe dentro, aí fica, e muito 

bem guardado. Benza-te Deus Damião” (p.25).   

É nesta perspectiva de análise, das identidades que se formam, transformam, constroem 

e se descontroem, que o trabalho aqui proposto de desenvolverá.  

  

Considerações e resultados esperados  

  

Essa pesquisa encontra-se em fase inicial e até o momento, pode-se afirmar que através 

do levantamento dos textos que abordam a vida do autor, a fortuna crítica sobre a obra, as 

definições sobre identidade tem-se um vasto material. Uma fonte muito significativa dentro das 

narrativas que abordam a temática racial na literatura. Espera- se que este trabalho contribua 
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para maior visibilidade da literatura nacional de caráter afro-brasileiro, como também discuta 

alguns valores, estereótipos e ideias positivas para sobrepô-las às negativas.  
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA: (EX) INCLUSÃO DO SUJEITO SURDO NO ENSINO 

REGULAR?  

  

Marilza,Nunes A.  NASCIMENTO (UFMS/CPTL)  

Claudete, Cameschi SOUZA (UFMS/CPTL)  

  

  

RESUMO:  

  

  

Objetiva-se neste artigo analisar como a linguagem se materializa na ideologia e como esta se manifesta 

na língua por meio dos discursos de inclusão do sujeito surdo no ensino regular, investigar os efeitos de 

sentido descritos na materialidade linguística da lei nº 9394/96 e problematizar o discurso do Estado 

como discurso de Poder. Presume-se que a inclusão do sujeito surdo é um desafio, sendo mais 

excludente que inclusiva. O objeto de pesquisa são recortes do discurso do Estado (LDB), 

especificamente o artigo 58. A metodologia segue a AD de linha francesa, em que os recortes foram 

agrupados por afinidades de sentidos. Os teóricos lentes são Pêcheux para abordar as condições de 

produção do discurso, sujeito e ideologia, Foucault para falarmos de poder e governamentalidade e 

também fazermos uma contraposição a Althusser ao dizer que o poder não é institucional, mas se dá nas 

relações sociais. Ancorarmo-nos em outros teóricos que trabalham com a língua entre o social, histórico 

e ideológico  

  

Palavras-chave: Ideologia Discurso, Sentido, Inclusão  

  

  

ABSTRACT:  

  

Objective in this article to analyze the language materializes ideology and how it is manifested in 

language by means of the deaf subject include speeches in mainstream education, to investigate the 

effects of sense described in the linguistic materiality of Law No. 9394/96 and problematize the state of 

discourse as power of speech. It is assumed that the inclusion of the deaf subject is a challenge, more 

exclusive than inclusive. The object of research are State speech cutouts (LDB), specifically Article 58 

The methodology follows the French line AD, where the clippings were grouped by affinities directions. 

The theoretical lenses are Pêcheux to address the speech production conditions, subject and ideology, 

Foucault to talk about power and governmentality and also we make a contrast to Althusser to say that 

power is not institutional, but is given in social relations. Ancorarmo us in other theorists working with 

the language of the social, historical and ideological  

  

Keywords: Ideology Speech, Direction, Inclusion  

  

  

  

INTRODUÇÃO:  

  

A busca para inserção do sujeito surdo no ensino regular, por meio da educação 

inclusiva, encontrou na base social muitas dificuldades. A história, ao longo do tempo, nos 
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mostra que os surdos foram muito discriminados, maltratados e excluídos da sociedade. Isso, 

fez com que discursos de inclusão se emergissem e cristalizassem socialmente como forma de 

reparação histórica.   

 Dessa forma, para entendermos de onde surgiram os discursos de inclusão, é relevante 

para o nosso trabalho apresentarmos um pouco sobre a história do sujeito surdo. Recorremos a 

pesquisadora Silvana Araújo Silva77   que apresenta um breve histórico dessa realidade ao dizer 

que a antiguidade, os Gregos viam os surdos como animais, pois para eles o pensamento se 

dava mediante a fala. Sem a audição os surdos ficavam fora dos ensinamentos e, dessa forma, 

não adquiriam o conhecimento.  

Não diferentes, os Romanos privavam os surdos de direitos legais, eles não se casavam, 

não herdavam os bens da família e diante da religião, a igreja católica os considerava sem 

salvação, ou seja, não iriam para o reino de Deus após a morte. Pode-se dizer que a condição 

do sujeito surdo era a mais miserável de todas, pois a sociedade os considerava como imbecis, 

anormais, incompetentes.  

Assim, para contrapor o discurso de exclusão, as leis surgiram para assegurar-lhes 

direito à educação e, consequentemente, a inserção social. No entanto há o que se questionar: Ao 

propor a educação inclusiva, o Estado assegura ao sujeito deficiente uma inclusão efetiva, sendo ele o 

responsável para inclui-lo socialmente no espaço escolar? De que forma? O discurso do Estado produz 

efeito de inclusão ou exclusão?   

Como objeto de pesquisa, nossa proposta é a de investigar nos discursos da lei 9394/96 

LDB (lei de Diretrizes da Educação), especificamente no artigo 58 os efeitos de sentido 

descritos na materialidade linguística, problematizar o discurso do Estado como discurso Poder, 

como também analisar como a linguagem se materializa na ideologia e como esta se manifesta 

na língua por meio dos discursos de inclusão. A metodologia utilizada segue a AD de linha 

francesa, em que os recortes foram agrupados por afinidades de sentidos.  

Justificamos o nosso interesse por esse assunto, por presumirmos que a inclusão do 

sujeito surdo em sala de aula ainda é um grande desafio, pois a forma   como esta se realiza no 

contexto escolar, pode produzir efeitos de sentido de (ex) inclusão. Dessa forma, torna-se 

necessário buscar na literatura alguns conceitos básicos da Análise do Discurso de linha 

francesa para nortearam essa investigação como sujeito, ideologia, discurso, poder e 

governamentalidade. Para isso, faremos um breve “passeio” por esses conceitos, a fim de 

                                                 
77 Professora de surdos na rede Estadual de Ensino, intérprete de Libras, professora de Libras na UEL e membro 

do Núcleo de Acessibilidade da UEL. Informação obtida no sítio:  

http://www.uel.br/prograd/nucleo_acessibilidade/documentos/texto_libras.pdf Acesso em 27/07/2016  

http://www.uel.br/prograd/nucleo_acessibilidade/documentos/texto_libras.pdf
http://www.uel.br/prograd/nucleo_acessibilidade/documentos/texto_libras.pdf
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aprender como a ideologia se materializa na linguagem e tentaremos, ainda de forma tímida, 

promover diálogos entre os dois grandes teóricos da Análise do Discurso de linha francesa 

Pêuchex (1997) e Focault(1988).  

Sujeito, Ideologia e Discurso  

  

Buscamos em Pêcheux (1997) o conceito de sujeito, discurso, ideologia ao dizer que 

não há sujeito sem discurso e não há discurso sem ideologia, o indivíduo é interpelado em 

sujeito pela ideologia e esta se materializa no discurso e é dessa forma que a língua faz sentido 

(PECHEUX, 1997).  

 Para a AD, o sujeito não possui a fonte absoluta do significado do seu discurso, do 

sentido, não é a origem, pois ele se constitui por falas de outros sujeitos. Assim, o sujeito é o 

resultado da interação de várias vozes, da relação com o social é heterogêneo, multifacetado, 

ou seja, é essencialmente histórico, pois está inserido num determinado lugar e tempo.  

 Nesse sentido, o discurso é o lugar próprio da ideologia em que a interpretação é  

“materializada” pela história. Sendo assim, a linguagem é linguagem porque faz sentido e só 

faz sentido porque se inscreve na história, funcionando como uma mediação entre o homem e 

a realidade natural e social. “Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a 

permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e da 

realidade em que ele vive”. (ORLANDI, 2003, p.15).  

Para Orlandi, a ideologia “é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos” 

(1999, p.46), pois a teórica afirma que ao se deparar com qualquer objeto simbólico, o ser 

humano é levado a interpretar, a buscar o sentido das palavras e das coisas. Então, não há sentido 

sem interpretação, portanto, sem ideologia. Sendo uma prática humana interpretar. Logo, não 

temos como escapar da presença da ideologia em nossas vidas. Assim, a ideologia não é 

ocultação, mas função da relação necessária entre linguagem e mundo” (ORLANDI, 2003, 

p.47).  

Ancorados no referido teórico, teremos à luz de nossa investigação a ideologia e, 

consequentemente, condições de produção onde se irrompeu o discurso de inclusão, 

materializado nos documentos legais representados pelo Estado.  

  

Poder e Governamentalidade  

  



273 

 

A partir de Foucault (1987, p.123) abordaremos sobre Poder e Governamentalidade, o 

qual diz ser o poder o nome que atribuímos para uma situação estratégica complexa numa 

sociedade dada. Dessa forma, contrariamente a Althusser (1985) que diz ser o poder um 

aparelho ideológico de Estado, para Foucault o poder não se refere a uma coisa, a um objeto, 

mas a uma situação estratégica. Ele dificilmente é localizável ou apropriado por alguém, pois o 

seu funcionamento ocorre em redes entre os indivíduos (1987, p. 26).  

Ainda segundo o teórico, a unidade tradicional do Estado é deslocada pela pluralidade 

e heterogeneidade das forças. São elas que, inversamente, induzem a produção de verdades e a 

constituição do Estado. As forças se afetam entre si em “focos locais” (Foucault, 1987, p. 130). 

O Estado é considerado somente uma das formas terminais da sedimentação entre as forças 

microfísicas e não o ponto de partida das relações de poder. Assim, não é possível dissociar o 

poder de governamentalidade, uma vez que o sujeito possui o governo de si (Foucault (1987, 

93).  

O teórico destaca três formas de governamentalidade como: conjunto constituído pelas 

instituições as quais se apoderam de procedimentos, análises, reflexões, cálculos e táticas a fim 

de exercerem de forma específica e complexa poder sobre a população, a tendência que o 

ocidente conduziu a preeminência desse tipo de poder que pode ser chamado de “governo” 

sobre todos os outros - SOBERANIA. O surgimento do capital e consumo, ou seja, a economia 

baseada na produção, mercantilismos/capitalismo e o governo de si, o sujeito mesmo vivendo 

sob a égide de uma instituição como Estado, família, escola..., terá o governo de si, pois para 

Foucault o poder é uma ação social, surge assim o micropoder (2005) e consequentemente a 

biopolítica havendo, nesse sentido, as tensões e transformações sociais definidas 

ideologicamente, em um dado momento histórico e socioeconômico. Isso só é possível 

acontecer porque o poder vem de nós, só de nós é que ele lhe advém (FOUCAULT, 2005, p.7)  

Partimos desses teóricos para falar que o discurso de inclusão do sujeito surdo no ensino 

regular é histórico, plurissignificado e multifacetado, uma vez que é ideológico. Assim o 

Estado, por meio de documentos legais, materializa-o e atribui como dele esse discurso, todavia, 

como afirma Pêcheux (1997), o sujeito pensa ser dono do seu discurso, mas este é advindo de 

outras formações discursivas, das quais se definem como aquilo que numa formação ideológica 

dada, a partir de uma posição dada numa conjuntura sócia- histórica determina o que pode e o 

que deve ser dito. (ORLANDI, 2003), pois as palavras não têm um sentido nelas mesmas, seus 

sentidos são derivados das formações discursivas em que elas se inscrevem.   

Neste caso, Orlandi (2001) volta a dizer que o sentido será determinado 

ideologicamente. As palavras mudam de sentido de acordo com a posição de quem as 
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empregam. Sendo assim, tudo que é dito tem um traço ideológico em relação a outros traços 

ideológicos. A ideologia produz seus efeitos no discurso, materializando-se nele. Há, assim, 

uma relação recíproca entre ideologia e linguagem.  

Desconstruindo a posição do Estado como fonte do discurso de (ex) inclusão e por isso 

acredita ter  Poder em forma de governo de seu súditos, Foucault(1987,p.93-96) nos ensina que 

o poder está em todo lugar e o sujeito, mesmo não sendo dono do seu dizer(Pêcheux 1997) tem 

o governo de si, pois está sempre dentro do poder, não sendo possível escapar dele, pois o poder 

está em todo lugar, vem de todo lugar, não é uma instituição, nem estrutura de força da qual o 

sujeito é dotado, mas sim é o nome que se atribui para situações em particular de uma sociedade.  

  

ANÁLISES:  

  

Pautamo-nos nos conceitos de sujeito, discurso, ideologia, poder e governamentalidade 

para investigar, analisar e problematizar os efeitos de sentido dos discursos materializados no 

artigo 58 da LDB (Lei de diretrizes e bases da Educação). A escolha por esse artigo se deu pelo 

fato de ele corresponder aos objetivos de nossa investigação.  

Enunciado I:  

  

 Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013)  

  

Ao analisarmos o verbo “ entender”, interpretamos nele o efeito de sentido de que o 

Estado, até então tido como senhor do seu dizer, materializado em forma de lei, não assume a 

responsabilidade para pôr em prática a Educação Especial nos moldes legais, pois ao usar a 

terceira pessoa do discurso e o sujeito indeterminado, de certa forma, ele não identifica de forma 

clara de quem seja o entendimento sobre o que vem a ser a educação especial. Então, para que 

a referida lei seja implantada de forma eficiente e eficaz é preciso conceituá-la de forma mais 

precisa. Interpretamos que o sujeito Estado fala de um lugar que não assume ser seu, indefine-

se como agente do discurso.  

Entendemos que as condições de produção (PÊCHEUX, 1997) em que se irrompeu esse 

discurso têm como referente outro discurso já cristalizado na memória coletiva da sociedade, a 

busca pelo direito já legalizado, sociedade disciplinar (FOUCAULT, 2005), ou seja, o discurso 

de exclusão do sujeito deficiente sendo desconstruído, porém ao tentar desconstrui-lo, o Estado, 

por meio de documento legal, não discursivisa de forma clara. Isso faz que não há uma 
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compreensão por parte dos indivíduos do que realmente seja a Educação Especial e como deve 

ser efetivada a inclusão dos sujeitos deficientes.  

Notamos que há uma sublimação discursiva em que, de certa forma, camufla o discurso 

de exclusão, pois ao se enunciar, o Estado não usa o discurso em primeira pessoa, não se mostra 

como sujeito ativo à erradicação da exclusão. Entendemos que essa atitude demonstra na 

materialidade discursiva, o efeito de sentido de um discurso que aparentemente legaliza a 

inclusão, porém não a implantação efetiva dela. Há apenas um dizer do Estado e não um fazer, 

uma ação concreta.  

A partir de Pêcheux (1988), afirmamos que a materialidade ideológica só é possível de 

ser apreendida a partir da materialidade linguística, que aparece nas formações discursivas; 

dizendo de outro modo, que aparece no dizer concreto de cada sujeito. Ainda de acordo com 

ele (1988) a modalidade particular do funcionamento da instância ideológica consiste 

justamente nesse assujeitamento ideológico que conduz cada pessoa a acreditar que, a partir de 

sua livre vontade, pode se colocar, sob a forma discursiva, no lugar de uma ou outra classe 

social, antagonistas no modo de produção. Neste caso, o sujeito Estado falando de um lugar que 

lhe é próprio, ou seja, pelo discurso legal.  

No fragmento enunciativo: “a modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino”[...].   

O uso do advérbio de modo “preferencialmente” produz efeito de sentido de 

indefinição, pois não há como identificar onde esta modalidade de ensino deve ser oferecida. 

Interpretamos nas entrelinhas discursivas que o discurso legal não trata de forma clara e objetiva 

a inclusão, há uma intenção enunciativa que exime a responsabilidade do Estado. Há um 

discurso entrecortado, atravessado por ideologias em que nos leva a entender que o sujeito 

enunciador não se coloca como protagonista desse acontecimento discursivo, ou seja, não 

assume a inclusão, apenas discursivisa sobre ela e não a favor dela, porém de uma posição 

sujeito que fala pelo outro.  

Dessa forma, pautamo-nos em Foucault (2005, p. 24) ao afirmar que todo discurso surge 

a partir de outro discurso e cada indivíduo acrescenta a ele aquilo que acredita. Nesse sentido, 

se o sujeito Estado não usa o discurso de forma direta para tratar da inclusão do sujeito 

deficiente no ensino regular, isso nos leva a pensar que ele não acredita numa efetiva inclusão, 

então não a defende.   

Ao relacionarmos o discurso acima analisado ao conceito de governamentalidade de  
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Foucault, nota-se que a lei retrata os dispositivos do poder, obrigação aos subalternos nas 

“sociedades disciplinares”, ou seja, implanta-se a lei para obrigar a sociedade ao cumprimento 

dela. No entanto, o Estado que deveria ser agente ativo e assumir a responsabilidade de incluir 

os excluídos não se coloca como responsável por isso, apenas ordena.  

 Então, voltamos ao teórico (2005) em que ele enfatiza e analisa as técnicas de 

dominação exercidas sobre os outros por meio do Estado, escolas, prisões, família [...] como 

também, fala das técnicas de si mesmo. Ainda para Foucault (2005, p. 118), “é dócil um corpo 

que pode ser submetido [...]”.  

 Nessa perspectiva, há imposições padronizadas de instituição disciplinar que não foge 

às regras estabelecidas, cujo objetivo é manipular e modelar sujeitos a fim de que sejam 

coniventes com tudo que lhes é estabelecido e convenientes ao poder institucional, porém cabe 

a esse sujeito ter o governo de si, ou seja, ter o poder crítico de interpretar e questionar situações 

cotidianas, a fim de buscar mudanças significativas para si e para o mundo que o cerca. Neste 

caso, cabe a nós sociedade implantarmos efetivamente a inclusão escolar, mesmo que este não 

seja o desejo do Estado.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

  

  

A partir das análises, interpretamos que o Estado, por meio do discurso legal, procura 

estabelecer normas e padrões à sociedade, porém ao discursivisar não se assume como agente 

do seu discurso, ou seja, não trata a inclusão dos sujeitos deficientes no ensino regular com 

propriedade, como se não assumisse a responsabilidade do seu dizer. Fala pela voz do outro, 

usa a terceira pessoa do discurso, não se identifica. Há um dizer e não um fazer.  

 Pudemos notar na materialidade linguística do discurso, o efeito de sentido de um 

discurso de exclusão camuflado, em que se prega a inclusão, porém não se esclarece a forma 

como ela deve acontecer e onde.  

Trazendo o conceito de governamentalidade foucaultiano ao momento atual, notou-se 

por meio das análises aos enunciados discursivos que há vontades de verdade. Nesse sentido, o 

poder governamental estatizador, busca na sociedade disciplinar argumentos que legitimizem 

sua ação, ou seja, de tornar lei a inclusão do sujeito surdo no ensino regular, no entanto não se 

assume como sujeito agente desse discurso.  

É possível notar tensão de sentidos e efeitos de verdade, pois como reconhece Pêcheux  
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(1997, p.144), o sentido de uma palavra, expressão, proposição não existe em si mesmo, mas é 

determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio e histórico em 

que são (re) produzidas.   

Assim o discurso de inclusão se inscreve no bojo das relações sociais, tensionando 

práticas discursivas, surgindo dessa forma os efeitos de sentido e a relação poder e força e (re) 

produzindo sentidos.  

Conclui-se, portanto, que o discurso do Estado assume a forma de poder imposto a 

sociedade em forma de lei e está totalmente imbricado à governamentalidade, pois atinge 

sujeitos individuais e coletivos que têm diante de si diversas possibilidades de condutas as quais 

se irrompem de acordo ao momento social e econômico em que vivem. No entanto, o discurso 

é o lugar onde a ideologia se materializa e esta vem representada por um discurso de poder, 

porém para Foucault apud Revel (2005, p.69) o poder não pode ser visto como soberano, pois 

ele se integra às ações cotidianas dos indivíduos se espalhando por inteiro no corpo social.  

Dessa forma, o discurso de inclusão representado na lei assume vários sentidos, depende 

da posição sujeito de quem o enuncia e das ideologias que os tecem advindos de momentos 

históricos, econômicos e sociais, as quais se cristalizam na memória dos indivíduos que são 

transformados em sujeitos porque são assujeitados por ideologias e são seres agentes num 

processo de construção, tensão e transformação social.  
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RESUMO: O presente trabalho apresenta possibilidades de leituras de obras imagéticas e escritas do 

intelectual e artista José Genésio Fernandes, dialogando com as teorias pós-coloniais e a crítica 

biográfica. Valendo-nos de algumas de suas produções textuais e imagéticas, publicadas em sua 

página pessoal na rede social Facebook, com base nas teorias acima mencionadas, buscando construir 

uma análise crítica de suas obras e da presença marcante da cultura local fronteiriça. Ao contribuir 

destarte para o debate teórico-crítico e interdisciplinar sobre os estudos da paisagem transcultural do 

eixo periférico e subalterno, constatamos que o artista fala por meio de suas obras e da localidade na 

qual está situado. A condição de morador de um lugar fora do eixo possibilita uma apreciação diversa 

das sensibilidades locais, pois o artista Genésio pode notar melhor a condição imposta aos sujeitos 

subalternos e fronteiriços.  

PALAVRAS-CHAVE: Crítica Biográfica; Pós-colonialidade; Estudos Culturais; Artes Visuais.  

  

Introdução  

[...] a crítica biográfica cultural, que se ergueu no Brasil com a introdução de 

novas teorias, hoje propõe a leitura e a releitura desses documentos históricos 

como também sua reformulação por meio de novas possibilidades 

teóricocríticas. E, ainda, as leituras que se detêm nos “pequenos” textos 

(produções artísticas que não apenas a literatura) deixados em estado de 

alienação pela crítica tradicionalista. (BESSA-OLIVEIRA, p. 64, 2013)  

Este artigo apresenta um recorte que faz parte do trabalho de pesquisa de Iniciação Científica, 

desenvolvido a partir das leituras de obras imagéticas e textos produzidos pelo artista José Genésio 

Fernandes, tendo por aporte teórico a crítica biográfica e os estudos pós-coloniais (fronteiriços). A 

leitura crítica das obras do artista e o diálogo com essas teorias nos proporciona o estudo das possíveis 

relações entre a obra e vida do intelectual com a sua realidade local e seu bios.  

Como apontado na epígrafe, a crítica biográfica cultural nos permite a leitura teórica-crítica 

abrangendo as possibilidades de estudos de produções que vão além dos “grandes” textos, levamos 

em consideração as produções artísticas de uma maneira abrangente. Direcionamos nosso olhar aos 

textos colocados juntamente com a produção imagética, que poderiam ser considerados pela crítica 

tradicionalista como textos “pequenos”, porém aqui fazem parte do objeto principal de nosso trabalho.  

Antes de apresentar suas obras que selecionamos (pictóricas/escritas) ou nosso olhar reflexivo 

acerca delas, faz-se necessário esclarecer quem é afinal, José Genésio Fernandes. O intelectual nasceu 

em Minas Gerais, na cidade chamada Maria da Fé, no ano de 1946. Iniciou sua trajetória como artista 

plástico em 1967, e posteriormente participou do curso “Pintura-iniciação” no Festival de inverno de 

Ouro Preto (MG) no ano de 1970, obtendo o 1º lugar. Em 1974, formouse em Letras pela Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Itajubá (MG). Atuou no Departamento de Assuntos Culturais do 

Acre, na capital Rio Branco, entre os anos de 1977 e 1979, e fundou a primeira Escolinha de Arte do 

Estado, tendo escrito sobre a arte local e organizado exposições. De acordo com as informações 
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disponibilizadas pelo site Usina de Olhares, no texto postado dia 21 de outubro de 2013: “Trajetórias 

– Artes Visuais apresenta: Genésio Fernandes”.  

Realizou seu mestrado em Teoria da Literatura na Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, escrevendo sobre Osman Lins, entre os anos de 1979 e 1982. No período de 1983/84, atuou 

no Campus Avançado da Universidade Federal do Acre – UFAC, em Xapuri. Posteriormente, quando 

voltou a Rio Branco, lecionou na UFAC e atuou no movimento cultural até 1990.  

Na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, residiu a partir do ano 1991, permanecendo 

até 2009, onde lecionou até se aposentar, nos Cursos de Letras e de Jornalismo na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Ainda nessa instituição, organizou a “Revista Rabiscos de 

Primeira”, destinada a publicações de trabalhos acadêmicos de alunos. Em 1996, fez doutorado na 

Universidade de São Paulo – USP, dedicando-se à Semiótica do texto e às práticas de leitura da 

paraliteratura. Em 1998, recebeu uma bolsa, pela USP, para estudos em Paris durante um ano. Em 

setembro de 2000, concluiu o doutorado. Atualmente, vive em Minas Gerais e continua suas 

produções textuais e artísticas.  

O artista recebeu vários prêmios em salões e exposições de artes visuais, além de ter 

participado de diversas exposições coletivas de artes em vários lugares do Brasil. Expôs 

individualmente na Galeria do Hotel Chuí, em Rio Branco, em 1977; no Centro de Artes e 

Comunicação da UFPE; na Galeria Rodrigues, em Recife, no ano de 1980; na Universidade da  

Flórida-EUA, em Miami, Gainesville e Tallahassee, no ano de 1987; na Galeria de Arte da UFAC, 

Rio Branco (1991 e 1994); na Galeria Banco do Brasil (1993); no Museu de Arte Contemporânea de 

Mato Grosso do Sul – MARCO/MS (1995); na Morada do Baís (1996); no Centro Cultural José  

Otávio Guizzo (2001); na Galeria do SESC/Horto de Campo Grande (2002); no MARCO/MS, com  

“Panorama retrospectivo” (2003) e “Desenhos-Série Erótica” (2004), entre outros.  

José Genésio Fernandes se descreve em sua página pessoal do Facebook, esclarecendo 

sucintamente sobre parte de sua história pessoal e ainda cita alguns dos loci por onde passou:  

Nasci na roça, nos grotões de Minas. Trabalhei na lavoura até os 13 anos, plantando milho, 

feijão e fumo. O missionário chegou e perguntou se eu não queria estudar para ir converter 

papua na Nova Guiné. Fui, mas desisti dessa idéia e fui servir o exército, trabalhar e estudar. 

Fiz o Curso de Letras em Itajubá (FAFI), Especialização em Belo Horizonte (UFMG), 

Mestrado (Teoria da Literatura) em Recife (UFPE), Doutorado (Semiótica) em São Paulo 

(USP). Lecionei nas escolas de Ensino Fundamental e Médio do sul de Minas, na 

Universidade Federal do Acre (UFAC) e na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS). Aposentei-me e voltei para a roça, nos grotões de Minas. Vivo no meio de uma 

floresta que conservo. Sempre tive um pé nas letras e outro nas artes plásticas. 

(FERNANDES, 2015)  

O autor finaliza sua apresentação com uma singular afirmação sobre seu próprio bios, 

anunciando que sempre transitou entre duas áreas: as artes plásticas e as letras. Apesar de apresentar 

uma história de destaque artístico considerável, estudar as produções artísticas e intelectuais de 

Genésio Fernandes ainda se configura como um relevante e difícil trabalho frente à resistência da 

academia para com as produções marginalizadas e subalternizadas pelo suposto centro detentor do 

conhecimento. Tomando essas considerações como ponto de partida, a pós-colonialidade torna-se 

fundamental para o desenvolvimento proposto.  

Os estudos acerca da pós-colonialidade levam em consideração o contexto geoistórico tanto 

do crítico quanto do objeto estudado. E as teorias que envolvem a crítica biográfica nos ajudaram a 

pensar como o papel do background cultural e histórico do crítico altera a forma da leitura do objeto, 

bem como a relação de Fernandes e a produção de sua obra em certos locais – sendo os mais 

representativos os estados do Acre, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Além desses locais, todas as 
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paisagens transculturais por onde passou acabam por se emaranhar com seu próprio bios, reiterando 

a utilização das teorias pós-coloniais fronteiriças e da crítica biográfica em nossa pesquisa.  

Queremos ainda destacar a relevância do lócus específico de onde erigimos nosso discurso, 

guiando-nos para leituras produzidas no estado de Mato Grosso do Sul, como, por exemplo, o livro 

de Edgar Cézar Nolasco: “Perto do coração selbaje da crítica fronteriza” (2013), o livro: “Artes 

Visuais: questões do crítico-contemporâneo nacional/local” (2012), organizado por Marcos Antônio 

Bessa-Oliveira e Edgar Cézar Nolasco, e também os artigos publicados em alguns dos CADERNOS 

DE ESTUDOS CULTURAIS, organizados pelo NECC – Núcleo de Estudos Culturais Comparados, 

que também se situa no estado de Mato Grosso do Sul.  

As teorias que fazem parte do embasamento teórico também evidenciam o importante papel 

do artista mineiro como intelectual, tendo em vista que suas obras revelam um lado que, de certa 

forma, é velado e esquecido da história canônica e hegemônica, o que nos possibilita vê-lo como um 

leitor crítico e consciente da situação imposta aos marginalizados. Portanto, o estudo de suas obras, 

além de debater o conhecimento colonizado erigido pela academia, demonstra, também, a relevância 

de um intelectual que use da realidade nua para representar a situação dos marginalizados de qualquer 

forma possível sem receios de ser rechaçado ou ignorado pela crítica mais tradicional ou pelas 

epistemes que consideramos acríticas ou colonizadas.  

Além disso, as plataformas que a internet nos proporciona como possibilidade de divulgação 

de produções, tanto de Artes Visuais quanto de Literatura, enriquecem o campo de pesquisa e 

ampliam os seus limites de interações, como confirma o autor Pedroso Jr.:  

No campo das artes (e das novas mídias) nada mais é estanque, a interação entre as artes está 

se tornando cada vez mais intensa e complexa. Nesse sentido, pensamos que há, hoje, uma 

forte tendência de combinação entre diferentes linguagens, também, dentro de uma arte, 

assim, se pensarmos nas artes plásticas, podemos observar que os limites entre desenho, 

pintura, gravura e escultura já não são mais tão rígidos. Pensando, também, em termos da 

Literatura, a proliferação da internet e dos blogs fez com que houvesse uma instabilidade nos 

limiares entre conto, crônica, poesia e até mesmo romance. (PEDROSO JR., 2012, p. 101)  

Dessa maneira, podemos ainda reafirmar as palavras de Genésio Fernandes, quanto à sua 

maneira de se descrever com “um pé nas artes e outro na literatura”, e as de Pedroso Jr., que discorre 

sobre outra questão, a qual pode também justificar a ideia dessa pesquisa como fundamental para 

suprir a necessidade latente de esclarecer que, no campo da literatura e no das artes, não há mais 

espaço para o pensamento estanque. Portanto, os referidos campos acabam por se mesclar nos 

trabalhos do supracitado artista, tornando mais ricas as possibilidades de análises e estudos.  

Por fim, o artista tem consciência que os lugares por onde passa, acabam tomando forma em 

seus trabalhos. De acordo com o autor Hugo Achugar, a paisagem “supõe um posicionamento e um 

lugar específico a partir de onde se fala e a partir de onde se lê” (Achugar, 2006, p.83), as obras visuais 

produzidas por Genésio também supõem um posicionamento e um local específico do qual se produz, 

considerando as três fases de sua pintura em relação ao lócus de sua produção artística 

pictórica/visual/literária: Fase Acre, Fase Minas Gerais e Fase Mato Grosso do Sul. Essas fases são 

delimitadas pelo local e adotadas pelo próprio artista quando se refere aos seus trabalhos.  

  

1. As paisagens que se unem às sensibilidades do sujeito  

  

Transitar espaços incertos, essa é a sina. (ACHUGAR, 2006, p. 9)  

O regional para mim é aquele lugar onde ninguém pode pensar por mim a não 

ser eu. Penso que enquanto houver esse lugar narcísico, ninguém poderá falar 

pelo outro. Na infância do lugar-regional, à ninguém é delegado o direito de 
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falar por ninguém. E o sujeito fala sua voz ininteligível para o outro. Esse lugar, 

que me escolheu e que foi escolhido por mim, marca meu corpo, minha 

história, com suas faltas, suas carências, com seu próprio corpo. Há, no fundo, 

uma relação pessoal, corporal, entre o sujeito e o espaço.  
(NOLASCO, 2008, p. 71)  

As epígrafes aqui apresentadas procuram ilustrar as paisagens, os espaços incertos pelos quais 

os sujeitos transitam. Nessas paisagens, nesse lugar-regional, segundo o autor Nolasco, o sujeito 

escolhe e também é escolhido. Sob o mesmo ponto de vista, também nos valemos da conceituação do 

termo “regional” que abrange o sujeito, suas sensibilidades, as paisagens pelas quais transitou, sua 

visão própria e singular, enfim, seu bios. Em outras palavras, somente o próprio sujeito pode falar por 

si mesmo, pois segundo Walter Mignolo (2003), escrever sobre os outros fora de um locus no qual 

esses outros não estão inseridos é uma tarefa extremamente difícil.  

Além disso, os trabalhos do artista José Genésio Fernandes vão ao encontro dos pensamentos 

e conceitos colocados pelo autor Bessa-Oliveira, que em seu texto de tese de doutorado defende uma 

estética bugresca bio(descolonial), que leva em consideração as sensibilidades do sujeito como 

determinantes em sua criação artística:  

[...] aposto numa opção de estética bugresca (bio)descolonial, crítica e artística como 

Paisagens Biográficas –, a partir da recuperação da antiga noção de aiesthesis (como 

sensibilidade) a título de produção do conhecimento para compreensão das nossas produções 

em Artes Visuais e ainda como contradiscursos modernos. Uma estética para além de 

cronologias, estilismos, periodizações e, melhor, dualidades de inclusão/excludentes. 

(BESSA-OLIVEIRA, 2014, p. 87)  

Em outras palavras, quando tratamos de apreciação de produções em Artes Visuais seria 

apropriado que pelo menos fizéssemos o exercício de tentar superar o olhar carregado de preconceitos 

e pré concepções, deixar de lado os padrões estéticos que foram impostos, e levar em consideração 

as sensibilidades, os sujeitos como produtores, abandonando uma perspectiva dualista e excludente 

(feio/belo). Parece ser uma proposta de exercício simples, banal, porém é uma tarefa que requer uma 

nova perspectiva. De acordo com Nolasco:  

Longe de defender o local com barricadas e fossos [...] compete ao crítico periférico 

reivindicar a legitimidade dos valores (de toda natureza) que emergem desses lugares 

periféricos, não com o objetivo de simplesmente contrapor ou comparar tais valores, mas com 

certeza como proposta epistemológica (política) de compreender tais realidades com seus 

sujeitos e produções culturais humanas de uma forma da qual o centro jamais poderia 

compreender, e pelo simples fato de pertença. (NOLASCO. 2013b, p. 93)  

Sendo assim, o discurso da minoria não procura tomar o lugar do que já está posto, mas sim 

imbricar no discurso homogeneizante e hegemônico uma história local (Mignolo, 2003), visando uma 

(maior) participação num cenário nacional ou globalmente pensado.  

Além disso, o local, as paisagens que marcam o corpo, a história do sujeito acreditamos que 

influenciam suas produções, de modo que deixam suas marcas, independente de sua vontade ou 

consciência. Os produtos artísticos de seu trabalho acabam por ser influenciados pelos locais nos 

quais viveram ou passaram, como sujeitos transeuntes entre as fronteiras.  

Pensando nessas questões e observando a pintura que selecionamos e apresentamos em 

seguida, dentre a vasta produção do artista José Genésio Fernandes, o leitor/observador pode notar 

uma “fusão” que acontece entre o sujeito e a sua paisagem. “Sua” paisagem porque à medida que seu 

corpo se funde ao local, esse lócus o pertence, pertence ao seu corpo marcado. Ao mesmo tempo em 

que o sujeito também pertence à paisagem.  
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Figura 1 – Pintura: FERNANDES, J. G. “Lavoura na montanha”. Óleo e esmalte sobre duratex. 37 cm X 62,5 cm. (da 

Série “Lavoura na Montanha”) 2015.  

José Genésio Fernandes ainda publica juntamente com sua pintura, o seguinte texto:  

Quando pequeno, capinava no alto da montanha. Vez em quando sentava e via aquela outra 

lavoura de montanhas ondulando para além do além do mais além, onde tanto existia como 

dexistia - se eu pudesse afastar com a mão ou com a enxada os grãos de azul que velava tudo. 

E me ocorria nessas alturas lembrar dos dois e da proposta dele "tudo isso te darei se prostrado 

me adorares!". Não sei bem, no vero, se ele se referia à posse ou à beleza ou às duas coisas. 

Tentador! (FERNANDES, 29 de agosto de 2015)  

Genésio deixa aparente nesse texto o caráter biográfico de sua produção, e com a 

publicação desse texto juntamente com a pintura apresentada, acaba dando pistas que o faz 

biograficamente. Notamos na pintura a lavoura de montanhas ondulando para além do além do mais 

além... Suas pinceladas têm as formas onduladas e sinuosas e ocupam mais que metade do quadro, 

trazidas de sua memória da infância. Ainda na parte da composição que ilustra a paisagem 

ondulada, notamos a invasão dos grãos de azul que invadem o local das montanhas, a cor toma 

conta do cenário. De acordo com Souza (2010 p. 52-53):  

 [...] os relatos autobiográficos giram em torno da experiência do leitor latino-americano em 

relação ao arquivo europeu, promovendo distorções e leituras desencontradas, com o objetivo 

de desconstruir o mito da escrita como controle da barbárie [...]. No que diz respeito à 

abordagem mais pontual da crítica biográfica, é preciso distinguir e condensar os pólos da 

arte e da vida, por meio do emprego do raciocínio substitutivo e metafórico, com vistas a não 

naturalizar e a reduzir os acontecimentos vivenciados pelo escritor.   

  

Interessante ainda notar que ao observar mais cuidadosamente alguns detalhes na pintura, mais 

próximos à figura do sujeito na tela, podemos perceber que o sujeito se funde à paisagem duplamente, 

na região dos braços e do torso:   
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Figura 2 – Pintura: FERNANDES, J. G. “Lavoura na montanha” - Detalhe. Óleo e esmalte sobre duratex. 37 cm X 62,5 

cm. (da Série “Lavoura na Montanha”) 2015.  

Alguém ainda poderia questionar se essa maneira de representar o sujeito distorcido, de certa 

forma, seria uma falha ou falta técnica do artista, que por não saber exatamente como representar os 

braços e as pernas de maneira pictórica, teria simplesmente “omitido” tais partes da figura humana. 

Antecedendo esse questionamento, respondemos a essa questão hipotética mostrando um detalhe de 

outra pintura da mesma série feita pelo artista, esclarecendo que essa escolha visual de “misturar” o 

sujeito à paisagem foi feita propositalmente por Fernandes, se pensarmos em termos de domínio da 

técnica pictórica.  

  
Figura 3 – Pintura: FERNANDES, J. G. Detalhe. (da Série “Lavoura na Montanha”) 2015.  

As fases que retratam as paisagens pelas quais passou, trazem o que antes foi tomado como 

algo dispensável não seria trazido à tona para apenas ser espectro do que o centro postula, ou seja, as 

imagens emergentes funcionariam como “imagens espectrais [...], mas antes de serem representantes 

do coro dos contentes do nacionalismo e do moderno, esses símbolos paisagísticos do lugar de 

fronteira devem compor o quadro das sensibilidades e das biografias do lugar de onde se encontram” 

(NOLASCO, 2013b, p. 136).  

José Genésio Fernandes pela condição de morador de um lugar fora do eixo nos possibilita 

uma apreciação diversa das sensibilidades locais com suas publicações, tanto visuais quanto textuais. 

Seu olhar fronteiriço torna sua criação imagética um meio para o retrato de suas sensibilidades. 

Destarte o artista Genésio além de notar melhor a condição imposta aos sujeitos subalternos e 

fronteiriços, materializa essa realidade. Mignolo discorre sobre esse método do pensamento 

fronteiriço e da opção descolonial:  
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No pensamento fronteiriço, como método, e na opção descolonial, como horizonte, é 

assumido que não há o “fora”, mas que o pensamento surge da exterioridade (a criação do 

fora pelo dentro), isto é, na fronteira. Mas uma fronteira na qual os dois lados não estão em 

igualdade de condições. Daí a diferença epistêmica e ontológica colonial a partir da qual 

reclamam seus direitos epistêmicos (e não seu privilégio) aqueles que foram deixados de fora 

do jogo e das decisões. (MIGNOLO, 2008, p.246)  

Em outras palavras, Mignolo discorre sobre o equívoco de acreditar que existe o “fora”, o lado 

exterior. Tentando esclarecer que uma visão simplista e dualista não abarca as questões fronteiriças, 

e sim, diferentes pontos de vista, perspectivas diversas. Nas fronteiras existem várias perspectivas 

distintas entre si. É dessas fronteiras (que possuem desigualdade de condições) que surgem as 

diferenças, a razão subalterna:  

A razão subalterna é aquilo que surge como a resposta à necessidade de repensar e 

reconceitualizar as histórias narradas e a conceitualização apresentada para dividir o mundo 

entre regiões e povos cristãos e pagãos, civilizados e bárbaros, modernos e pré-modernos e 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, todos eles projetos globais mapeando a diferença 

colonial. (MIGNOLO. 2003 p. 143)  

Genésio com sua prática artística acaba por trazer à tona uma resposta à essa necessidade de 

repensar as histórias narradas. As paisagens se unem às sensibilidades dos sujeitos fronteiriços à 

maneira que seu trabalho vai se concretizando, atravessando sua estética, sem que seja necessário que 

perceba ou tenha consciência disso. As suas sensibilidades se unem ao seu trabalho artístico de 

maneira intrínseca.  

  

2. Genésio Fernandes, 2016: em construção...  

  

Também o artista subalterno não foge à regra: produz a partir da condição na 

qual se encontra, quer tenha consciência disso ou não. A consciência subalterna 

fala por sua obra. (NOLASCO, 2013a, p. 13).  

A peculiaridade consiste mais no posicionamento do que nos próprios lugares. 

(ACHUGAR, 2006, p. 21)  

O mundo é um mundo de imaginação... e o real vai ficando sob a camada de 

figuras que construimos de gente e coisas... e de vez em quando precisamos 

remover um pouco dessa casca por sobre as coisas e pessoas, para tentar ver 

no miolo... o que é o miolo? (FERNANDES, J.G.)  

José Genésio Fernandes está vivo. E justamente por isso, estamos longe de querer falar pelo 

outro, falar por Genésio. O que procuramos aqui foi apresentar nosso recorte, nosso olhar reflexivo 

perante suas obras, seus trabalhos. A produção desse artista é atual, vasta e frequente. Por isso, talvez 

para ele, esse é um trabalho cotidiano, apenas o faz sem pensar na importância que possui. Quiçá não 

tenha consciência total de seu valor, afinal, apenas vive o tempo presente na sua práxis.  

Durante a vida de Genésio os lugares mudaram, mas o que permaneceu foi o seu 

posicionamento em relação à sua postura, suas propostas visuais em sua práxis artística, buscando sua 

estética própria, sem se pautar na estética imposta por outras culturas. Atualmente vivendo em Minas 

Gerais, o escritor/artista continua seus trabalhos e sua respectiva divulgação/disponibilização, dando 

continuidade em seu legado.  

Nesse prosseguimento/continuidade de trabalho artístico, o artista consegue se adaptar às 

novas possibilidades que vão surgindo com o desenvolvimento de novos suportes. No início de janeiro 

de 2016, Genésio descobre um software desenvolvido para a plataforma Android, que possibilita a 
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prática de pintura e desenho digital através do aparelho celular. O artista explora esse novo meio para 

a prática e divulgação pelo seu site pessoal da rede social Facebook. Essa nova forma de produção 

artística também possibilita a realização de uma nova fase da produção visual de José Genésio 

Fernandes.  

De acordo com Souza: “Se o papel, a escrita e o livro se transformam e se espelham na página 

vertical da tela, sem correrem o risco de apagamento, tal fato se deve ao apelo de outras superfícies 

de inscrição, bem como de diferentes práticas de transmissão e recepção.” (SOUZA, 2002, p. 94) Ou 

seja, essas práticas diferentes de recepção e transmissão apenas mudaram, abrindo portas para pessoas 

que anteriormente não tinham a possibilidade ou os meios para tal. Assim como o escritor se utiliza 

da tela para a divulgação de sua escrita, também assim o faz o artista.  

O artista realizou uma série de trabalhos com a utilização de seu celular, na qual fez vários 

desenhos que dialogam com alguns desenhos anteriores. Inclusive encerraremos nossa discussão com 

a apresentação de um desses desenhos realizados em 2008, na sua fase Mato Grosso do Sul. Então, o 

artista retoma o seu fazer dos desenhos, e aqui apresentamos um de seus desenhos, que acreditamos 

materializar um sujeito que, oposto àquele apresentado na pintura anteriormente, as pernas se 

destacam por não tocarem o solo. Na verdade é uma forma que inteiramente se destaca pela ausência 

de fundo e pela sua localização ao centro da composição:  

  

  
Figura 4 - Desenho digital: FERNANDES, J.G Disponível, em:  

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=970655279678505&set=pb.100002021267003.2207520000.1460752199.

&type=3&theater>. Acesso em 14 abr 2016.  

Além disso, conseguimos ver a imagem facial conectada aos membros inferiores, e essa face 

nos parece mais animal do que humana. Os trabalhos de Genésio conseguem ultrapassar os limites 

impostos pela estética imperializante. Tudo isso pensando na capacidade de apreciação, de mudança 
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dos olhares para que as pessoas possam apreciar uma estética que vai além da visão modernista. De 

acordo com Nolasco, a razão subalterna “permite-nos articular uma reflexão [...] para além de 

qualquer estética imperializante,[...] e para além daquela perspectiva epistemológica racional, 

ocidental e moderna que teleguiou toda a discussão acerca do valor estético e do conhecimento no 

Ocidente e fora dele.” (NOLASCO, 2013a, p. 11)  

Em outras palavras, é possível apreciar as obras que no senso comum eram repudiadas, por 

saber que as sensibilidades do sujeito atravessam seu fazer artístico. Devemos procurar uma sabedoria 

do olhar, porém sem cair no pensamento da educação do olhar como bem pontua BessaOliveira, 

quando explica sobre a opção descolonial:  

Uma vez que o propósito da opção descolonial é igual ao das outras ressaltadas na passagem 

citada de Mignolo, nos (re)pensar, no entanto, não buscando educar o olhar de nenhum sujeito 

em relação a uma estética moderna. Mas permitindo ao sujeito ser, saber e sentir, por 

exemplo, a produção em Artes Visuais do seu próprio lócus cultural. (BESSAOLIVEIRA, 

2014, p. 87-88)  

Ou seja, devemos nos atentar e perceber que o lócus, a sensibilidade, também influencia na 

arte, na estética que nasce nas e das fronteiras, dos sujeitos que habitam e habitavam esses locais, 

essas paisagens biográficas.  

Pensando nessas questões aqui brevemente apresentadas, queremos encerrar o presente artigo 

de forma com que ilustre, com uma imagem e um texto do próprio José Genésio Fernandes, que 

consideramos uma resposta ao colonialismo, e às pessoas que tentam rotular de alguma forma as 

pessoas, subjugando-as pelo local ao qual pertence, por sua origem étnica, ou por qualquer razão 

outra:   
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Figura 5 – Técnica mista: FERNANDES, J.G Disponível, em:  

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=105629756181066&set=a.105629356181106.8012.100002021267003&ty 

pe=3&theater>. Acesso em 3 mar 2016.  

Neste mundo, como nunca, cada dia mais, vão nos cobrindo de figuras, rótulos e dizeres 

convenientes - e vamos ficando como esses muros cuja superfície vai ficando grossa e 

cascuda de tanto pregarem ali as coisas e pintar por cima. Assim, gosto de pintar algumas 

figuras como se as descarnasse ou as raspasse, para aparecer no fundo uma essência, o ser 

delas - atormentado desejo de plenitude... (FERNANDES, 29 de agosto de 2015)  
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RESUMO: As pesquisas que abordam a produção literária de Caio Fernando Abreu e Clarice 

Lispector pouco dão atenção à produção infantil dos escritores, que são importantes devido ao 

caráter reflexivo e representativo que possuem. Nesse sentido, nossa pesquisa objetiva estudar 

o diálogo entre Caio e Clarice mediado pelas respectivas obras infantis As frangas (2001) e A 

vida íntima de Laura (1999). Por meio de um raciocínio comparatista, estabelecemos relações 

metafóricas e biográficas entre os escritores Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, levando 

em conta outros textos documentais como cartas e textos biográficos, para enaltecer e 

aproximar criticamente a produção intelectual dos escritores. Isto é possível devido à crítica 

biográfica pós-colonial, que alicerça nossa pesquisa, pois permite a relação entre vida e obra, 

bem como possibilita pensar o aspecto político-social presente no diálogo entre os escritores 

nas obras infantis estudadas.   

  

PALAVRAS-CHAVE: Crítica biográfica; Paisagens; Clarice Lispector; Caio Fernando Abreu.  

  

Introdução  

  

Ah: o livro todo não existiria se não fosse Clarice Lispector. De 

cabo a rabo, é uma homenagem a ela. Penso se, em algum 

momento, talvez a Ulla poderia ler A vida íntima de Laura. Laura 

é um verdadeiro mito para elas, uma espécie de Marilyn Monroe 

das frangas. Afinal, foi a primeira vez que foi dito em público 

que as galinhas também têm uma vida íntima. [...] A propósito 

de Clarice: os contos dela. Uma galinha – que é cruel e 

lindíssimo, está creio que em Laços de família – e O ovo e a 

galinha quem sabe podiam ser citados. Pela Juçara que é meio 

intelectual, ou pela Ulla. Trechinhos curtos. (MORICONI, 2002, 

p. 165).  

As pesquisas que abordam a produção literária de Caio Fernando Abreu e Clarice 

Lispector pouco dão atenção à produção infantil dos escritores, que são importantes devido ao 

caráter reflexivo e representativo que possuem. Nesse sentido, nossa pesquisa objetiva estudar 

o diálogo entre Caio e Clarice mediado pelas respectivas obras infantis As frangas (2001) e A 

vida íntima de Laura (1999). Por meio de um raciocínio comparatista, estabelecemos relações 

metafóricas e biográficas entre os escritores Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, levando 

em conta outros textos documentais como cartas e textos biográficos, para enaltecer e aproximar 

criticamente a produção intelectual dos escritores. Isto é possível devido à crítica biográfica 
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pós-colonial, que alicerça nossa pesquisa, pois permite a relação entre vida e obra, bem como 

o aspecto político-social presente no diálogo entre os escritores nas obras infantis estudadas.  

  

 1.  A intimidade das Frangas  

Podemos observar como Caio e Clarice se inscrevem no lócus de origem, em relação à 

questão de como eles estão escrevendo literatura infantil. Parece-nos que os autores estão 

desarquivando memórias da infância e essas memórias são do campo do bios (vida), pois são 

biográficas pelo fato de podermos identificar alguns resquícios de biografia documental. Os 

objetos de ambas as obras são dotados de memória e demonstram uma forte marca do passado:  

[...] reunir o material poético biográfico, transformando a linguagem do 

cotidiano em ato literário. Ainda que determinada cena recriada na 

ficção remeta a um fato vivenciado pelo autor, é preciso distinguir entre 

a busca de provas e a confirmação de verdades atribuídas ao 

acontecimento, do modo como a situação foi metaforizada e deslocada 

pela ficção. (SOUZA, 2012, p.42).  

Como podemos observar na citação acima, a crítica biográfica é necessária para que 

possamos distinguir e condensar os polos da arte e da vida; por meio de uma utilização de um 

raciocínio que pode ser modificado e metafórico, com a perspectiva de não reduzir ou 

naturalizar os acontecimentos vivenciados pelos autores, haja vista que em suas produções 

artísticas, eles abordam questões do cotidiano, retratam memórias da infância sobre animais 

entre outros objetos que estão presentes em suas obras, como também na vida de cada autor.  

A crítica biográfica tem por prioridade estabelecer laços metafóricos entre aquilo que 

pode ser da ordem do real ou da ficção. A crítica biográfica apresenta-se aqui como um 

exercício de como se constitui a forma de ler as relações pessoais, sociais e culturais de modo 

crítico e referente. O crítico biográfico aceita o desafio de pensar as relações de amizades para 

além das amizades propriamente ditas, que vai muito além do bios, referimo-nos a Caio e 

Clarice.   

Além da questão de estudar os intelectuais Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu, a 

nossa proposta também é relacionar obra e vida, unindo bios e lócus dos escritores, tendo o 

arcabouço teórico da crítica biográfica e pós-colonialidade como norteadora de nosso estudo. 

Se partirmos da obra de Caio Fernando Abreu, podemos identificar logo de início a dedicatória 

e epígrafe que está explícita no livro As Frangas e, com isso, é possível visualizar que a obra 

A vida íntima de Laura está ligada à existência de As Frangas.  

As imagens da capa e das obras: A vida íntima de Laura e As Frangas de ambos os 

autores nos faz pensar na própria comparação tanto das imagens quanto da narrativa. 

Tomaremos como base essas relações explícitas que os autores fazem. É perceptível a influência 

de Clarice Lispector na obra de Caio Fernando Abreu pela aproximação. A relação de 

aproximação está relacionada também ao vínculo de amizade literária entre os escritores, esse 

vínculo segundo Eneida Maria de Souza, pode ser formado como um círculo imaginário de 

amigos agrupados por interesses em comum.  

Além disso, é fácil reconhecermos as semelhanças entre as personagens das histórias 

incluindo as experiências dos narradores. A comparação entre as obras conta desta maneira com 

o auxílio de critérios biográficos, ao proporcionar encontros entre escritores e incentivar a 

criação de diálogos. Diante disso, toda essa construção biográfica desse encontro entre autores, 
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possibilita estabelecer relações entre literaturas e apresentam semelhança ficcional na obra de 

Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu.  

A infância dos dois escritores que remetem ao gosto deles por galinhas/frangas, 

havendo, portanto, mais um fator extrínseco, uma ligação entre a vida dos escritores, que 

converge para as duas obras. Em As Frangas, por exemplo, ao relatar as brincadeiras com os 

irmãos no pátio da casa dos seus pais, Caio afirma “A gente sempre parava de brincar ali por 

perto do galinheiro mesmo. Por isso também a gente olhava tanto as galinhas” (ABREU,  

2001, p. 13). Em A vida íntima de Laura, o trecho que dialoga com o de Caio é “Quando eu 

era do tamanho de você, ficava horas e horas olhando para as galinhas. Não sei por quê.  

Conheço tanto as galinhas que podia nunca mais parar de contar” (LISPECTOR, 1999, p. 21). 

Esta afirmação remete a outra encontrada no final do livro de Abreu, que é quando ele reitera 

que, na infância, de tanto brincar próximo àquele galinheiro, acabou conhecendo a intimidade 

das frangas.   

Com a amizade entre os dois escritores e “A ponte metafórica” (SOUZA) estabelecida, 

dá agora para estabelecer uma ponte secundária, a qual subjaz uma relação direta entre As 

Frangas e A vida íntima de Laura, de acordo com que afirma Eneida Maria de Souza:  

O contato literário entre escritores [...], e participantes da mesma confraria, 

fornece subsídios para que sejam feitas aproximações entre os seus textos, 

estabelecendo-se feixes de relações que independem de causas factuais, mas 

que se explicam por semelhantes ou diferentes poéticas de vida e de arte. 

(SOUZA, 2002, p. 118)  

A investigação se justifica pelo fato de as obras posteriores do contista trazerem 

epígrafes claricianas e um livro infantil todo dedicado à Lispector – trata-se de A vida íntima 

de Laura (1974). Exemplifiquemos: a coletânea de contos Morangos mofados traz uma forte 

relação com o último livro em vida de Clarice, A hora da estrela (1977), uma vez que a epígrafe 

utilizada – “quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo” (ABREU apud LISPECTOR, 1998, 

p. 35) –Mais do que isso, as obras de Caio passaram a possuir características intrínsecas às da 

Clarice e passaram a dialogar com os escritos da escritora ucraniana – como as obras A vida 

íntima de Laura, de Lispector, e As Frangas, de Abreu – estabelecendo, pois, além da 

admiração e das leituras das obras da autora, uma amizade literária.  

  

2.  Uma leitura comparatista  

  

A nossa pesquisa parte da crítica biográfica, por permitir a relação entre vida e obra 

como moeda de troca no exercício crítico, além de possibilitar "a interpretação da literatura 

além de seus limites intrínsecos e exclusivos, por meio da construção de pontes metafóricas 

entre o fato e a ficção" (SOUZA, 2002, p. 112). A relação que estabelecemos é a partir da 

metodologia comparatista. Segundo Souza:  

A crítica biográfica se apropria da metodologia comparatista ao processar a 

relação comum entre obra e vida dos escritores pela mediação de temas 

comuns. [...] Reunidos por um fio temático e enunciativo, independente de 

intenções ou da época em que viveram, escritores e pensadores constituem 

matéria biográfica a ser explorada no nível teórico e ficcional. A comparação 

conta, portanto, com a ajuda de critérios biográficos ao promover encontros 

entre escritores e incentivar a criação de diálogos muitas vezes inesperados.  
(SOUZA, 2011, p. 20)  
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A comparação de que trata Eneida assegura-se através da transdisciplinaridade, 

pois, os encontros entre os escritores e a relação vida e obra mostram-se atravessados 

pelos diversos discursos do cotidiano, que, no caso da nossa pesquisa, foram mediados 

por meio de eixos temáticos relevantes para a constituição da amizade metafórica e 

literária. Ademais, devido ao alicerce comparatista que sustenta o trabalho, uma questão 

importante postulada pela teórica Tania Franco Carvalhal, em Literatura Comparada 

(1986), sintetiza nossa inquietação enquanto críticos ao investigar o material biográfico 

e ficcional dos escritores e estabelecer a amizade metafóricoliterária: [...] o comparatista 

não se ocuparia a constatar que um texto resgata outro texto anterior, apropriando-se 

dele de alguma forma (passiva ou corrosivamente, prolongando-o ou destruindo-o), mas 

examinaria essas formas, caracterizando os procedimentos efetuados. Vai ainda mais 

além, ao perguntar por que determinado texto (ou vários) são resgatados em dado 

momento por outra obra. Quais as razões que levaram o autor do texto mais recente a 

reler textos anteriores? Se o autor decidiu reescrevê-los, copiá-los, enfim relança-los no 

seu tempo, que novo sentido lhe atribui com esse deslocamento? (CARVALHAL, 1986, 

p. 51-52).  

Assim, ressaltamos o caráter político e social da amizade entre Caio Fernando 

Abreu e Clarice Lispector, ao selecionar e analisar os materiais biográficos e ficcionais 

dos escritores produzidos/publicados. Um dos materiais analisados que estabelecemos 

a comparação foi a partir das capas das obras de ambos os autores, pois se assemelham 

em suas poucas diferenças. É possível visualizar na capa das obras desde a primeira 

edição a semelhança no tom das cores utilizadas, a fonte e as galinhas. Como podemos 

identificar na figura abaixo:  

  

  
Figura 1 – Capas das edições das obras: A Vida Intima de Laura e As Frangas  

Fonte: Acervo pessoal  

Além dos textos críticos e biografias sobre eles, bem como as obras teóricas, que serão 

apresentadas de acordo com as discussões que apresentaremos a seguir. Além disso vale 

destacar as diferenças. Ao contrário do que se pensa, essa relação de semelhança – o diálogo 

entre as obras e a amizade metafórica e literária – e diferença de obras – o estilo de cada autor 

– não se contrapõem uma à outra, mas se complementam, fazendo com que a obra de ambos 

seja mais bem lida.  
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Para tanto, teremos como aporte teórico principal a crítica biográfica, fazendo um 

diálogo entre a vida e a obra da autora, principalmente no que concerne às contribuições de  

Eneida Maria de Souza, e do periódico: Cadernos de Estudos Culturais. A pesquisa é centrada 

teórica e bibliograficamente no intuito de estabelecer um vínculo entre as duas obras e o bios 

(vida) da escritora. Este trabalho nos mostra as questões biográficas e de sensibilidade que 

acompanham a narrativa da obra clariciana,  

Visando estabelecer um debate teórico-crítico sobre as paisagens biográficas nas 

produções da literatura infantil da intelectual Clarice Lispector. Além dessa perspectiva 

maternal, o lado infantil da própria autora se faz relevante. No ano de 1932, Clarice, ainda 

durante sua infância, vive em Recife com os pais e irmãs.  

Sua infância foi envolvida de desejo pela literatura, no caso, por ser ainda uma menina, 

naturalmente seu interesse da época seria pela literatura infantil. Interesse confirmado que, aliás, 

revela um dos poucos autores cuja preferência é por ela explicitada, como aqui é pontuado por 

Nolasco (2004, p. 92): “Constata-se o amor à leitura duradoura e renovada do texto lobatiano, 

principalmente se lembrarmos que esta é uma paixão literária explicitada, em meio a tantas 

outras que vão sendo propositadamente apagadas”.  

Considerando as reflexões aqui expostas, foi possível estabelecer um vínculo entre as 

obras infantis de Clarice, e o bios da escritora. Mostrando as questões biográficas e de 

sensibilidade que acompanham a narrativa da obra clariciana infantil.  

Desnecessárias seriam apresentações da escritora Clarice Lispector. Sua obra tem valor 

inquestionável e, ao longo dos anos, desperta nos leitores carinho e admiração. Apesar de toda 

sua notoriedade literária, sua obra referente à literatura infantil ficou um pouco esquecida em 

comparação às obras destinadas ao público adulto; pouco e raro destaque é dado. Basicamente, 

a obra infantil é composta pelas narrativas: Quase de verdade (1978), A vida íntima de Laura 

(1974), A mulher que matou os peixes (1968) e O mistério do coelho pensante, publicado 

originalmente em 1967. Posteriormente foram reunidos textos que deram forma ao livro Como 

nasceram as estrelas (1987).  

Tendo por aporte teórico as teorias desenvolvidas por Eneida Maria de Souza, Edgar 

Cézar Nolasco e ainda outros autores, apresento neste artigo o começo de um trabalho que 

envolve a pesquisa bibliográfica histórica que tentará abarcar algumas das questões culturais e 

do bios, referentes à obra infantil de Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu.  

A relação de aproximação entre Caio e Clarice se dá também pelo encontro que os 

intelectuais tiveram. Caio Fernando Abreu escreveu duas cartas para Hilda Hilst. Na primeira, 

o escritor relata como foi o ano de 1970 para ele e comenta o livro que a autora lançou naquele 

ano, o Fluxo-Floema. Já na segunda, ele justifica o fato de ter escrito mais uma carta na mesma 

data: relatava o primeiro encontro dele com a escritora Clarice Lispector em uma noite de 

autógrafos no Rio de Janeiro. Através da carta, fica perceptível o envolvimento de Caio pela 

escritora ucraniana: “Vi uma mulher linda e estranhíssima num canto toda de preto, com um 

clima de tristeza e santidade ao mesmo tempo, absolutamente incrível [...] Muita gente deve 

achá-la antipaticíssima, mas eu achei linda, profunda, estranha, perigosa” (ABREU apud 

MORICONI, 2002, p. 415). Partindo dessa relação é possível estabelecer essa aproximação e 

admiração de Caio pela Clarice e de como isso reflete nas obras dos autores. É notório a 

percepção de que Caio nutria essa admiração por Clarice, quando lemos a carta que Caio 

escreve:  

É impossível sentir-se à vontade perto dela [de Clarice Lispector], não porque 

sua presença seja desagradável, mas porque a gente pressente que ela está 

sempre sabendo exatamente o que se passa ao seu redor. Talvez eu esteja 

fantasiando, sei lá. Mas a impressão foi fortíssima, nunca ninguém tinha me 
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perturbado tanto. Acho que mesmo que ela não fosse Clarice Lispector eu 

sentiria a mesma coisa. Por incrível que pareça, voltei de lá com febre e 

taquicardia. (ABREU,2002, p.415)  

Além do „agrado‟ de Caio para com Clarice, pode-se associar esse trecho à afirmação 

de Derrida “Nunca falo do que não admiro, quando discutiu a escolha de sua herança, ou seja, 

sua relação com seus amigos, seus precursores, sua dívida com uma tradição" (NOLASCO, 

2010, p. 37). E reitera a ideia de que o escritor gaúcho era leitor de Clarice, de acordo com o 

que afirma Antoigne Compagnon: “Escrever, pois, é sempre reescrever, não difere de citar. A 

citação (...) é leitura e escrita, une o ato da leitura ao da escrita. Ler ou escrever é realizar um 

ato de citação” (COMPAGNON, 1996, p. 47). Assim, Caio, ao aceitar escrever o livro por meio 

do convite de Clarice, escolheu, portanto, receber a herança, que “antes é ela que nos escolhe, 

sobrando-nos, apenas, escolher preservá-la viva” (NOLASCO, 2010, p. 37).  

A metodologia comparatista e bi(bli)ográfico-documental torna-se importante, pois o 

diálogo entre Caio e Clarice será mediado por elementos textuais (a epígrafe, a dedicatória e 

alusões), bem como por elementos biográficos (a admiração, a amizade, as paisagens e a 

posição intelectual), dentro de nossa pesquisa, a qual os escritores metaforizam lembranças 

biográficas da infância. Posto isso, a relação entre os dois tipos de obras dos respectivos 

escritores se dá pelos aspectos “metafóricos” na narrativa de Clarice Lispector e de Caio 

Fernando Abreu, assim como pela consonância de concepções sobre a infância materializadas 

nas obras infantis, que mostram paisagens fronteiriças e periféricas presentes nas histórias, bem 

como memórias infantis: as brincadeiras de rua, os animais de estimação, a fantasia e as 

simplicidades infantis.  

Sendo assim, o livro As Frangas não é limitado apenas a uma homenagem à Clarice, 

pois, uma vez que no livro há alusões diretas – a epígrafe, a citação, a dedicação – e indiretas – 

a semelhança entre personagens e o diálogo com o livro e outros escritos de Lispector – que 

ainda será discutida, faz com que a obra da escritora ucraniana seja mais conhecida ainda, ou 

seja, que a obra dela sobreviva. Dessa forma, então a ordem da “sobrevida” (DERRIDA,2004, 

p.21), que é a vida após a morte, na relação entre Caio e Clarice, se concretiza no momento em 

que Caio afirma em As frangas que “[...] queria agradar um pouco a ela. Ela já morreu, mas 

sempre acho que a gente pode continuar querendo agradar quem já morreu” (ABREU, 2001, p. 

6).  

Na década de 70 foi quando a escritora Clarice Lispector publicou seu terceiro livro 

infantil, A vida íntima de Laura; no qual o narrador conta o cotidiano, ou melhor, a intimidade 

da galinha Laura, que vivia no quintal de Dona Luísa com as outras aves, era casada com o galo 

Luís e era, entre as outras, a que mais botava ovos. Já na década de 80, foi a vez de Caio 

Fernando Abreu publicar seu primeiro livro de literatura infantil, As Frangas, que basicamente 

narra a vida das galinhas, das frangas como o autor prefere, que ele colecionava em cima da 

geladeira. O escritor, nesse livro, narra a história das frangas que comprava e das que ganhava 

de seus amigos, dando vida às frangas – Ulla, Gabi, Maria Rosa, Maria Rita, Maria Ruth, Otília, 

Juçara e Blondie.  Estabelecendo um debate teórico-crítico e até mesmo comparativo das duas 

obras, não se pode apenas assimilá-las por meio das características próprias dos escritos de 

literatura infanto-juvenil.   

Dessa forma, para estabelecer uma ligação concreta entre A vida íntima de Laura e  

As Frangas, primeiramente há que se estabelecer “a construção de pontes metafóricas” 

(SOUZA) entre a vida dos dois escritores mediada pelos dois livros, visto que através da leitura 

foram encontrados trechos de diálogo direto entre as obras e “fragmentos de biografia” 

(SOUZA) da vida dos autores.  
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Desse modo então, basicamente, o que as duas obras têm em comum são (1) o tom 

conversativo entre narrador e leitor/pequeno-leitor; (2) explicações acerca de termos e 

situações, que implicam em (3) reflexões “das mais importantes para a aprendizagem da vida” 

(COELHO, 1995, p. 174). Confirmam-se essas semelhanças em passagens como estas: “Vou 

logo explicando o que quer dizer „Vida íntima‟. É assim vida íntima quer dizer que a gente não 

deve contar a todos o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a qualquer 

pessoa. ” (LISPECTOR, 1999, p. 5), trecho o qual inicia a obra de Lispector; “Outra coisa que 

eu penso quando me lembro daquelas uvas cor-de-rosa é que, na vida, as coisas mais doces 

custam muito a amadurecer. Mais isso é pensamento de gente grande, deixa pra lá. ” (ABREU, 

2001, p. 10).  

Em As Frangas, Caio acredita que seu gosto por galinhas se deu por meio dessa 

convivência. Caio retoma a infância se lembrando de quando brincava próximo ao galinheiro, 

para ele, foi a partir dali que começou a conhecer a intimidade das Frangas. Está explícito na 

dedicatória e epígrafe do livro As Frangas e podemos ver que a obra A Vida íntima de Laura 

está ligada a existência de As Frangas. Podemos identificar duas passagens durante a narrativa 

que fazem alusão ao livro de Clarice, uma explícita e a outra implícita. A primeira ocorre 

quando o narrador percebeu que estava ganhando/colecionando galinhas demais, e em seguida 

as colocam em cima do livro: “Foi quando coloquei as três em cima da geladeira é que me dei 

conta que estava formando um galinheiro. Aí corri, peguei A vida íntima de Laura e coloquei 

embaixo delas, que nem um tapetinho. Pronto: ficaram ótimas” (ABREU, 2001, p. 20).  

A segunda “a intimidade de uma franga é a coisa mais bonita que tem” (ABREU, 2001, 

p. 34), além de remeter ao título do livro da autora de Laura, está ligada ao gosto do autor pela 

obra de Clarice, que se confirma novamente por um fator extrínseco às duas obras que é quando, 

mais uma vez, por uma carta, expressou seu gosto e preferência pelo título e a obra de Clarice 

Lispector: “Laura é um verdadeiro mito para elas [...]. Afinal, foi a primeira vez que foi dito em 

público que as galinhas também têm uma vida íntima” (MORICONI, 2002, p. 167).  

Por fim, iremos analisar as obras: A vida íntima de Laura e As Frangas que 

estabelecem esse viés de que toda aproximação possui um caráter de interesse por trás dela. As 

Frangas de Caio Fernando Abreu surgem após um convite de Clarice Lispector em seu livro A 

Vida Íntima de Laura: “Se você conhece alguma história de galinha, quero saber. Ou invente 

uma bem boazinha e me conte” (LISPECTOR, 1974, p. 7). Diante disso, Caio resolve escrever 

As Frangas; e a partir da obra notamos as ligações entre autores, vida e obra que vamos 

explorar ao longo da pesquisa, que se fundamentam nesses conceitos críticos biográficos, pós- 

coloniais e da literatura comparada. Assim, em nossa investigação, demos atenção ao 

estabelecimento da amizade metafórica entre Abreu e Lispector a partir dos textos documentais, 

como os textos biográficos em que o escritor gaúcho fez alusões à obra clariciana.  
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CRUZANDO AS FRONTEIRAS ENTRE AS MÍDIAS: VIRGINIA WOOLF E A 

PINTURA IMPRESSIONISTA 

  

  

Neurivaldo Campos PEDROSO JUNIOR[1]  

  
RESUMO: A comparação entre as artes é um topois tão antigo em nossa cultura que remonta à aurora da civilização. A 

partir dos movimentos impressionistas e pós-impressionistas, nota-se, com mais frequência, a sistematização de trocas 

teóricas e metodológicas empreendidas pelos artistas. Este artigo pretende, em um primeiro momento, discutir questões 

relativas à correspondência entre as artes e as mídias e, em um segundo momento, propor uma leitura do romance Passeio 

ao farol, de Virginia Woolf, com o propósito de destacar a relação que este mantém com as técnicas do Impressionismo 

pictórico.   
PALAVRAS-CHAVE: Estudos Interartes e Intermídias; Virginia Woolf; Literatura e Pintura.  

      

  

  

A arte são todas as artes.  

Etienne Souriau  

  

  

  

Há algum tempo, o aforismo de Etienne Souriau, tomado em epígrafe, tem conduzido nossa 

reflexão acerca da correspondência entre as artes. Harmonizamo-nos com as palavras do esteta 

francês, no sentido em que selam uma unicidade entre práticas, em princípio, tão díspares, como a 

pintura, a música, a escultura, a dança, o teatro, o cinema e a literatura. Sob essa perspectiva, 

reconhecemos que, apesar das inúmeras divergências existentes, há um ponto de convergência entre 

essas práticas, a partir do qual, elas, juntas, trabalhariam em nome de uma única Arte. Assim, ao 

desenvolvermos o raciocínio proposto por Souriau, acreditamos que o estudo da correspondência 

entre as artes pode trazer uma maior compreensão e conhecimento das artes colocadas em diálogo e 

pode, também, ampliar nossa compreensão do fenômeno estético como um todo, o que corrobora a 

ideia inicial de que ―a arte são todas as artes‖ (SOURIAU, 1983, p.3). Ao raciocínio de Souriau 

podemos associar um outro, agora de Marc Jimenez, quando pontua que:   

  

Hoje duas tendências se enfrentam: as artes especializaram-se a um ponto extremo. 

Sua prática usa técnicas e procedimentos extremamente especializados, e 

constatamos que os artistas das diversas disciplinas não se correspondem entre si. 

Porém, paradoxalmente, assistimos a aproximações, a conjunções, a intercâmbios 

que tendem a abolir divisórias. Tudo acontece como se a vontade de criar elos entre 

as diferentes práticas artísticas, de associar material heterogêneo, de conjugar as 

práticas artísticas, fosse mais forte do que a preocupação de classificar, de ordenar, 

de ―administrar‖ o domínio do imaginário e do sensível. Não se estaria sonhando 

com uma ―polissensorialidade‖ que reatasse, de forma nostálgica, com a ―obra de 

arte total‖ e se esforçasse para unificar a esfera estética? (JIMENEZ,1999, p.103).   

  

As palavras de Jimenez apontam para uma obliteração das divisões entre as diversas artes no 

sentido de formar uma ―obra de arte total‖. Por mais ingênua que possa parecer tal ideia, não 

podemos deixar de trazê-la para o plano da reflexão interartística, pois, se consideramos, em um 

primeiro momento, as discussões e trocas teóricas e metodológicas empreendidas pelos artistas, de 

forma mais sistemática, a partir do pós-impressionismo, nos daremos conta, então, do quanto tem 
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havido esses intercâmbios, chegando, inclusive, a não existir mais a exclusividade, por uma arte, de 

determinado material. É importante apontarmos para a ampliação, ocorrida nos últimos anos, do 

campo de atuação dos Estudos Interartes sofrida, principalmente, em decorrência da introdução do 

conceito de intermidialidade, na medida em que este se refere, não apenas àquilo que tradicionalmente 

designamos como ―artes‖ (Literatura, Pintura, Música, Dança, Artes Plásticas, Cinema, Teatro, 

Arquitetura), mas, acaba por agregar outras mídias e seus textos. Com isso, vemos figurar, lado a 

lado, as mídias impressas, o Cinema, a Televisão, o Rádio, o Vídeo, além das várias mídias eletrônicas 

e digitais. Logo,   

  

(...) os teóricos das mídias, na sua maioria, concordam que eles trabalham com 

formas mistas, nas quais, elementos verbais, visuais, auditivos, cinéticos e 

performativos agem conjuntamente, as disciplinas dedicadas às artes tradicionais, 

frequentemente, têm dado pouca atenção a essas formas mistas que surgem em seu 

âmbito e não desenvolveram quaisquer métodos adequados que lhes fizesse justiça 

– até que elas se tornaram um objeto de estudo importante para os Estudos Interartes. 

O fenômeno dessas formas mistas também é denominado, no uso  
corrente alemão, ―intermidialidade‖ (CLÜVER, 1998, p.19).   

  

Ampliando a reflexão de Diante do exposto, podemos evocar, uma vez mais, a reflexão 

proposta por Marc Jimenez em La querelle de l’art contemporain, quando, ao discorrer sobre a 

atuação dos artistas contemporâneos, registrará que, atualmente, os artistas não se prendem 

exclusivamente às suas ―mídias‖  e procedem à obliteração das fronteiras interartísticas em nome de 

uma produtiva interlocução:   

  

Em nossos dias, o artista contemporâneo não se limita mais a uma única mídia. Pintor 

ou escultor, ele pode acumular as funções, de performancer, de instalador, de 

cineasta, de músico, etc. O fim da unidade das Belas-Artes se caracteriza 

efetivamente pela disseminação dos modos de criação a partir das formas, de 

materiais, de objetos, ou de ações heterogêneas que a expressão ‗arte 

contemporânea‘ define imperfeitamente (JIMENEZ, 2005, p.28. Tradução nossa).  

  

As palavras de Jimenez atestam a correspondência interartística de forma que artistas têm 

recorrido, na elaboração de suas obras, a dois ou mais sistemas de signos ou mídias. Com isso, 

assistimos à convivência, produtiva e inseparável, em uma mesma obra, de elementos pictóricos, 

literários, cinematográficos, musicais. No campo das artes (e das novas mídias) nada mais é estanque, 

a interação entre as artes está se tornando cada vez mais intensa e complexa. Nesse sentido, pensamos 

que há, hoje, uma forte tendência de combinação entre diferentes linguagens, também, dentro de uma 

arte, assim, se pensarmos nas artes plásticas, podemos observar que os limites entre desenho, pintura, 

gravura e escultura já não são mais tão rígidos. Pensando, também, em termos da Literatura, a 

proliferação da Internet e dos blogs fez com que houvesse uma instabilidade nos limiares entre conto, 

crônica, poesia e até mesmo romance. Por último, não podemos deixar de mencionar que o advento 

das novas mídias digitais e eletrônicas  proporcionou a rediscussão dos limites entre artes plásticas, 

música, teatro, literatura, cinema, vídeo, fotografia etc.  

François Jost reforça as palavras de Marc Jimenez, pois, ao analisar romances da  

Modernidade, dentre os quais se destacam Ulisses, de James Joyce e Jogo de fogo, de RobbeGrillet, 

registra a existência da uma relação entre esses romances e a música. Ao desenvolver sua análise, Jost 

aponta para a questão das trocas teóricas e metodológicas que passam a existir entre sistemas 

semióticos diferentes, todavia, há, também (e de forma inegável) um ―impasse‖ sentido pelos 

próprios artistas, pois, apesar da vontade de realizar as trocas, os trânsitos entre as fronteiras 
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interarísticas, acentua-se, em certa medida, o olhar voltado para si, colocando em discussão o 

questionamento dos códigos da representação, o que resultaria em uma ―intermedialidade militante‖. 

Assim, o paradoxo desta intermidialidade militante ―é que, ao mesmo tempo em que ela vai buscar 

sua inspiração fora do campo semiótico próprio, ela se afirma como uma procura da especificidade, 

já que ela trata, no fundo, de experimentar os limites de cada arte, de cada prática uma pela outra‖ 

(JOST, 2006, p.34).     

Os romances de Virginia Woolf sempre tiveram como imperativo crítico a correlação entre a 

literatura e as demais artes, poderíamos citar ―os efeitos cinematográficos em Jacob’s Room, a figura 

emblemática da dramaturga Miss La Trobe em Between the Acts e as constantes referências à arte e 

aos efeitos sinestésicos em The Waves‖ (OLIVEIRA, 1993, p. 130). Em Virginia Woolf, o texto 

literário abre-se para constantes e profícuos diálogos com outros tipos de textos, sejam eles pictóricos, 

musicais ou cinematográficos. A escritora conscientiza-se de que a Literatura, ou melhor, o texto 

literário, pode vir a se tornar um palco no qual se encenam e se correlacionam diferentes tipos de 

textos. E assim, nesse jogo inter-textual, temos a Literatura num ―interfaceamento‖ com a Pintura e 

com a Música, outras vezes com o Cinema e com o Teatro.     

Em Passeio ao farol, quinto romance publicado por Virginia Woolf, os elos de intermediacão 

entre Literatura e Pintura são estabelecidos não apenas porque há uma pintora como uma das 

personagens centrais, mas, principalmente, porque percebemos em quase todas as páginas da 

narrativa, que paralela ou concomitantemente ao enredo ficcional, existe uma ―técnica‖ das artes 

plásticas que influencia e sustenta o enredo. Notamos que o romance de Virginia Woolf estabelece 

uma íntima relação com os movimentos Impressionistas e Pós-Impressionistas, uma vez que a 

multiplicidade dos pontos de vista, a simplificação da forma, a intensificação das cores, as inúmeras 

impressões que as personagens apresentam uma das outras remetem-nos, ora ao Impressionismo, ora 

ao Pós-Impressionismo.  A  narrativa  do  romance  está  dividida  em  três  partes  (A  Janela; O  

tempo  passa  e  O  farol)  e  poderia  ser  resumida  da  seguinte  forma:   

  

(...) toda a ação tem lugar numa só tarde e num só fim de dia, quando a família  
Ramsay e seus amigos estão passando as férias nas ilhas Hébridas (em lugar de  
Escócia, leia-se Cornualha); na parte final, numa só manhã, muitos anos depois da 

Primeira Guerra, quando os sobreviventes se reúnem de novo na casa onde passavam 

as férias e que estava há muito abandonada. Entre essas duas partes, dáse uma 

fantasmagórica aceleração do tempo, (...) nas quais os acontecimentos humanos, 

casamentos, nascimentos, destruição e mortes no campo de batalha, ocorrem 

somente em referências passageiras ou entre parênteses, tão fundamental é a cena, o 

ritmo, como se fosse um sonho (LEHMANN, 1989, p.56).      

  

O termo ―Impressionismo‖ fora cunhado, inicialmente, por Louis Leroy, artista e crítico de 

arte, responsável pela crítica da primeira exposição coletiva desses pintores que mais tarde receberiam 

o título de Impressionistas. Leroy fora atraído pelo título de uma das telas de Monet, Impressions, 

soleil levant, (Impressão, Sol nascente). Alguns críticos e artistas, entretanto, acharam o nome, 

Impressionismo, pejorativo, mas, a partir dessa primeira exposição, tornou-se frequente a utilização 

de palavras como ―impressão‖ e ―impressionismo‖ . O crítico de arte, Meyer Schapiro, observa que:  

  

Independente da origem do nome, Monet, ao chamar a sua pintura do sol nascente 

de ‗Impressão‘, estava se explicando ao público. Estava dizendo que o quadro não 

era simplesmente uma imagem de uma enseada, mas o efeito da cena sobre o olhar 

de um observador-artista (SCHAPIRO, 2002, p.35).    

  

Assim, o termo ―impressão‖ torna-se um solo fértil para que os pintores desenvolvam  
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suas obras, sobretudo porque os artistas passaram a opor suas  impressões pessoais ao pensamento e 

observação analíticos, ―à fantasia e à memória como fontes tradicionais da arte‖, pois, essas fontes 

eram comumente vistas como imposições das academias, ou ainda, como ―representantes‖ de uma 

ilusão na vida pessoal tanto quanto no plano social. Com isso, vemos tornarem-se frequentes, quando 

associados aos artistas impressionistas e, principalmente, à estética impressionista, o emprego dos 

conceitos de ―impressão‖ e ―sensação‖. Por conseguinte, o Impressionismo tornou-se um 

movimento que visava, acima de tudo, a traduzir as impressões dos artistas. Essa atitude vem 

confirmar a crença de que, à época dos Impressionistas, ―a impressão, com as sensações 

componentes, era vista como uma experiência primitiva básica, uma ocasião em que somos mais 

sinceros, sensíveis e capazes de apreender totalidades como valores estéticos‖ (SCHAPIRO, 2002,  

p.59). Uma  passagem  de  Passeio  ao  farol  é  significativa  para  ilustrar  o  papel  que  a  pintura  

(aqui  representada  pelo  quadro  de  Lily  Briscoe)  ocupa  dentro  do  romance. Acreditamos  que  

há  uma  técnica  das  artes  plásticas  que  embasa  a  escrita  desse  romance  woolfiano.   A  passagem  

é:  

  

O Sr. Bankes pegou um canivete no bolso e bateu na tela com seu cabo de osso.  

Que queria dizer com essa forma triangular purpúrea ―logo ali‖? Perguntou. Era a 

Sra. Ramsay lendo para James, respondeu ela. Conhecia sua objeção: ninguém diria 

que aquela mancha era uma forma humana. Mas não tentara fazê-la parecida, disse. 

Então, por que os colocara no quadro?,  perguntou ele. Realmente, por que? Apenas, 

porque naquele canto era claro, sentia a necessidade de colocar uma sombra no outro. 

Era simples, óbvio, banal, mas o Sr.. Bankes estava interessado. Então, mãe e filho, 

objetos de veneração universal – e nesse caso a mãe era conhecida por sua beleza – 

, poderiam ser reduzidos, sem irreverência, a uma mancha purpúrea, ponderou ele. 

Mas a pintura não era sobre eles, disse ela. Pelo menos, não no sentido em que ele 

o entendia. Havia outras formas de reverenciá-los. Com uma sombra aqui e uma luz 

ali, por exemplo. Se um quadro deve ser uma  homenagem como ela achava, o seu 

tributo se expressava assim. Mãe e filho podiam ser reduzidos a uma sombra, sem 

irreverência. Uma luz aqui exige uma sombra ali, mais adiante. Ele refletiu 

interessado. Encarava a tela cientificamente, numa total boa fé. Mas a verdade é 

que todos os seus preconceitos estavam do outro lado, explicou (WOOLF, 1982, 

p.56. Grifo nosso).   

          

Chamamos a atenção, então, para o fato de Passeio ao farol apresentar-se como um exemplo 

crucial de um romance com qualidades impressionistas. O texto woolfiano não é apenas um 

―romance‖, na sua acepção tradicional, mas, sobretudo, um registro das sensações, dos sentimentos, 

bem como das reflexões daquelas personagens enquanto passam as férias em uma ilha na Cornualha. 

Virginia Woolf, para captar nuanças mais fugidias de luz e atmosfera, volta-se constantemente para 

elementos da natureza como o mar, as montanhas e os ventos — afinal, a grande questão que perpassa 

quase todo o primeiro capítulo é: se amanhã o tempo estiver bom, poderemos ir ao farol. Entretanto, 

o tempo não ficaria bom e eles teriam de adiar a viagem, pois, o vento que soprava sobre a ilha era o 

―oeste‖, ou seja, o vento soprava da pior direção para se atracar ao farol.  

Passeio ao farol pode ser lido como uma série de telas impressionistas, uma vez que apresenta 

uma rica percepção das cores, da atmosfera brumosa que envolve toda a ilha naquele dia de 

tempestade. A escritora não trabalha apenas com os movimentos da luz e da paisagem em constante 

mutação, mas também, explora as propriedades das cores, como se fosse um pintor. Logo, podemos 

afirmar que ―esta capacidade de perceber os objetos em termos de tintas constitui uma analogia, por 

si só, e mostra quão intimamente a psicologia da criação artística se ligava, em Virginia Woolf, aos 

desenvolvimentos das artes visuais‖ (HAVARD-WILLIAMS apud PRAZ, 1980, p. 197). Ocorre ao 
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longo do romance um incessante trabalho com as cores, e, assim, como se fosse um pintor, Virginia 

Woolf empregará determinadas cores, como, por exemplo, o púrpura, o vermelho, o verde, o azul, o 

branco, enfim cores frequentemente empregadas pelos pintores impressionistas. O  trabalho  com  as  

cores  e  os  movimentos  da  luz, realizado  por  Virginia  Woolf, pode  ser  notado, dentre  outras, 

na  passagem  abaixo:  

   

— Esfriou de repente. O sol parece estar menos quente — falou, olhando em redor, 

pois tudo estava muito claro, a grama ainda de um suave verde profundo, a casa 

cintilando na sua folhagem com flores purpúreas de maracujá, e gralhas lançando 

gritos cortantes do alto azul. Mas alguma coisa moveu-se, brilhou, virou uma asa 

prateada no céu. Afinal, era setembro, meados de setembro, e mais de seis horas da 

tarde. Assim, caminharam pelo jardim na direção costumeira; passando pela quadra 

de tênis e pela grama alta, até aquela clareira na espessa sebe protegida por suas 

hastes de vermelho incandescente como brasas de carvão queimando, por entre as 

quais as águas azuis da baía pareciam ainda mais azuis (WOOLF, 1982, p.24).   

  

Ainda na esteira dos elementos impressionistas presentes no romance Passeio ao farol, de 

Virginia Woolf, pensamos, por exemplo, que a tênue história, com acontecimentos insignificantes e 

escolhidos ao acaso, para refletirem os difusos contornos de um único dia, seguido de uma única 

manhã, após um intervalo de dez anos, assemelha-se ao Movimento Impressionista, que trouxe para 

a tela a representação do cotidiano. Assim, recorremos, uma vez mais, a uma passagem de Meyer 

Schapiro sobre os pintores Impressionistas, na medida em que pode ser associada ao romance Passeio 

ao farol, de Virginia Woolf, pois os impressionistas  

  

(...) se sentiam atraídos por aquelas situações da vida real em que os indivíduos se 

deleitam com o que os cerca e, especialmente, com seu impacto visual. Incluía a 

sensação do sol e do ar ─ quente, frio, seco, ventoso ou imóvel; as qualidades tácteis 

da água, areia, solo, relva e rocha; as sensações físicas de andar, remar ou dançar; 

escutar música, assistir a espetáculos e participar de conversas; e, junto com som e 

visão, os estímulos ao paladar e olfato no café, na mesa de jantar ou no jardim 

(SCHAPIRO, 2002, p.32).  

  

Aquele romance de Virginia Woolf apresenta-nos ações simples e corriqueiras, que nada têm 

de heroico ou histórico: são nos apresentadas ações do dia-a-dia de uma família em férias no campo, 

assim, encontramos a Sra Ramsay a medir e tecer uma meia marrom, Lily Briscoe pintando uma tela, 

algumas pessoas passeando pelas montanhas inglesas; entretanto, o que podemos perceber da leitura 

do romance é que ―a trama enfatiza, não tanto esses fatos, mas o impacto deles sobre a mente dos 

participantes‖ (OLIVEIRA, 1993, p.129), com isso, será uma característica marcante de Passeio ao 

farol a utilização do monólogo interior e do fluxo da consciência, que correspondem, no plano da  

narrativa, ao paradoxo impressionista da interpretação subjetiva do momento presente.   

Em ―A Meia Marrom‖, capítulo de Misesis, Erich Auerbach analisa esse caráter prosaico 

encontrado na narrativa woolfiana, que abandona a representação de episódios heroicos ou 

dramáticos. De acordo com Auerbach, uma constante na ficção woolfiana é a extrema importância 

que a romancista confere às ações corriqueiras, tendência presente, também, em Marcel Proust, 

Thomas Mann e Gustave Flaubert. Auerbach observa que Virginia Woolf:  

  

(...) se atém a acontecimentos pequenos, insignificantes, escolhidos ao acaso: a 

medição da meia, um fragmento de conversa com uma criada, um telefonema. Não 

ocorrem grandes mudanças, momentos cruciais exteriores da vida, ou catástrofes, e, 

ainda que tais coisas sejam mencionadas em To the Lighthouse, isto é feito 
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rapidamente, sem preparação nem contexto, de forma aproximada e, por assim dizer, 

apenas informacional (AUERBACH, 1097, p.492).      

  

A narrativa woolfiana possibilita o questionamento sobre o papel do sujeito dentro narrativa e 

acaba por minar a existência de um sujeito único, onipresente e onisciente. Auerbach chama a atenção 

para o fato de que o ―essencial para o processo e para o estilo de Virginia Woolf, é que não se trata 

de um sujeito, cujas impressões conscientes são reproduzidas, mas de muitos sujeitos amiúdes 

cambiantes‖ (AUERBACH, 1987, p.483). Consequentemente, haverá na narrativa uma multiplicidade 

de pontos de vista que, descentrando o ponto de vista único e fixo das narrativas tradicionais, acabará 

por dificultar a identificação da voz narrativa. Logo, observamos que as informações e as impressões 

fornecidas no primeiro capítulo de Passeio ao farol caminham em direção à formação de um 

―retrato‖ da Sra. Ramsay, afinal, ficamos sabendo, por meio de uma dessas vozes narrativas, que 

cinquenta pares de olhos não seriam o suficiente para captar na totalidade a personalidade da Sra 

Ramsay. Sendo assim, Virginia Woolf, para proporcionar esses inúmeros ―pares de olhos‖, vai 

empregar um processo denominado ―reflexo múltiplo da consciência‖, por meio do qual a realidade 

será dissolvida em ―múltiplos e multívocos reflexos da consciência‖, que darão ao leitor ―uma 

sensação de desesperança; apresenta-se frequentemente algo de confuso ou de velado, algo que é 

inimigo da realidade que representam‖(AUERBACH, 1987, p.495).   

Assim, Virginia Woolf utilizará em Passeio ao farol uma técnica denominada monólogo 

interior indireto, ou seja, há um narrador onisciente apresentando ―material não-pronunciado‖, como 

se viesse diretamente da consciência das personagens, além disso, esse narrador onisciente tecerá 

comentários e descrições que conduzirão o leitor pela consciência das personagens. Na verdade, 

observamos que a prática do monólogo interior indireto geralmente está ligada à outra prática inerente 

à ficção do fluxo da consciência: a descrição da consciência das personagens, logo, o autor entrará 

em cena ―como um guia para o leitor. Retém a qualidade fundamental do monólogo interior no 

sentido de que é direto aquilo que apresenta em matéria de consciência; isto é, vir no idioma e com 

as particularidades dos processos psíquicos do personagem‖ (HUMPHREY, 1976, p.27).  

Haveria, dessa forma, uma analogia entre o romance e a pintura moderna; à eliminação do 

espaço, ou da ilusão do espaço sofrida pela pintura moderna, parece corresponder, no romance, à 

eliminação da sucessão temporal; a ―cronologia, a continuidade temporal foram abaladas, ‗os 

relógios foram destruídos‘. O romance moderno nasceu no momento em que Proust, Joyce, Gide, 

Faulkner começam a desfazer a ordem cronológica, fundindo  presente, passado e futuro‖ 

(ROSENFELD, 1996, p.80).   Assim, a narrativa que se dispuser a representar esses movimentos da 

consciência acabará colocando em questão as noções de tempo e espaço como formas relativas e 

subjetivas.   

A atitude de Virginia Woolf frente ao texto literário nos remete àquelas empregadas pelos 

pintores impressionistas, pois, tanto na superfície da página quanto na superfície da tela ocorrerá o 

desaparecimento de uma realidade objetiva, que possa ser perfeitamente dominada pelo escritor ou 

pelo pintor; o que se vê, agora, é o surgimento de uma  posição adotada pelo escritor, que até então 

não parecia ser possível, a de um sujeito que ―duvida, interroga e procura‖ alguma coisa, como se o 

autor conhecesse as personagens tanto quanto o leitor ou as outras personagens se conhecem. Assim, 

trata-se agora da ―posição do escritor diante da realidade que representa‖, distanciando da realidade 

objetiva, procura-se, de certa forma, ―reproduzir o vaguear e o jogar da consciência, que se deixa 

impelir pela mudança das impressões‖ (AUERBACH, 1987, p.483). Consequentemente, haverá uma 

modificação na estrutura do romance e até mesmo da própria frase, já que esta:  

  

(...) ao acolher o denso tecido das associações com sua carga de emoções, se estende, 

decompõe e amorfiza ao extremo, confundindo e misturando, como no próprio fluxo 
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da consciência, 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 

(ROSENFELD, 1996, p.83).  

  

Acontece, de certa forma, que o romance de Virginia Woolf, tanto quanto as telas 

impressionistas proporcionam questionamentos acerca daquilo que denominamos ―Realidade‖, já 

que ―uma mesma realidade se cinde em múltiplas realidades divergentes quando observada sob 

pontos de vista diferentes‖ (ORTEGA Y GASSET, 1996, p.75). Consequentemente, passamos a 

indagar qual dessas ―realidades‖ é a verdadeira ou a autêntica, para, a posteriori, constatarmos que 

―todas essas realidades são equivalentes; cada uma é autêntica, consoante o respectivo ponto de 

vista‖.      

Ocorre, então, no curso da narrativa de Passeio ao farol, uma valorização de ações triviais, 

que apresentam-se envoltas em um certo simbolismo. Assim, ―a luta por respostas a problemas 

básicos de conhecimento, a busca de códigos para lembranças e impressões assumem a importância 

que vem com uma busca mística‖ (HUMPHREY, 1976, p.92), consequentemente, em Virginia Woolf 

as ações  — as mais corriqueiras — tornam-se motivo para introspecção.  A medição da meia feita 

pela Sra Ramsay, por exemplo, ocupa grande parte do primeiro capítulo e é o ponto de partida para 

que as demais personagens reflitam acerca de suas vidas e também de mostrarem suas  

―impressões‖ umas das outras. Logo, de um acontecimento isolado, como é o caso da medição da 

meia, ―surgem circunscrições do acontecimento e conexões com outros acontecimentos que 

anteriormente mal foram vislumbrados, nunca vistos, nem considerados — e que são, contudo, 

decisivos para a nossa vida real‖ (AUERBACH, 1987, p. 497), assim, tudo o que é dito ou feito, 

aparecerá como ―reflexo na consciência das personagens do romance‖.     

Um estudo comparativo entre o romance woolfiano e as artes plásticas que visasse uma 

aproximação puramente temática, não poderia deixar de evocar as inúmeras similitudes entre Passeio 

ao farol e as telas impressionistas, pois, tanto no romance de Virginia Woolf como em telas de Monet, 

Manet e Renoir, dentre outros, há a exclusão de temas heroicos, históricos ou míticos, em detrimento 

de temas que visassem a relação do sujeito com o mundo que o cerca, os objetos e sobretudo a 

natureza. Não é de se admirar que os impressionistas tenham abandonado os ateliês, partindo 

frequentemente para o campo ou para vilarejos à beira-mar. A própria personagem-pintora de Passeio 

ao farol opta por sair da sala onde a Sra Ramsay se encontra, para retratá-la do lado de fora da casa 

e, desta forma, posiciona-se ―de pé, na extremidade do gramado‖. Lembramos, por exemplo, que:  

  

(...) os impressionistas saíram dos estúdios para pintar no exterior, ao ar livre, 

abandonando, assim, a cópia da natureza a partir da solução de seus predecessores. 

A paisagem – campestre ou urbana – passou a ser executada in loco, como a viam 

os olhos do artista em um determinado instante do dia (LÔBO, 1999, p. 169).  

  

Consequentemente, a paisagem, a natureza morta, bem como as ações do cotidiano estão, 

também, sujeitas aos constantes movimentos da luz, que passa a ser vista  como capaz de mudar, quer 

sejam os seres, quer sejam os objetos a ela expostos. De acordo com Meyer Schapiro, para os 

impressionistas, o tema era, com frequência, ―um estado momentâneo do meio ambiente artificial 

influenciado pela natureza, ou da natureza modificada pelo homem: o clima instável, com seus 

momentos agradáveis de luz solar brilhante; a paisagem mudando com a luz e a posição do espectador 

em movimento‖ (SCHAPIRO, 2002, p.93). Nesse sentido, não podemos deixar de mencionar o 

trabalho empreendido pro Claude Monet, o impressionista exemplar, que, em meados da década de 

1880 e 1890, passou a pintar séries de um mesmo objeto, conforme a mudança da luz.  De acordo 

com Meyer Schapiro, Monet   
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(...) levava meia dúzia, ou mais, de telas a um local escolhido e começava uma tela 

diferente a cada meia ou uma hora, retornando para complementar o quadro quando 

a luz fosse a mesma, com uma resoluta fidelidade a impressão, à qualidade da luz e 

da atmosfera, e às mudanças sutis que apareciam ao longo do dia. O monte de feno 

é um dos mais conhecidos desses objetos escolhidos e pintados em séries 

(SCHAPIRO, 2002, p.202).    

  

As constantes evocações do passado, sobretudo na última parte do romance, quando a pintora 

Lily Briscoe, volta à casa dos Ramsays e tenta concluir a sua tela, iniciada há dez anos, sugerem-nos 

algumas atitudes adotadas por Monet nas suas últimas obras, nas quais ―segue o percurso interior da 

sensação visual, a sua evolução e mutação em estados de almas complexos e ramificados, na 

sobreposição e associação de diversos momentos do sentimento e da memória‖ (ARGAN, 1995, p.107. 

Grifo nosso). Podemos afirmar que Virginia Woolf, ao deslocar para o último capítulo a conclusão 

da tela de Lily Briscoe, atesta, uma vez mais, que ―o tempo passa‖ e que aos pintores e escritores 

resta apenas a tentativa de tentar capturar o ―instante efêmero‖.   

A linguagem pictórica, para tentar registrar a fluidez do tempo, apresenta recursos mais 

―exíguos‖ do que a linguagem verbal. O texto literário será constituído por sequências, cesuras, 

ritmos e passagens, apresentando ao mesmo tempo uma ―liquidez‖ e uma ―fluidez‖ semelhante ao 

movimento do tempo, que tentam aprisionar. Haveria, então, uma diferença entre o texto verbal e a 

pintura, já que o texto, ao pousar sobre a folha de papel, não fica aí ―encarcerado‖, pelo contrário, 

―ele voa, adeja, por ali ele apenas  passa‖. Na pintura, ao contrário, ―o compromisso da linguagem 

com seu suporte é intrínseco, a espacialidade é fundante: a pintura está ali, existe na tela‖, o olhar 

poderá, por exemplo, percorrê-la e, por conseguinte, ―imprimir-lhe certa animação, atribuir-lhe 

vetores; mas ela ali permanece, no espaço ela jaz e constrói sua poética. Por isso, é extremamente 

difícil, quase paradoxal, pintar o tempo‖ (PESSANHA, 1988, p.160).  

No texto literário, o impressionismo implicaria questões de técnicas linguísticas, uma vez que 

haveria a tentativa ―de fazer da linguagem o ato perceptivo, em lugar de ser uma análise do ato, de 

fazer dela uma atividade da experiência, em vez de uma descrição da atividade‖ (SCOTT, 1999,  

p.179), consequentemente, as técnicas empregadas, para que surtam tais efeitos no texto, são: a 

retirada de partículas, de conjunções ou ainda de ―instrumentos sintáticos de colocação e 

hierarquização‖. Há ainda, no plano da literatura uma constante tendência à substantivação de verbos 

tanto quanto de adjetivos, que corresponderia, no da pintura, à sobreposição da cor sobre o objeto.   

A tentativa de registrar a passagem do tempo, utilizando-se de expedientes próprios da 

linguagem impressionista, pode ser notada de forma mais explícita, no título da parte , ―O tempo 

passa‖. Na verdade, essa parte tem como objetivo ligar a primeira a terceira parte, registrando, dessa 

forma, o intervalo de dez anos existente entre eles. Para que haja, então, no plano da narrativa essa 

aceleração temporal, a escritora excluirá as personagens quase que totalmente da cena, optando por 

focalizar elementos da natureza, como o mar e o vento. E assim, quase todas as seções da segunda 

parte parecem envoltas em uma brisa, como se toda a atmosfera estivesse coberta por uma série de 

manchas informes, o que exigiria, então, do leitor/espectador, uma expansão sensorial para poder 

captar essas nuanças que encobrem as situações. Na verdade, a segunda parte é ―dominada por um 

lirismo fantástico e abstrato, que o esvazia do sentido cronológico, acentuando qualidades poéticas e 

simbólicas que aproximam essa parte do livro do sonho e do devaneio‖. Não raro, então, no decorrer 

da narrativa, a narradora apóia-se em brisa, névoa, manchas, etc. Como bem podemos notar na 

passagem abaixo:  

  

Apenas uma leve brisa, que se desprendia do próprio vento, esgueirando-se por 

gonzos enferrujados e entalhes encharcados de maresia (pois a casa estava em 
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ruínas), contornava as quinas e penetrava em seu interior. Quase se podia imaginála 

entrando na sala de visitas, curiosa e indagadora, brincando com o papel de parede 

em frangalhos, e perguntando: ainda resistiriam muito? (WOOLF, 1982, p.128).   

  

Passeio ao farol, então, pode ser lido como um comentário sobre a sua própria elaboração e 

elaboração de uma pintura, sobre a ficção modernista como um todo e sobre a arte moderna em geral, 

pois, a prática da pintura empreendida por Lily Briscoe coincide com a prática da escritura adotada 

por Virginia, sendo que ambas, tornam-se símbolos da arte e dos artistas modernos. Assim, a leitura 

do romance nos permite refletir não apenas sobre a obra literária, mas também sobre a arte em geral, 

reforçando, assim, as palavras de Roland Barthes, que questionava sobre os limites ou limiares entre 

as artes. Barthes queria anular o hiato existente entre as diferentes artes, por conta disso, o teórico 

francês vai afirmar que:  

  

(...) se a literatura e a pintura deixam de ser apreciadas com uma reflexão hierárquica, 

sendo uma o retrovisor da outra, para considerá-las por mais tempo como objectos 

simultaneamente solidários e separados, numa palavra: classificados? Por que não 

se anula a sua diferença (puramente substancial)? Por que não se renuncia à 

pluralidade das ‗artes‘ para melhor se afirmar a pluralidade dos ‗textos‘ 

(BARTHES, 1992, p.48).      

          

Com efeito,  textos  como  Passeio  ao  farol, e  tantos  outros  de  Virginia  Woolf, colocam  

no  palco  da  escrita, não  apenas  discussões  acerca  de  sua  gênese, sobre  o  processo  de  escrita, 

mas  também  problematizam  questões  outras, tais  como  a  dissolução  do  sujeito  na  escrita, a  

transmigração  de  imagens  que  perpassam  vários  textos  da  escritora, os  visíveis  diálogos  entre  

a  Literatura  e  a  Pintura. Logo, tentar  apreendê-los, por  meio  de  uma  leitura, que  se  quer  última  

e  totalizante,  é  um  projeto  no  mínimo  ambicioso, ou  presunçoso. Evocamos, aqui, as  palavras  

finais  da  narradora/feiticeira  de  Água  viva, de  Clarice  Lispector  –   ―Tudo  acaba  mas  o  que  

te  escrevo  continua, o  que  é  bom, muito  bom. O  melhor  ainda  não  foi  escrito. O  melhor  está  

nas  entrelinhas‖ (LISPECTOR, 1980, p.97). Devemos  então, tentar  desvendar  o  enigma  da  

escritura, tanto  na  superfície  da  tela  quanto  na  superfície  da  página, antes  que  esta, assim  como  

a  esfinge, nos  devore.  
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JORGE LUIS BORGES: ENTRE A FRONTEIRA PLATÔNICA E 

ARISTOTÉLICA  

  

Pedro Henrique Alves de Medeiros82  

Edgar Cézar Nolasco (UFMS) 83  

  

RESUMO: O intuito deste artigo é mostrar se, nos contos analisados, o escritor latino-americano 

Jorge Luis Borges tende mais a uma visada platônica ou aristotélica, genérica ou específica. Para tal, 

fez-se uso de várias obras do referido autor - O Aleph e Ficções -, além de críticos literários e 

filósofos, como em O século de Borges de Eneida Maria de Souza, professora emérita da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, a leitura multidisciplinar e pluralista é necessária, 

visto que não nos detemos apenas ao contexto literário, mas nos voltamos para outras áreas do 

conhecimento as quais o autor argentino transita, diluindo as fronteiras disciplinares que, 

teoricamente, existem.   

PALAVRAS-CHAVE: 1. Jorge Luis Borges; 2. Aristotélico; 3. Platônico.  

  

1. Perspectivas filosóficas borgianas  

    

O escritor argentino, contista e poeta Jorge Luis Borges nasceu em Buenos Aires no dia 24 de 

agosto de 1899 e faleceu na cidade de Genebra, em 14 de junho de 1986. Sua vida foi marcada por 

um contexto sociofamiliar bilíngue, pois tinha descendência inglesa, por parte de sua avó Fanny 

Haslam, além do idioma espanhol, advindo do seu lócus: a Argentina. O conto analisado foi fruto de 

uma tentativa ambiciosa de Borges, após sofrer um acidente quase fatal (BORGES, 2009, p. 62). Desse 

modo, faremos uma leitura minuciosa e, no decorrer deste artigo, levantaremos questões que têm por 

princípio definir se o conto apresenta uma visada mais aristotélica (ficcional) ou platônica (realista). 

Para tanto, serão utilizadas referências externas que contribuirão para a construção teórica do 

posicionamento final.  

O conto “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” é constituído basicamente de uma tríade: inicialmente, 

fala-se de um mundo ilusório: “A princípio se acreditou que Tlön era um mero caos, uma 

irresponsável licença da imaginação [...]” (BORGES, 2007, p. 19). Borges também traça parâmetros 

geográficos: “Ukbar, Ucbar, Ookbar, Oukbahr... Antes de sair, disse-me que era uma região do Iraque 

ou da Ásia Menor.” (BORGES, 2007, p. 14). Por fim, o autor também nos remete a uma revisão do 

ambiente ficcional proposto: “Essa revisão de um mundo ilusório é provisoriamente chamada de 

Orbis Tertius [...]” (BORGES, 2007, p. 30).  

A partir disso, podemos traçar relações que partem de um viés mais aristotélico ou platônico. 

Esse caráter filosófico aparece em várias das obras borgianas, conforme o texto “O Rouxinol de 

Keats”:   

Coleridge observa que todos os nomes nascem aristotélicos ou platônicos. Os 

últimos sentem que as classes, as ordens e os gêneros são realidades; os primeiros, 

que são generalizações; para estes, a linguagem não passa de um aproximativo jogo 

de símbolos; para aqueles, é o mapa do universo. O platônico sabe que o universo é 
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de certo modo um cosmos, uma ordem; essa ordem para o aristotélico, pode ser um 

erro ou uma ficção de nosso conhecimento [...] os nominalistas são Aristóteles; e os 

realistas, Platão. (BORGES, 2007, p. 139)  

Ou em “Deutsches requiem”:   

Disseram que todos os homens nascem aristotélicos ou platônicos. Isso equivale a 

afirmar que não há debate de caráter abstrato que não seja um momento da polêmica 

de Aristóteles e Platão; através dos séculos e latitudes, mudam os nomes, os dialetos, 

os rostos, mas não os eternos antagonistas (BORGES, 2008, p. 79)  

Uma das primeiras marcas dessa filosofia que Borges traz ao universo de tinta e papel  

(SOUZA, 2007, p. 26) está presente na descrição da literatura em Uqbar: “[...] anotava que a literatura 

de Uqbar era de caráter fantástico e que suas epopeias e lendas jamais se referiam à realidade, mas 

tão só às regiões imaginárias de Mlejnas e Tlön.” (BORGES, 2007, p. 15). Com isso, podemos fazer 

três analogias: primeira, o escritor argentino, nesse trecho, está assentado em um lado mais 

aristotélico, pois seu discurso está emergindo de um universo ficcional, imaginativo. Segunda, 

podemos usar o conceito da dupla falha de Leyla Perrone-Moisés (PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 

102), pois a literatura nunca diz a realidade, ambiciona dizer o real, contudo, falha, e, assim, desvenda 

um universo mais real que se supunha. Terceira, Borges diz que a literatura “uqbariana” seria de 

caráter fantástico, nunca de caráter referente à realidade. Uma possível causa para tal fato seria que 

os escritores a exaltariam de tal forma que se tornou surreal, irreal, como aconteceu com o  

“rouxinol de Keats”: “De tão exaltado pelos poetas, ele agora é um tanto irreal [...]” (BORGES, 2007, 

p. 141).  

Um pouco mais adiante, nota-se que há uma mudança de perspectiva: “[...] se refere a um 

teólogo alemão que, em princípios do século XVII, descreveu a imaginária comunidade de RosaCruz 

– que outros fundaram mais tarde, à semelhança do que ele preconcebera.” (BORGES, 2007, p. 16). 

Nesse trecho, podemos ver que, primeiramente, a balança pesa mais para o lado aristotélico, pois 

ocorre a descrição de uma comunidade ilusória, ficcional, não genérica. Porém, posteriormente, há a 

desconstrução desse viés, trazendo à tona uma ficção que se tornou concreta, o que fez a balança 

pesasse mais para o lado platônico, sendo menos ficcionista e mais realista.  

Borges traz indícios de que o seu mundo ilusório pode não ser tão ficcional: “Conjectura-se 

que este brave new world é obra de uma sociedade secreta de astrônomos, biólogos, engenheiros,  

metafísicos, poetas, químicos, algebristas, geômetras... dirigidos por um obscuro homem de gênio.” 

(BORGES, 2007, p. 19). O autor aborda a discussão sobre quem foi o criador de Tlön, e, 

posteriormente, lista várias profissões as quais fizeram parte da criação desse universo, porém, 

termina falando de apenas um homem: “[...] dirigidos por um obscuro homem de gênio” (BORGES, 

2007, p. 19). Esse homem é genérico, Borges está sendo mais platônico. Isso pode ser comprovado a 

partir da leitura do conto “Os Teólogos” no qual afirma: “imaginaram que todo homem é dois homens 

[...]” (BORGES, 2008, p. 38). Logo, se um homem é dois homens, dois são três e três são todos; desse 

modo, o pêndulo tende mais à esfera platônica.  

Em seguida, podemos aferir que há uma aproximação entre a leitura feita de “Tlön, Uqbar, 

Orbis Tertius” e de “O rouxinol de Keats”, também de sua autoria. Naquele, afirma-se: “A princípio 

se acreditou que Tlön era um mero caos, uma irresponsável licença da imaginação; agora se sabe que 

é um cosmos e as íntimas leis que o regem foram formuladas, ainda que de modo provisório.”  

(BORGES, 2007, p. 19). Neste, diz: “O platônico sabe que o universo é de certo modo um cosmos, 

uma ordem; essa ordem, para o aristotélico, pode ser um erro ou uma ficção de nosso conhecimento 

parcial.” (BORGES, 2007, p. 139). Dessa forma, vemos na passagem de Tlön que o escritor argentino 

inicia tendencioso ao aristotélico, o imaginário, ilusório, não genérico e termina tendendo ao 
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platônico, mais realista, cósmico, genérico. Portanto, fica claro que Borges mantém uma estreita 

relação entre as suas próprias obras e passeia por elas, brincando com a ficcionalidade e com a 

realidade, de modo que, a barreira que as separava, se é que algum dia houve, está sendo diluída.  

O intelectual argentino transpassa a fronteira da literatura e habita também o âmbito da 

filosofia, como já visto. No conto fantástico, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, o escritor menciona alguns 

filósofos e os contrapõem: “Hume notou que os argumentos de Berkeley não admitem a menor réplica 

e não suscitam a convicção. Esse juízo é verídico quando aplicado à Terra, totalmente falso em Tlön.” 

(BORGES, 2007, p. 19). Mas por que Hume é contrário às assertivas proclamadas por Berkeley? A 

resposta, novamente, está no passeio que Borges faz entre as suas obras, especificamente em “O 

Rouxinol de Keats”: “[...] Aristóteles, Locke, Hume, William James.” (BORGES, 2007, p. 140). 

Vejamos, se Hume, aristotélico, é contrário aos argumentos de Berkeley, podemos afirmar que este é 

platônico. Logo, o primeiro é ficcional, enquanto o último está mais preso à realidade; por isso, há 

divergência entre os pensadores. O posicionamento de Hume aplicase a Tlön e o de Berkeley à Terra, 

pois está assentado na realidade, diferentemente do mundo ilusório criado, magistralmente, pelo 

escritor de ascendência inglesa nascido em Buenos Aires que morreu em território Europeu, 

preferindo ser enterrado na Suíça a ser enterrado no seu país de origem, como uma forma de protesto 

pela situação política que a Argentina se encontrava.   

Somando-se ao que já foi dito, Borges mergulha em outra premissa: “O fato de ninguém crer 

na realidade dos substantivos faz com que, paradoxalmente, seja infinito o seu número.” (BORGES, 

2007, p. 21). “Com as filosofias acontece o que acontece com os substantivos na esfera boreal.” 

(BORGES, 2007, p. 22). Já em “O Rouxinol de Keats”, diz o contrário, porém, mantendo a mesma 

ideia: “De tão exaltado pelos poetas, ele agora é um tanto irreal [...]” (BORGES, 2007, p. 141). A 

partir disso, podemos concluir que se há uma visada extremamente aristotélica de um objeto, logo, 

torna-se platônico ou vice-versa. Dessa maneira, a dicotomia filosófica abordada mantém-se muito 

presente diante das obras analisadas, não há a possibilidade de se ater cem por cento ao platônico ou 

ao aristotélico, e, sim, tender-se mais para um lado do que para outro.  

Posteriormente, pode-se interpretar que Borges entra em um dilema: “Os idiomas do 

hemisfério boreal de Tlön possuem todos os nomes das línguas indo-europeias – e muitos outros 

mais.” (BORGES, 2007, p. 21). Nesse fragmento, o autor tende mais ao aristotélico ou ao platônico? 

Com base no que viemos discutindo, podemos dizer que tende mais ao aristotélico por se referir às 

diferentes línguas indo-europeias, pois cada língua é diferente de si, não sendo genéricas; mas, sim, 

específicas, particulares. No entanto, Tlön tenta imitar a realidade, isto é, os idiomas falados na Terra; 

assim, tenta sair da esfera ficcional e habitar a real, tornando-se mais platônico do que aristotélico. 

Com isso, o texto segue e o escritor cita Espinosa, que, por excelência, é mais platônico (BORGES, 

2007, p. 140), reforçando seu posicionamento.  

Ainda falando de Espinosa, podemos levantar outras interpretações acerca do discurso  

engendrado por Jorge Luis Borges: “Espinosa atribui à sua inesgotável divindade as propriedades da 

extensão e do pensamento; ninguém compreenderia em Tlön a justaposição da primeira [...] à segunda 

[...]” (BORGES, 2007, p. 21), além de que “A linguagem de Tlön resistia à formulação desse 

paradoxo; a maioria não entendeu.” (BORGES, 2007, p. 24) Ao fazermos uma comparação entre 

“Tlön, Ubqar, Orbis Tertius” e “O rouxinol de Keats” (BORGES, 2007, p. 140), vemos que, Borges 

faz uso da mesma situação em contextos diferentes. Naquele, o povo de Tlön não compreende o que 

Espinosa afirma, pois ele é platônico e a sociedade aristotélica. Neste, o povo inglês não entende 

Keats, pelo fato dele também ser platônico e o povo inglês do século XIX estar assentado em uma 

perspectiva aristotélica, como Terry Eagleton expõe:  
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Na época do período romântico, porém, a literatura se tornava virtualmente sinônimo 

de “imaginativo”: escrever sobre o que não existe era, de alguma forma, mais 

emocionante e mais valioso do que escrever um relatório sobre Birmingham ou sobre 

a circulação do sangue. A palavra “imaginativo” enerva ambiguidade que segure tal 

atitude: tem a ressonância do qualificativo “imaginário”, significando o que é 

“literalmente inverídico [...] (EAGLETON, 2006, p. 27).  

Desse modo, vemos, novamente, Borges perpassando os limites literários, abrangendo não só 

filosofia, mas também cultura e sociedade. É inegável que o autor de “Tlön, Ubqar, Orbis  

Tertius” transita entre a visada platônica e a aristotélica, a genérica e a particular. Contudo, em alguns 

trechos, mostra seu lado platônico elevado à última potência: “Outra, que, enquanto dormimos aqui, 

estamos despertos noutra parte e assim cada homem é dois homens.” (BORGES, 2007, p. 23). Da 

maneira já citada, se um homem é dois homens, dois são três e três são todos; logo, estamos sendo 

genéricos, em outras palavras, platônicos. Outro fato que comprova essa premissa refere-se às 

rubricas usadas por Borges, como o materialismo: “Entre as doutrinas de Tlön, nenhuma mereceu 

tanto escândalo quanto o materialismo” (BORGES, 2007, p. 23), o panteísmo  

(BORGES, 2007, p. 25) e o solipsismo (BORGES, 2007, p. 25). Ora, Tlön é um mundo ilusório 

(aristotélico), mas semelhante à arte, não surge do nada, e, sim, da realidade (platônico). Sendo assim, 

Tlön surge aristotélico, no entanto, perpassa por considerações e conceitos que o remetem à realidade, 

tornando-se, dessa forma, mais platônico, à semelhança de Keats.  

Entretanto, a elevação à última potência platônica de Borges não se dá apenas em “Tlön,  

Uqbar, Orbis Tertius”: “Ninguém é alguém, um único homem imortal é todos os homens.” (BORGES, 

2008, p. 20), “[...] imaginaram que todo homem é dois homens [...]” (BORGES, 2008, p. 38), “[...] 

quando quis escrever a tese atroz de que não há dois instantes iguais, sua pene se deteve.” (BORGES, 

2008, p. 40), “[...] (o ortodoxo e o herege, o abominador e o abominado, o acusador e a vítima) 

constituem uma única pessoa.” (BORGES, 2008, p. 42), “Talvez as histórias que contei sejam uma 

única história.” (Borges, 2008, p. 48) e “[...] um pássaro que de alguma forma é todos os pássaros 

[...]” (BORGES, 2008, p. 148). Portanto, o autor latino-americano mostra que o seu conceito de 

literatura não é estanque, não se fecha apenas à literatura, e, sim, dilui as fronteiras disciplinares, 

abrangendo filosofia e sociologia, por exemplo.  

Borges continua seu percurso e reafirma, mais uma vez, a sua tendência ao viés platônico:  

“Argumentaram: se a igualdade implica a identidade, seria preciso admitir igual que nove moedas são 

uma única.” (BORGES, 2007, p. 25), ”Essa conjectura feliz afirma que há um só sujeito, que esse 

sujeito indivisível é cada um dos seres do universo e que estes são órgãos e máscaras da divindade.” 

(BORGES, 2007, p. 25) e “Não seria ridículo – indagaram – pretender que essa dor fosse a mesma?” 

(BORGES, 2007, p. 24). A partir desse último trecho, o autor abre uma nota de rodapé para deixar 

mais do que evidente a sua perspectiva filosófica:  

Hoje em dia, uma das igrejas de Tlön sustenta platonicamente que tal dor, que tal 

matiz esverdeado do amarelo, que tal temperatura, que tal som, são a única realidade. 

Todos os homens, no vertiginoso instante do coito, são o mesmo homem. Todos os 

homens que repetem uma linha de Shakespeare são Wiliam Shakespeare. (BORGES, 

2007, p. 24).  

Por conseguinte, analisando todas essas passagens supracitadas, podemos afirmar que o 

escritor argentino faz questão de demonstrar que uma moeda é todas as moedas, que um sujeito é 

todos os sujeitos, que uma dor é todas as dores, que uma realidade é todas as realidades, que um 

homem é todos os homens, novamente, e, por fim, que todo homem que lê Shakespeare também o  

é. Diante disso, torna-se evidente que, até esse momento, Borges está assentado em uma visada muito 

mais platônica, na qual crê que “[...] ordens, classes e gêneros são mais próximos da realidade [...]” 
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(BORGES, 2007, p. 139); é mais genérico e menos nominalista. Entretanto, a perspectiva platônica 

não está presente só em “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, mas, em várias de suas obras: “Enfim o 

contemplam: percebem que eles são o Simurg e que Simurg é cada um deles e todos” (BORGES, 

1989, s/p), “Tudo no céu inteligível, está em todas as partes. Qualquer coisa é todas as coisas. O sol 

é todas as estrelas, e cada estrela é todas as estrelas e o sol.” (BORGES, 1989, s/p), “O que um homem 

faz é como se todos os homens o fizessem.” (BORGES, 2007, p. 113), “Talvez Schopenhauer tenha 

razão: eu sou os outros, qualquer homem é todos os homens, Shakespeare é de algum modo o 

miserável John Vincent Moon.” (BORGES, 2007, p. 113).  

Além disso, Borges é um escritor de uma perspicácia que transpassa a temporariedade e 

brinca, novamente, com o texto. O autor traz à tona a questão dos precursores (BORGES, 2007, s/p), 

conforme atesta a aproximação que faz com Schopenhauer em “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” e em “O 

Rouxinol de Keats”. Neste, Keats antecipa Schopenhauer quarenta anos, tal qual podemos 

compreender a partir do texto de Tânia Carvalhal:  

  

Como se vê, para Borges, e o texto de Kafka que faz realçar o texto anterior e lhe dá 

sentido. Ele o revaloriza ao convertê-lo em um de seus precursores. Desse modo, se 

dívida há, e do texto anterior com aquele que provoca sua redescoberta e não, como 

queria Harold Bloom, deste para com aqueles que suposta ou realmente os 

influenciaram. Assim, Borges desloca o ângulo de observação, reverte a cronologia, 

quebra com o sistema hierárquico que nela se apoiava. Ao fazê-lo, abala não só a 

noção de "dívida" como também permite que a interação entre os textos seja 

entendida sob outro prisma (CARVALHAL, 1986, s/p).  

Dessa forma, usando a definição de Carvalhal, podemos traçar um novo recorte, agora a partir 

“Kafka e seus precursores”: “O poema Fears and Scrupules de Browning profetiza a obra de Kafka, 

mas nossa leitura de Kafka apura e desvia sensivelmente nossa leitura do poema.” (BORGES, 2007, 

p. 130). Assim: “o fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa 

concepção de passado como há de modificar o futuro” (CARVALHAL, 1986, s/p). Em vista do que 

já foi exposto, fica claro que para tentar compreender a escrita fantástica de Jorge Luis Borges, deve-

se buscar referências extratextuais, não só em suas obras, mas também em outros autores, Platão, 

Aristóteles, Kafka, Hume, Schopenhauer, mesmo que os denegue, conforme Borges fez em entrevista 

ao jornalista e apresentador Roberto D’Ávila, em 1985, ao ser questionado sobre seus hábitos de 

leitura antes da cegueira deturpar sua visão por completa: “Não. Li muito poucos. Sempre reli os 

mesmos livros. Não conheço a literatura contemporânea.”84  

O escritor argentino também trabalha com assuntos relacionados à efemeridade da vida, seja 

de animais ou pessoas. Em “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, o escritor une o seu posicionamento 

platônico à temporariedade: “Já sabemos que em Tlön, o sujeito do conhecimento é uno e eterno.” 

(BORGES, 2007, p. 23). Portanto, um sujeito é todos os sujeitos, porém, agora faz um adendo: o 

sujeito é eterno. Desse modo, ao traçarmos uma linha intertextual entre o conto citado, a “Ode a um 

Rouxinol” e o “O Rouxinol de Keats”, notamos que a temática efêmera é reincidente: “[...] Keats 

opõe-se à fugacidade da vida humana, em que entende a vida do indivíduo, a permanência da vida do 

pássaro, em que entende a vida da espécie.” (BORGES, 2007, p. 138), “Não nasceste para morrer, 

ave eterna!” (BORGES, 1987, s/p), “[...] nego a oposição que nele se postula entre o efêmero rouxinol 

dessa noite e o rouxinol genérico.” (BORGES, 2007, p. 138). Com isso, é notório que o autor latino-

                                                 
84 Última entrevista da vida de Jorge Luis Borges concedida ao jornalista e apresentador Roberto D’Ávila, em 1985.  
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americano não abandona sua perspectiva filosófica, o rouxinol não é efêmero, é platônico, entretanto, 

agora, refaz relações intertextuais as quais visam ressaltar a efemeridade, ou não, da vida.  

Ainda traçando recortes intertextuais, há uma forte relação entre o conto “Tlön, Ubqar, Orbis 

Tertius” e “A biblioteca de babel”, ambos de Jorge Luis Borges. Naquele, ainda há a presença da 

perspectiva platônica; contudo, põe-se em jogo a literatura assentada no contexto filosófico que 

permanece em boa parte da sua narrativa tlöniana:   

Nos hábitos literários também é todo-poderosa a idéia de um sujeito único. É raro 

que os livros sejam assinados. Não existe o conceito de plágio: ficou estabelecida 

que todas as obras são obras de um autor, que é intemporal e anônimo. A crítica tem 

o costume de inventar autores: escolhe duas obras discrepantes [...] e as atribui a um 

mesmo autor [...] (BORGES, 2007, p. 26).  

 A priori, podemos extrair vários conceitos do fragmento supracitado: o viés filosófico, 

platônico e genérico, novamente a efemeridade, além do que queremos ressaltar: a questão da 

literatura, para Borges, nada mais ser do que um livro universal no qual os escritores revisitam e o 

reescrevem. Esse discurso emerge do seu conto “A biblioteca de babel”: “Não há, na vasta biblioteca, 

dois livros idênticos.” (BORGES, 2007, p. 73), “Em alguma prateleira de algum hexágono (pensaram 

os homens) deve existir um livro que é a chave e o compêndio de todos os demais [...]” (BORGES, 

2007, p. 76), “Não me parece inverossímil que em alguma prateleira do universo haja um livro total; 

rogo aos deuses ignorados que um homem – um só, ainda que há mil anos! – o tenha examinado e 

lido.” (BORGES, 2007, p. 76), “[...] bastaria um único volume, de formato comum, impresso em 

corpo nove ou dez, que contasse de um número infinito de folhas infinitamente finas [...]” (BORGES, 

2007, p. 79). Portanto, é perceptível que as obras de Jorge Luis Borges não são estanques e possuem 

relações entre si, como se fossem apenas uma, suas temáticas textuais se repetem e permitem várias 

interpretações diferentes, dessa forma, o escritor vai brincando e desvendando mundos fantásticos, 

por meio de labirintos e espelhos aos quais nunca têm fim.  

O autor latino-americano não se desvincula dos seus vieses filosóficos durante o desenrolar 

de sua trama, há momentos em que tende mais ao aristotélico, e, na maioria das vezes, é platônico por 

excelência. Borges consegue transitar entre as duas doutrinas sem perder sua essência fantástica, isso 

prova que a literatura vem diluindo a cada dia mais as suas barreiras disciplinares, pois, a partir da 

literatura comparada e dos estudos culturais, por exemplo, podemos traçar relações que perpassam a 

filosofia, a sociologia, a cultura e até a antropologia, algumas dessas áreas já citadas anteriormente.   

Com isso, Borges torna a falar do planeta ilusório Tlön usando o discurso de Buckley:  

“Buckley sugere uma enciclopédia metódica do planeta ilusório.” (BORGES, 2007, p. 29). Diante 

disso, levanta-se o questionamento: como criar a enciclopédia de um mundo que só existe na ilusão? 

Quem nos dá a resposta é o próprio autor argentino no seu texto “Kafka e seus precursores”: “Em tais 

condições, poderíamos estar diante de um unicórnio e não saberíamos com segurança se o é ou não.” 

(BORGES, 2007, p. 128). Logo, se estivéssemos diante de Tlön, de que forma confirmaríamos sua 

existência ou não? De acordo com o supracitado, Borges ultrapassa os caminhos e rompe com as 

fronteiras entre o ficcional e a realidade, se é que há essa dissociação em suas obras.  

Quando o conto vai se aproximando do fim, Borges começa a fazer associações às quais o 

mundo ilusório de Tlön atravessa a fronteira entre a realidade e a ficção, intrometendo-se no mundo 

que realmente existe: “Assim foi a primeira intrusão do mundo fantástico no mundo real.”  

(BORGES, 2007, p. 30), “[...] é razoável imaginar que essas correções obedecem ao plano de exibir 

um mundo que não seja por demais incompatível com o mundo real.” (BORGES, 2007, p. 32). Desse 

modo, novamente, Borges brinca com as barreiras, que, teoricamente, existem, mas que na verdade 

só passam de um artifício usado por um escritor latino-americano, que magistralmente, consegue 

diluir conceitos estanques e desconstruí-los.  
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Por fim, Borges fecha seu conto fantástico abalizado em um discurso que eleva à última 

potência seu viés platônico: “Aí desaparecerão do planeta, o inglês, o francês e o mero espanhol. O 

mundo será Tlön.” (BORGES, 2007, p. 33). Isto é, as línguas serão Tlön e Tlön será as línguas; mais 

uma vez, Jorge Luis Borges consegue desconstruir as fronteiras existentes na literatura, mesclando, 

dessa forma, ficção e realidade, nominalismo e realismo, metáfora e racionalidade: “Tlön pode ser 

um labirinto, mas é um labirinto urdido pro homens, um labirinto destinado a ser decifrado por 

homens.” (BORGES, 2007, p. 32).  

Jorge Luis Borges possui características estilísticas que marcam sua literatura, o escritor faz 

uso frequente de simbologias metafóricas que tornam sua obra singular, utilizando labirintos, 

espelhos, a questão de Deus, tigres, pássaros, casas. O próprio escritor latino-americano afirma que 

nunca criou personagens, mas, uma expressão autobiográfica exposta no universo de tinta e papel 

(BORGES, 2007, p. 26): “Não criei personagens. Tudo o que escrevo é autobiográfico. Porém, não 

expresso minhas emoções diretamente, mas por meio de fábulas e símbolos. Nunca fiz confissões.  

Mas cada página que escrevi teve origem em minha emoção.”85   

O foco desta leitura não foi fazer uma crítica biográfica do autor argentino, todavia, como 

leitor assíduo desse reverente escritor, não poderia deixar de fazer alguns adendos, mesmo que breves, 

sobre essa perspectiva. Diante disso, é fato que Borges cresceu em um contexto familiar bilíngue e 

muito rico no aspecto literário, seu pai era professor de psicologia e escritor, estava traçado em seu 

destino que ele haveria de ser escritor também:   

Desde minha infância, quando lhe sobreveio a cegueira, considerava-se de modo 

tácito que eu cumpriria o destino literário que as circunstâncias haviam negado ao 

meu pai. Era algo dado como certo (e essas convicções são mais importantes do que 

as coisas simplesmente ditas). Esperava-se que eu fosse escritor (BORGES, 2009, 

p. 18).  

Outro fator preponderante para a sua carreira literária foi o contato com a cultura inglesa, e, 

sobretudo, com o idioma inglês, como visto em “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”: “A cada tantos anos ia 

à Inglaterra” (BORGES, 2007, p. 17), “Meu pai estreitara com ele (o verbo é excessivo) uma daquelas 

amizades inglesas que começam por excluir a confidência e logo depois omitem o diálogo.” 

(BORGES, 2007, p. 17). Portanto, a influência da cultura inglesa em suas obras é extremamente 

visível, seja relacionada ao próprio autor ou aos seus familiares, dando peculiaridades autobiográficas 

aos textos. Como, por exemplo, no mesmo conto supracitado: “O livro era redigito em inglês e 

continha mil e uma páginas.” (BORGES, 2007, p. 18). Nessa narrativa, Borges expressa duas marcas 

autobiográficas: a cultura inglesa e uma referência ao seu livro favorito: As mil e uma noites86.  

Desse modo, conclui-se que Jorge Luis Borges é um escritor extremamente versátil e 

multidisciplinar, pois consegue adentrar em um universo fictício, que nem sempre o é, destruir 

barreiras e tornar a sua literatura extremamente pluralista, abrangendo áreas da metafísica, da 

filosofia, da sociologia, do cosmos ou até da matemática. Além de que, seus enredos são sempre 

autobiográficos, no entanto, deve-se ler as entrelinhas e buscar compreender todas as referências 

extratextuais que esse esplêndido escritor trouxe à literatura mundial durante os séculos XIX e XX.  

  

  

                                                 
85 Última entrevista da vida de Jorge Luis Borges concedida ao jornalista e apresentador Roberto D’Ávila, em 1985  
86 Última entrevista da vida de Jorge Luis Borges concedida ao jornalista e apresentador Roberto D’Ávila, em 1985.  
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OS RELACIONAMENTOS AMOROSOS NO CONTO GABY DE LYGIA FAGUNDES 

TELLES 

  

SOUZA, Selma Alves de87UEMS  

OLIVEIRA, Raquel Fonseca de 88UEMS  

  

Resumo: Este trabalho apresenta uma leitura dos relacionamentos amorosos das personagens 

femininas presentes no conto “Gaby” de Lygia Fagundes Telles. São personagens que 

pertencem à atual sociedade e que mantém relacionamentos conturbados com o parceiro. 

Como fundamentação teórica, utilizamos obras que discutem primeiramente as 

transformações que alcançaram a mulher no decorrer dos tempos, como também, as situações 

próprias aos relacionamentos amorosos modernos. Desse ponto, busca-se identificar como 

estas questões são representadas no conto analisado, como são construídas ali e porque 

mulheres emancipadas são infelizes em suas relações com o parceiro, mesmo nos dias atuais 

quando os relacionamentos estão mais livres para ambos. Palavras chave: Lygia Fagundes 

Telles; Mulher; Relacionamentos amorosos.  

  

Introdução  

 

“quando na realidade o amor é uma coisa tão simples... Veja-o como uma 

flor que nasce e morre em seguida por que tem que morrer. Nada de querer guardar 

a flor dentro de um livro, não existe nada mais triste no mundo do que fingir que há 

vida onde a vida  

acabou.”  

Lygia Fagundes Telles  

  

A obra de Lygia Fagundes Telles apresenta inesgotável fortuna crítica, há inúmeros 

estudos que revelam a importância da obra da escritora para a Literatura Brasileira. Lygia ousou 

e inovou ao escrever uma obra extensa (romances, contos crônicas, roteiro de cinema) e valiosa 

no sentido de adentrar a alma humana.  

Esta pesquisa analisou como se constituem os relacionamentos amorosos presentes no 

conto Gaby (1974, Prêmio Jabuti) da escritora. A partir da leitura do conto, foi possível 

perceber que a autora trabalhou com perfis femininos diferentes, mas todos possuindo algo em 

comum: os vínculos amorosos conturbados e, dessa percepção, surgiu a ideia de estudar os 

relacionamentos amorosos em sua obra.  

                                                 
87 Prof.ª Esp. Selma Alves de Souza, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. UEMS - 

selma_23_ddos@hotmail.com  
88 prof.ª Msc. Raquel Oliveira Fonseca, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. UEMS- 

oliveiraquel.sou@gmail.com.  
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Será utilizada como fundamentação teórica para a pesquisa, autores que discutem a 

colocação da mulher na sociedade em épocas distintas e suas relações com o parceiro como 

Simone de Beauvoir, Marilena Chauí, Colette Dowling,  Zigmunt Bauman, Mary del Priore, 

Lúcia Castello Branco, dentre outros.  

Lygia é realista no que escreve utilizando uma linguagem repleta de símbolos, nos faz 

refletir sobre a condição humana, sobre a própria natureza humana e consequentemente a 

efemeridade das relações entre os parceiros. A epígrafe destaca que as relações, como flor 

secam e as vezes o outro insiste em guardá-la para si, assim são os amores das obras de Telles, 

acabam para um, mas outro continua amando e assim suas personagens vivem num constante 

dilema em seus relacionamentos.  

Nessa perspectiva essas obras servirão para traçar um caminho para se analisar o conto, 

e a representação da mulher que, ao longo do tempo, obteve muitas conquistas para si, mas se 

mostra cada vez mais dependente nas relações, ela não é mais refém de um dominador como 

foi no passado, mas sim de seus próprios sentimentos.   

  

  

1. A dominação da mulher historicamente  

  

Nesse item será feita uma abordagem demonstrativa dos relacionamentos da mulher com 

o seu “parceiro” no sentido da submissão que está arraigada em seus sentimentos e, mesmo 

que já tenha alcançado algumas conquistas em relação a sua posição no mercado de trabalho, 

ela mantém com o homem uma relação de dependência.  

Pode-se dizer que a mulher precisou do homem para sustentá-la. Numa época em 

que a mulher dependia financeiramente do homem, pois não possuía autonomia sobre si, ela 

precisava que ele fosse o seu protetor após o pai e dessa relação de dependência acabou-se 

criando a autoridade que o fez dominar a mulher, o lar era onde ela deveria exercer suas 

habilidades.  

Mas, no século XX após década de 60, com o chamado “Movimento feminista” 

buscou-se igualdade social e legal em vários aspectos para as mulheres, e assim fez-se 

necessário questionar e evidenciar a construção que foi feita de sua imagem ao longo da 

historia, foram as mulheres que ao longo do tempo reivindicaram melhorias, e seu 

engajamento a favor de seus ideais se refletiram em vários campos da sociedade, trazendo 

temas nunca antes discutidos em público, como a constituição da família, o aborto, relações 

de poder, política e trabalho.  Segundo Moraes (2002, p.11):  

  

  
No início dos anos 1970, as intelectuais feministas começaram a mudar para 

criticar o preconceito androcêntrico na metodologia da pesquisa tradicional; a 

explorar o status das mulheres numa ampla variedade de sociedades; a devendar o 

preconceito do estudo das mulheres na academia; e a teorizar sobres as posições 

sociais das mulheres sob novas maneiras.  

  

  

Ao explorar o status da mulher, percebe-se que com todas essas conquistas e seu novo 

posicionamento na sociedade, a forma de relacionar-se com o parceiro também sofreu 

mudanças, ela adquire o direito de escolha sobre com quem irá relacionar-se e qual o seu 

objetivo com o envolvimento numa relação, decide sobre o uso de métodos 

anticoncepcionais, o que contribuiu para maior liberdade na relação com o parceiro e vive 
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num contexto onde os dogmas religiosos são mais permissíveis. Entretanto, observa-se que 

a independência almejada pode ser somente a financeira e não a afetiva, a mulher, nessa nova 

fase, está em busca de um relacionamento ideal, onde o amor incondicional esteja presente.  

A visão idealizada que a mulher tem do parceiro é a de um príncipe, um homem 

completo que venha fazer-lhe “feliz para sempre” como num conto de fadas. “De modo 

igualmente sistemático, as mulheres são ensinadas a crer que, algum dia, de algum modo, 

serão salvas. Esse é o conto de fadas , a mensagem de vida que ingerimos com o leite 

materno.” (Dowling 1981, p.13). E mesmo que a mulher viva intensamente, trabalhando, 

viajando e sendo independente, ela almeja um parceiro que assuma esse papel de príncipe, 

que além de cuidá-la, venha amá-la muito.  

Para a mulher recém-liberta, o casamento torna-se opcional e não mais imposto, ela opta  

se pretende ou não engendrar uma relação com laços mais profundos com o homem, e 

escolhendo o casamento, sonhando com a vida conjugal ideal ou com o “príncipe”, se depara 

com uma situação repleta de marcas do seu passado de dominação. Na união matrimonial o 

homem ainda se sobressai, a mulher possui uma dependência de carinho, a necessidade de 

ser cuidada por outrem, leva a mulher a adotar posições secundárias, a resignar-se e deixar-

se subordinar, pois é grande a sua carência afetiva é como se ela devesse algo a ele. Nesse 

ponto, o amor não é recíproco.  

Anteriormente, a mulher deveria desenvolver as suas habilidades de serva e 

procriadora, e era o que lhe bastava, mas sentindo a necessidade de liberdade, adentrou num 

mundo que não lhe pertencia, um ambiente criado para a total liberdade masculina onde a 

mulher é vista como objeto. Ao adentrar nesses novos “ambientes” ela depara-se com um 

aumento de suas funções e, ocorre a difícil conciliação de suas tarefas domésticas e 

profissionais, como afirma Dowling (1981, p.180): “a exaustão expressa pelas mulheres de 

hoje com relação à sua “dupla carga” é o resultado de um conflito, a contradição entre querer 

resguardar os seguros limites domésticos, e o desejo de ser livre e realizadora.” Nesse sentido 

Beauvoir (1980, p.247):  

  
Há mulheres que encontram em sua profissão uma independência verdadeira; mas 

são numerosas aquelas para quem o trabalho “fora de casa” não representa no 

quadro do casamento senão uma fadiga a mais. Aliás, amiúde, o nascimento de um 

filho obrigaas a confinarem-se em seu papel de matrona; é atualmente muito difícil 

conciliar trabalho com maternidade.  

  

Essa exaustão gerada por suas múltiplas funções de esposa, mãe e trabalhadora é que 

levam a mulher, em alguns casos, a sentir-se frustrada no relacionamento, ela constrói o seu 

sonho de carreira, assim como o sonho do relacionamento perfeito e o desejo de ser mãe, 

alcançando esses sonhos idealizados em sua mente, ela se depara com um grande fardo para 

carregar, às vezes ser uma mulher para três funções gera desconforto e, se o parceiro é relapso 

em relação a isso, ela sofre no relacionamento também. Paira no ar do ambiente familiar 

aquele ideal de que a mulher tem de ser boa esposa, boa mãe e ser bem sucedida 

profissionalmente, a contradição está nesse ponto, querer a liberdade e querer constituir uma 

família. Em   concordância   a   essa   afirmação   disse   Giddens   (1993,   p.73):   “muito 

frequentemente, os sonhos de amor romântico das mulheres tem conduzido a uma severa 

sujeição doméstica.”  

As relações modernas, na maioria dos casos, estão mais frágeis, os quesitos para se 

envolver com alguém são mais baseados na satisfação sexual, não há como negar que a 

ruptura de tabus do passado proporcionou maior liberdade de escolha, assim como a 

separação entre o amor cultivado e o amor apenas por prazer. Busca-se a liberdade, o prazer, 
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a felicidade nos relacionamentos, mas na realidade sobrepõe-se o individualismo, o que fica 

explicito nessa afirmação quando podemos perceber como se constituem os relacionamentos 

contemporâneos.  

Pode-se dizer que para ambos os sexos não há nada que impeça a liberdade para se 

buscar o prazer, vínculos que aprisionam como o casamento monogâmico do passado, não 

são mais bem vistos, nessa concepção individualista, a validade de um relacionamento não 

está mais focado na duração, mas sim na liberdade que ele proporciona, sobretudo sexual. O 

envolvimento dos parceiros é raso, na maioria dos casos não se delimita se vão viver juntos 

para sempre, o que vale é o presente e não o porvir.  

Beauvoir (1980, p.322) salienta que “é muito difícil a uma mulher agir como igual ao 

homem quando essa igualdade não está universalmente conhecida e concretamente 

realizada.” Mesmo que as ações das mulheres que querem a liberdade estejam se igualando 

às ações dos homens, em nossa sociedade está latente o passado em que a mulher era tratada 

como inferior: são críticas sutis ao novo comportamento amoroso da mulher, no convívio 

social ou familiar, ainda a infidelidade do homem não causa tanto espanto como a da mulher, 

se a mulher trai a repercussão no seu meio de convívio, é muito maior, a sociedade ainda faz 

associações da mulher livre com a de vida fácil, que pode manter vários relacionamentos, e 

ser vista normalmente assim como o homem.  

Nessas novas relações atuais houve um aumento do número de divórcios e também 

das ligações sem profundidade, alguns casamentos estão se diluindo facilmente devido a 

essas mudanças na constituição familiar. A família hoje se apresenta de outras formas e não 

somente na forma estabelecida anteriormente a monogâmica, e emergiram na sociedade as 

mudanças genéricas. Isso não quer dizer que todos os relacionamentos são constituídos 

assim, há casais que vivem num casamento tradicional e estão satisfeitos com a relação. 

Também o sexo não está mais  restrito ao casamento, a mulher é livre em suas escolhas.  

Para se compreender os relacionamentos amorosos, tanto os constituídos no 

matrimônio quanto outro tipo de relação mais ou menos durável, é preciso adentrar ao campo 

dos sentimentos e observar o que há de novo para desfrutar e extravasar e o que se almeja 

realmente num relacionamento. Nesse âmbito, Giddens (1993) distingue em dois, os tipos 

de amor existentes: o amor romântico e o amor confluente, ambos incluídos em nossa 

sociedade atual.  

O amor romântico é o que pode-se definir como o alimentador do complexo de 

cinderela, já tratado no texto, é o que idealiza o parceiro e aspira dele a perfeição do príncipe 

dos contos de fadas; o amor romântico é o que faz a mulher se dedicar demasiadamente ao 

parceiro. Para Giddens (1993, p.10) o “amor romântico pressupõe a possibilidade de se 

estabelecer um vínculo durável com o outro, tendo-se como base as qualidades intrínsecas 

desse próprio vínculo.” O vínculo durável com o parceiro poderia ser o casamento, um ponto 

crucial do amor romântico, monogâmico, estável e com reciprocidade, esse tipo de amor 

mesmo com toda transformação da sociedade ainda está latente na mentalidade das pessoas, 

ele ainda é almejado pelas mulheres, um ideal de relacionamento precisa ter “romantismo”.  

A liberdade proporcionada nos relacionamentos, sobretudo para a mulher, fez com 

que surgisse o amor confluente. Segundo Giddens (1993, p.57) Esse “amor se afasta das 

palavras “para sempre” e” “único” e faz com que a satisfação sexual recíproca seja algo 

imprescindível na manutenção ou dissolução dos relacionamentos.” Desaparece assim a 

distinção entre mulher respeitável e as marginalizadas (não totalmente, a sociedade ainda faz 

julgamentos), esse relacionamento não tem ligação específica com a heterossexualidade, 

podem ocorrer relacionamentos de sexos iguais. O relacionamento dura enquanto durar os 

mesmos ideais. Isso porque, segundo Priore (2011, p.181), “encaram a liberdade da mulher 
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como uma concessão e um pecado, muitos homens tendem a confundir essa libertação com 

libertinagem”. Ora a imagem da mulher emancipada não suprime a imagem da mulher 

essencialmente pura, basicamente fiel.  

  

2.Análise do conto “Gaby”  

  

  

Nesse capítulo serão abordados os relacionamentos das personagens femininas 

existentes no conto “Gaby”. São mulheres que escolheram seus parceiros, já com mais 

liberdade em comparação a mulheres de décadas anteriores; mas algo deixa dúvidas, será que 

essa nova mulher é realmente livre? Será que é independente do parceiro? E as pessoas a 

reconhecem como livre? No decorrer da análise perceberemos que os anseios das personagens 

são diferentes, mas acabam convergindo para os mesmos pontos, todas elas sentem a 

necessidade de um parceiro, ou melhor, de serem amadas por alguém, e desse desejo lhes 

sobrevém alguns imprevistos e frustrações.  

Nesse conto, apresenta-se um narrador masculino, ele é o centro da narrativa, é ele 

que reflete os pensamentos sobre as demais personagens. Gaby é um apelido afeminado, seu 

nome é Gabriel, alguém frustrado com sua vida financeira e amorosa. Esta personagem 

masculina apresenta-se como fraco e constantemente indeciso sobre o que quer, é tão fraco 

a ponto de não conseguir optar pelo seu amor, “Mariana”, e acaba ficando com a velha que 

o sustenta e por quem seu único sentimento é o asco.  

Primeiramente, no balcão de um bar, Gaby relembra a sua infância, a mãe, uma mulher  

linda e sensual, ativa, gostava de arrumar-se muito bem e usava perfumes caros, e é descrita 

no conto como sendo “toda sorrisos”; as vestimentas para essa personagem representam o 

erotismo,  demonstra sensualidade, é instrumento de conquista. Frustrada com o casamento, 

vivia um relacionamento extraconjugal e para tal encontro se embelezava, é o que se percebe 

na descrição de Gaby: “Gostava de perfumes de bibelôs e sapatos, tinha uma coleção enorme 

de sapatos. Os pés delicados, pequenos... Gostava também de sair. Voltava à noitinha, as 

faces afogueadas os olhos brilhantes”. (Telles, 1974, p.34)  

Nota-se que ela era uma mulher atraente e ficava em êxtase com os encontros furtivos, 

com um filho pequeno e um casamento insatisfatório, ela sai em busca de uma nova paixão, 

a realização de um desejo, o que a fazia chegar em casa radiante. Gaby, seu filho venerado, 

presenciava toda a sua felicidade, e sem saber por que ela saia com outro moço, foi o seu 

delator, num deslize inocente de criança, ele conta para seu pai que ela saia com um moço, 

num carro vermelho. Comportamento que é expressão de uma desilusão com o casamento, 

de acordo com as palavras de Beauvoir (1980, p.317):  

  

  
Mas muitas vezes é menos o rancor do que a decepção que a joga nos braços de 

um amante; não encontra o amor no casamento e resigna-se dificilmente a não 

conhecer jamais as volúpias e as alegrias cuja espera lhe encantou a juventude. O 

casamento, frustrando a mulher de toda a sua satisfação erótica, denegando-lhe a 

liberdade e a singularidade de seus sentimentos, a conduz através de uma dialética 

necessária e irônica, ao adultério.  

  

  

O que levou a mãe de Gaby ao adultério foi a decepção com o casamento, tudo o que 

esperou e o que sonhou não foi concretizado e, com isso, ela se encanta com a possibilidade 
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de um encontro prazeroso, furtivo, de sua própria escolha e decisão, que reavivasse sua 

esperança de felicidade.  

Nesse período em que o conto foi escrito, ocorriam em tempo real violências bárbaras 

contra as mulheres. Um caso memorável de violência que ficou conhecido como um marco 

para a luta em defesa das mulheres foi, segundo Priore (2011, p.207-209), o de Doca Street, 

vale lembrar que ele foi a júri, mas, por alegação do advogado, que acusou de devassidão, 

má conduta e amores homossexuais a mineira Ângela Diniz, morta 1976, ele foi absolvido 

do crime e saiu aplaudido pelos populares.   

Esse crime motivou outros, a aceitação da evolução mulher não havia chegado à 

percepção dos homens e da sociedade; outro crime ocorrido nesse período marcou pela 

declaração do acusado, em entrevista chocante à revista Veja em 1980, de que assassinou a 

esposa porque “... a mulher passou a exigir todas as liberdades do tempo de solteira, como 

fumar, usar roupa indecente, fazer ginástica, retornar aos estudos, trabalhar fora e até andar 

de carro...”, finalmente discutiu com a mulher e nela acertou seis tiros, quando ela disse que 

tinha outro. (Priore 2011, p. 209).  

Vários crimes ocorreram, inúmeros,  todos em defesa de honra, como se a mulher em 

questão fosse objeto de posse do homem. Um dado importante, destacado por Priore, é que 

o divórcio ainda não era legalizado e, assim, as mulheres que queriam a separação sofriam 

as consequências. Um fato em comum nesses crimes é que o estopim das divergências entre 

casais foi a mulher tornando-se independente, em quase todos os casos, ela menciona que 

tinha um amante e queria viver sua vida, o que era inaceitável para o parceiro, concluindo, o 

desfecho  sempre em violência.  

Após esses vários crimes “passionais”, ainda citando Priore, grupos feministas 

resolveram unir-se em favor de uma causa justa, o direito da punição aos maridos violentos, 

com a criação de instituições de amparo às vitimas e delegacias especiais, aqui no Brasil, o 

grito por justiça foi se igualando com a liberdade das mulheres, embora lento, ele alcançou 

resultados visíveis para aquela época.   

No conto, a mãe de Gaby apanhou e foi humilhada, namemória, Gaby associa à morte 

de uma leitoa. Um exemplo tirado da literatura de Lygia Fagundes Telles que incorpora o 

que estava ocorrendo naqueles anos:  

  

  
O primeiro grito veio sufocado. Em seguida, os soluços também sufocados, mas 

de repente aquele grito imenso, espirrando sangue como aquela leitoa que o tio 

Raul matara no natal, a faca entrando lá no fundo, entrando e saindo outra vez sem 

conseguir atingir o coração, “sua puta! Puta!” (Telles, 1974 p.42-43)  

  

  

A violência, em alguns casos marca o relacionamento da mulher, e demonstra 

claramente o machismo masculino, a não aceitação da condição de rejeitado, o orgulho que 

leva a tal atitude, punir a infidelidade com violência. As consequências que o adultério traz 

são várias e com um ponto impactante, Segundo Beauvoir (1980 p.320), “a infidelidade 

conjugal apresenta-se ainda, em nossa civilização, em que as tradições patriarcais 

sobrevivem, como muito mais grave para a mulher do que para o homem”. É o que confirma 

Chauí (1984, p.78): “Embora, de direito, o crime de adultério se refira tanto a homens quanto 

a mulheres, a repressão social se dirige, de fato para o adultério feminino [...] de fato, os 

homens afirmam que sua honra foi manchada.”  
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Ocorrendo morte ou espancamento da esposa, os maridos estão livrando a sua honra, 

o adultério feminino significa para o homem nas palavras de Chauí (1984, p.78) “não só o 

surgimento de uma suspeita quanto à sua virilidade, mas também o medo de perder postos 

de comando, de autoridade e poder. É a desonra. Perda de poder e prestígio.” Nos exemplos 

de Priore (2011) percebemos quanto foi o medo de perderem o poder sobre a mulher, o medo 

do que os amigos vão dizer, mostrar-se superior . Como pode-se perceber o que ocorreu com 

o pai de Gaby, um homem com preceitos fortes:  

  

“Ninguém tem culpa. Ninguém”- sussurrou afastando o copo. Aquela mania de 

fidelidade. Honra. O pai devia saber que mulheres assim agitadas não podem mesmo 

ser fiéis. Enfim, passou. Ela desaparecera completamente, milhares de pessoas 

desaparecem por ano. Por dia. Estava escrito. (Telles, 1974, p.48)  

  

  

De acordo com a classificação de Gaby, sua mãe era agitada, dentro da concepção do 

conto, agitada por querer fazer algo condenável para a sociedade, por não se adaptar e viver 

estritamente para o marido e filhos mas para ela, essa vida agitada proporcionava prazer e o 

resgate do amor do início de sua juventude. Fica implícito nesse trecho do conto o pensamento 

da época, a metade do século XX, em que a mulher não deveria ser agitada. Nas palavras da 

historiadora Mary Del Priore (2011, p. 160) “a mulher ideal era definida a partir dos modelos 

femininos tradicionais – ocupações domésticas e o cuidado dos filhos e do marido – e nas 

características próprias da “feminilidade” como instinto materno, pureza, resignação e 

doçura.” A mãe de Gaby ultrapassou esses limites, quando não se resignou em aceitar uma 

vida casta.  

E necessário deixar claro que essa aceitação da mulher decidindo por seus atos é um 

processo que ocorreu no período dos crimes passionais sem punição e ocorre nos dias atuais 

lentamente. Embora com leis mais severas, como a conquista da lei Maria da Penha, que visa 

garantir a segurança da mulher, ainda ocorrem crimes “passionais”, exemplo claro são mortes, 

já em nossos dias, de mulheres que, ao declarar que querem a separação, tem suas vidas 

ceifadas. Para Priore (2011, p.181) isso ocorre porque: “ encaram a liberdade da mulher como 

uma concessão e um pecado, muitos homens tendem a confundir essa libertação com 

libertinagem. Ora, a imagem da mulher emancipada não suprime a imagem da mulher 

essencialmente pura e fiel.”  

Durante todo o conto, Gaby está absorto em seus pensamentos, conversa consigo 

mesmo e, junto com os diálogos com o dono do bar sobre coisas frívolas, está o cenário 

decadente, expressando a angustia existencial dos personagens envolvidos; a sujeira do bar, o 

mau tempo, a mosca a voar incansavelmente a sua volta, os pensamentos que ele tem a respeito 

de seus relacionamentos e, sobretudo do pai que, naquele momento se encontrava numa 

pensão, inválido e com um fétido odor de urina. Essa mosca que o circunda representa 

segundo o dicionário Chavalier (1971, p.623), “o pseudo-homem de ação, ágil, febril, inútil e 

reivindicador: é a mosca da carruagem na fábula, que reclama seu salário, sem nada ter feito 

além de imitar os trabalhadores.” Uma definição que lembra o próprio Gaby.  

Os ideais do casamento como forma de escape para os problemas aparecem expressos 

nos pensamentos de Gaby, se o seu pai tivesse aceitado a infidelidade de sua mãe, hoje eles 

estariam vivendo juntos e, se o seu pai vivesse com ela, ele, como filho, estaria livre de ver o 

pai naquela situação de penúria. Gaby adota uma posição egoísta de pensar apenas em seu 

próprio bem. Beauvoir (1980, p.235) exemplifica de forma clara qual a função da mulher 

esperada por Gaby, que deveria ser cumprida por sua mãe: “um doente, depois de ter 
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agradecido seus amigos, seus parentes, suas enfermeiras, disse a sua jovem mulher que 

durante seis meses não saíra de sua cabeceira: “a ti não agradeço cumpriste o teu dever.”  

No casamento, como já foi abordado, a mulher deve cumprir suas funções, inclusive 

a de cuidar do marido em suas enfermidades e não deixá-lo sozinho e nem aventurar-se, a 

exemplo da mãe de Gaby. Para ele houve uma quebra na possível linearidade do casamento, 

mesmo vivendo no início de uma nova época, tempos de libertação feminina, o pensamento 

masculino ainda é de submissão da mulher. Nas palavras de Beauvoir (1980, p.235): “ele 

ignora mais radicalmente ainda os sonhos dela, seus fantasmas, suas nostalgias.”  

Passando do relacionamento da mãe, para os “dois” relacionamentos amorosos de 

Gaby: ele está em busca de um relacionamento que lhe satisfaça. Mariana e a Velha estão 

ligadas a Gaby, Mariana, a mais nova, é amada, e a Velha que o sustenta mostra-se totalmente 

dependente dele. Enquanto o objetivo de Gaby com ela é apenas a possibilidade de um dia, 

após a morte dela receber a herança. Ativa e inteligente era o oposto de seu parceiro, conhecia 

o relacionamento dele com a velha, mas dava um tempo para ele se decidir se largaria a 

Velha, arranjaria um emprego, e se casaria com ela:  

  

  
Não fosse aquela mania de ordenar tudo, a gente tem que reagir Gabriel, tem que 

lutar pelas coisas! Que coisas? Falava demais em luta. Era ver Napoleão. 

Informadíssima. Se calhasse até nomes de eclipses. Verdadeiro calendário 

daqueles antigos com lembretes sobre datas importantes, conceitos de moral, 

receitas. (Telles, 1974, p.32)  

  

  

Mariana é o retrato da nova mulher, inteligente, liberal, buscando os seus ideais em 

contraponto à falta de caráter do seu parceiro. O motivo que levou Mariana a ligar-se a um 

homem assim, foi o amor que sentia por ele, um sentimento que busca a união dos interesses 

para um bem comum, como no amor confluente, de Giddens (1993, p.69) que “presume 

igualdade na doação e no recebimento emocionais.” Para Gaby, não fazia sentido se igualar 

aos ideais de Mariana, na situação de completa incerteza ele não estava correspondendo a 

essa reciprocidade exigida por ela.  

Ao mesmo tempo que ela se enquadra no amor confluente, ela também sentia por 

Gaby o amor romântico, que a fazia sonhar com casamento e maternidade e, sobretudo, com 

o relacionamento perfeito idealizado por ela, um homem extremamente belo como ele, daria 

um casamento perfeito. Para ele, Mariana tinha “qualidades e princípios” para se constituir 

uma família dentro dos padrões: “ Felizmente algumas mulheres ainda tinham seus 

princípios, não ficavam caçando homens feito doidas. Ainda bem que Mariana queria tudo 

direitinho, a coisa oficializada para valer.” ( Telles,1974, p.39)  

O relacionamento de Mariana com Gaby se caracteriza definitivamente como 

contemporâneo, mas, pela visão de Gaby, Mariana é uma moça “para casar”, para ele a 

mulher não deve ficar “correndo atrás de homem” deve ser comportada, nesse pensamento 

percebemos que mesmo na atualidade ocorre essa distinção entre as moças respeitáveis e as 

perdidas. Mas fica evidente no conto que ela o deixou porque ele foi fraco e não soube decidir 

se terminava com a Velha para ficar com ela. Em relação a distinção entre respeitáveis e 

perdidas,  Giddens ( 1993, p.16) afirma:  
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É claro que sempre houve uma minoria de mulheres para as quais foi 

possível a variedade sexual, e também uma certa proporção de 

igualdade. Mas em sua maioria, as mulheres tem sido divididas entre 

as virtuosas e as perdidas, e as “mulheres perdidas” só existiram a 

margem da sociedade respeitável. Há muito tempo a “virtude” tem 

sido definida em termos da recusa de uma mulher em sucumbir à 

tentação sexual.  

  

  

No conto, Mariana se enquadra no “rol” das garotas respeitáveis, ela não é só 

respeitável, mas se faz respeitar, carregando consigo a virtude, o que atraia Gaby, mesmo 

não sendo ele uma pessoa respeitável, o sentimento de poder estar com uma pessoa que fosse 

fiel a ele como sua mãe não fora no passado, era prazeroso. Por outro lado, Mariana sonhava 

com a união do casamento, um símbolo da mulher respeitável e alicerce do amor romântico 

que ela sentia.  

Rupturas são tão constantes nos relacionamentos atuais, cujos pilares às vezes não 

são profundos e com os abalos que constantemente sobrevém, a relação pode sucumbir. Nas 

palavras de Baumam (2004, p.11): “Afinal, que tipo de relacionamento eles querem de 

verdade: como estabelecer um relacionamento ou – só por precaução – como rompê-lo sem 

dor e com a consciência limpa? Não há uma resposta fácil a essa pergunta.” Com a ruptura 

de Marina com Gaby, não fazia sentido para ele, o trabalho, a vida com a Velha, o pai 

enfermo, nada. Mariana optou pelo término da relação porque Gaby não tinha ambições era 

desprovido de forças para lutar, um fraco. Nessa citação do conto, percebemos o que ocorre 

num relacionamento, o término é muito difícil para ambos:  

  

  
Fechou o chambre no peito. Colocou os óculos escuros. Uma lágrima morna 

escorreulhe pelo rosto. Não mais envelheceriam juntos numa casa igual à casa 

vermelha, os dois de mãos dadas na varanda. As crianças do calendário brincando 

ao redor, o mais velho com o seu nome. (Telles, 1974, p.41)  

  

  

Não mais casariam, o casamento implica resignações e responsabilidades de que 

Gaby não era capaz, sua relação com Mariana não estava baseada na reciprocidade, os ideais 

de ambos eram diferentes embora ela se esforçasse para ajudá-lo. Cabe aqui as palavras de 

Bauman (2004, p.29) quando compara o casamento a um investimento:  

  

  
Relacionamentos são investimentos como quaisquer outro, mas será que alguma 

vez lhe ocorreria fazer juras de lealdade às ações que acabou de adquirir? Jurar ser 

fiel para sempre, nos bons e maus momentos, na riqueza e na pobreza, “até que a 

morte nos separe? Nunca olhar para os lados, onde ( quem sabe?) prêmios maiores 

podem estar acenando?  

  

Na relação com a Velha a sua intenção foi de investimento, pois estando com ela 

poderia usufruir do seu dinheiro, e a ela, proporcionaria prazer. Uma vida fácil sem os 

contratempos e responsabilidades de uma relação estável como Mariana queria. Essas rupturas 

constantes são características das “líquidas” relações atuais, marcadas pelo individualismo, 

como discorreu Bauman (2004, p. 08):  
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O principal herói desse livro é o relacionamento humano. Seus personagens centrais 

são homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados por terem sido 

abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente descartáveis, 

ansiando pelo convívio e pela mão amiga com quem possam contar num momento 

de aflição, desesperados por relacionar-se. No entanto, desconfiados da condição de 

“estar ligado”, em particular ligado permanentemente, para não dizer eternamente, 

pois temem que tal condição possa trazer encargos e tensões que eles não se 

considerem aptos nem dispostos a suportar, e que podem limitar severamente a 

liberdade de que necessitam para – sim, seu palpite está certo – relacionar-se [...]  

  

  

A relação da Velha com Gaby é o reflexo da dependência afetiva, ela não consegue se 

desvencilhar dele, dar um basta na “boa vida” de Gaby, ela vive uma paixão cega, não atenta 

para o fato de estar sendo humilhada vivendo com ele, ao contrário de Mariana que rompe o 

relacionamento decididamente, visto que já havia tentado ajudá-lo. Quando num descontrole 

a Velha lhe faz a mínima cobrança ela se sente mal e cai de joelhos perante o seu “ídolo”. 

Num trecho ela expressa sua adoração por Gaby:  

  

  
Conheci um monte de homens mas nenhum tão belo, amor. Você parece um postal 

italiano que vi uma vez, tinha um moço nu, divino. Aquele cabelo todo encacheado, 

que nem o seu. E o pipiu tão delicado. Queria te dar essa estátua. (Telles, 1974, 

p.38)  

  

  

Percebe-se, através desse trecho do conto, que ela possuiu muitos amantes, seus 

relacionamentos eram opcionais e livres, e com Gaby viu-se dependente, a beleza deste último 

amante bem mais jovem, acabou se tornando em obsessão, por sua experiência com amantes 

ela presume que manterá Gaby sempre consigo e diz: “Mas de repente me vem tamanha 

confiança e fico pensando que você precisa de mim, que não seria feliz com alguém da sua 

idade porque tenho experiência, hem, Gaby? Você não precisa de mim?”( Telles, 1974, p.46).  

Essa carência afetiva e a necessidade de autoafirmação estão expressas nessa fala 

desesperada da Velha, ela necessita mais do que tudo sentir-se amada, e precisa dessa 

confirmação para sentir-se bem. Com o envelhecimento, ela sabe que deixou de ser objeto 

erótico e desejável para o homem, entretanto, vê na possibilidade desse romance o reavivar 

das chamas do amor. Segundo Giddens (1993, p.144):  

  

As mulheres não necessitam apenas ser admiradas, mas que lhes seja dito que elas 

são apreciadas e valorizadas. Privadas dessa confirmação narcisista no início de 

suas vidas, depois disso só encontram segurança no espelho do amor 

proporcionado pelo outro adorado.  

  

  

A velha é narcisista, seu modo de vestir-se, de comportar-se, seu relacionamento com 

alguém muito mais jovem expressam o seu desejo de um recomeço, de “viver a vida”. Ela 

paga por prazer e em muitos momentos, cobra sexo do parceiro, e pelo que Gaby 

desinteressado sente repulsa e diz: “Como se não bastasse a Velha. Uma vez por mês não era 

suficiente? Não, não era suficiente, precisava mais, gosto tanto de amar no verão! E no 
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inverno também. E no outono”. (Telles, 1974, p.31) Para uma mulher madura que se 

relaciona com jovens, o romance está baseado na troca, ela como mantenedora do jovem 

desfruta do poder que exerce sobre ele. Ela o mantém pela sua dependência material, e ele 

lhe dá prazer.  

Nas palavras de Beauvoir (1980, p.350):  

  

  
Porém mais romanesca do que lúcida, a amante bem feitora tenta muitas vezes 

comprar uma miragem de ternura, admiração, respeito; persuade-se mesmo de que 

dá pela prazer de dar, sem que nada lhe seja pedido: aqui também um jovem é um 

amante ideal, porquanto pode ufanar-se com ele de uma generosidade maternal; 

mas é raro que a má-fé seja clemente por muito tempo; a luta dos sexos transforma-

se em duelo entre o explorador e o explorado no qual a mulher, desiludida, 

humilhada, se arrisca a sofrer cruéis derrotas.  

  

  

Nesses casos em que a mulher rica paga o seu amante, é valido ressaltar que ela corre 

o risco de ser enganada, mas só o fato de pagar por isso, também, segundo Beauvoir ( 1980, 

p.350) “ transforma o homem num instrumento e permite à mulher essa liberdade erótica” 

ela paga para ter prazer, ela é soberana na relação, mas se olharmos pelo lado afetivo, a 

posição que a Velha se encontra é de dependência do macho, pois dos outros ela só queria 

sexo, mas com Gaby seus sentimentos são outros, por isso ela tem a liberdade, mas está 

acorrentada pelo sentimento, que é sem dúvida não correspondido. Outra possível decepção 

nesse tipo de relação pode ser expressa nessa citação “cliente que paga é também um 

instrumento, dele se serve o parceiro como de um ganha-pão” (1980, p.458) No conto, a 

personagem é presa do parceiro, pode-se perceber no pensamento de Gaby:  

  

  

Generosa. A vida inteira recebera de homens. Agora sentia prazer em pagar por 

um, comprar seu gozo. “Um gozo meio vagabundo, bastante laborioso”, pensou 

ele e teve vontade de rir. Enfim, estava em tempo dela pagar como fora paga. Tanto 

presente, aquele carro último tipo. (Telles 1974, p.37)  

  

  

Com a Velha, a relação dos dois não é singular, e nem foi com Mariana a quem ele 

amava, o relacionamento com a velha tornou-se algo repugnante, “há entre eles hostilidade, 

nojo, indiferença, a atração erótica desaparece” (Beavouir 1980, p.192). Em muitas 

passagens do conto percebemos os pensamentos maldosos em relação à morte da Velha, ele 

maquina como poderia livrar-se dela, em alguns momentos chega a odiá-la muito por ter 

deixado Mariana sair de sua vida: “Maravilhoso se ela fosse jogar paciência. Ou ver novela. 

Ou morrer. Tinha um ácido que dissolvia os corpos, como era mesmo o nome? Devia ferver, 

sair uma fumacinha e pronto: o torresminho podia caber numa caixa de 

fósforo.”(Telles,1974, p.45)  

Ela agiu dessa maneira nessa relação, pois o “amor idólatra confere ao amado um 

valor absoluto” (1980, p.423). Uma ligação quase que obsessiva, na qual generosidade 

converte-se logo em exigência, a ponto de o mínimo diálogo entre os dois resultar no seu 

choro amargurado, perante a possibilidade dele a deixar; controlado o choro, pede perdão, 

numa atitude submissa se rebaixa: “Beijou-lhe os pés. Chorava e ria: meu amor, meu amor. 
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Me perdoa! Vai me perdoar, hem?”(Telles, 1974, p.49) e depois num instinto maternal vai 

fazer um chá para os dois.  

As dificuldades de um relacionamento moderno são inúmeras, mas isso não quer 

dizer que os dois não possam ter uma boa convivência, a mulher conquistou um pouco de 

liberdade mas muitas vezes não está conseguindo conciliar seus relacionamentos, ela escolhe 

seu parceiro, mas não conduz a relação com liberdade e logo cai novamente nas redes, dessa 

vez as redes que a prendem são a dependência. Segundo Beauvoir (1980, p.246) a mulher é 

dependente pois:  

  
Afinal de contas, ele pode mais facilmente viver sem ela do que ela sem ele; se a  
abandona, ela quem fica com a vida arruinada. A grande diferença está em que, na 

mulher, a dependência é interiorizada: ela é escrava, mesmo quando se conduz 

com aparente liberdade; ao passo que o homem é essencialmente autônomo é de 

fora que se acorrenta.  

  

  

Para ele o ideal de mulher seria “uma nativa para servi-lo, a mais submissa delas. E 

sem a menor idéia na cabeça.” (Telles, 1974, p.46) a ideia de submissão ainda está muito 

presente nos relacionamentos, uma mulher que têm ideais e pensa por si só, muitas vezes é 

incompreendida pelo homem, como Mariana. Gaby, um homem sem objetivos, se sentia 

incomodado diante das mulheres ativas com que se envolveu, para ele se elas não cobrassem 

tantas coisas dele, seria bem melhor.  

Num relacionamento e principalmente nos dias atuais, o homem pode também se 

sentir sob pressão: muitas vezes quer viver com alguém e, ao mesmo tempo, ter sua liberdade. 

Para Gaby, o casamento com Mariana seria uma estabilidade emocional, um investimento a 

longo prazo, um seguro de que na velhice teria alguém do seu lado: “Então seria bom ter 

Mariana ao lado preparando o chá. A bolsa de água quente”(Telles, 1974, p.28) mas ao 

mesmo tempo ele deseja a liberdade e segundo Beauvoir (1980, p.243), a duplicidade do 

amante que destina a mulher à infelicidade:  

  
Assim como na cama ele a quer quente e fria a um tempo, ele a reclama totalmente 

entregue e, no entanto sem peso; pede que o amarre ao chão e que o deixe livre, 

que lhe garanta a repetição monótona dos dias e que não o aborreça, que esteja 

sempre presente mas não seja importuna; quer tê-la inteiramente para ele mas não 

lhe pertencer; viver junto mas continuar sozinho.  

  

  

Essa é a realidade dos relacionamentos atuais os pares querem a liberdade mas 

querem também estar presos a alguém, esse caráter dual dos amantes causa infortúnios na 

relação, bem exemplificado nos relacionamentos das mulheres em questão, a mãe de Gaby 

sentia amor pelo filho, mas isso não impediu que ela exercesse a sua liberdade e procurasse 

um amante, Mariana se envolveu com Gaby quando ele já estava com a Velha, mas ela queria 

apenas que ele decidisse, e ele pensando em sua estabilidade ficou com a Velha, que para ele 

estava distante do ideal de felicidade.  

O caráter dual dos pensamentos masculinos são muito maiores quando ele se 

relaciona com mulheres livres, onde ela o questiona muito mais e ambiciona muito mais, daí 

as dificuldades em relacionar-se de forma recíproca, visto que a nova mulher que está 

emergindo necessita de um novo homem que saiba quem ela é, segundo Giddens: 

“Importante para todo homem romper com a ideia de que as mulheres devam ser passivas e 
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apaixonadas; em vez disso devem esperar relacionar-se com mulheres que são pessoas 

independentes.”  

Observa-se que Lygia Fagundes Telles utilizando a “literatura” retrata as evoluções 

da mulher e nos instiga a questionamentos acerca dos relacionamentos nos dias atuais: tais 

transformações significam liberdade ou apenas criaram novas formas de aprisionamentos? 

Pela escrita de Lygia percebemos que ela utiliza esses personagens em sua obra como forma 

de mostrar essas transformações sempre revelando o lado subjetivo dos personagens, seus 

anseios, medos, culpas, fatores que são inerentes a vida real das pessoas.  

Nas relações modernas ocorre o que Bauman chamou de perversões, que são variadas 

e caminham juntas nos relacionamentos. De acordo com Bauman (2004, p.31) uma delas 

“consiste simplesmente em tentar agradar um ao outro enquanto se continua fugindo do 

problema.” O que acontecia com a Velha que o enchia de mimos e não conseguia colocar o 

seu caso com ele em pratos limpos, ela o aceitava com o ele era, e não ousava o contradizer.  

Outra perversão é o medo de “separar-se do ser amado é o maior medo do amante, e 

muitos fariam qualquer coisa para se livrarem de uma vez por todas do espectro da despedida” 

(Bauman 2004, p.33). Como se observa no conto, fazer todos os gostos e até ajoelhar-se diante 

do amado é válido isso demonstra tamanha dependência. Atualmente “todas as formas de 

relacionamento íntimo, portam a mesma máscara de falsa felicidade que foi usada pelo amor 

conjugal e mais tarde pelo amor livre.”  

Na simbologia do conto destacamos três importantes formas de ligação com a 

personalidade das personagens: a cor vermelha aparece por diversas vezes no conto, 

representada pelo carro do amante da mãe de Gaby, pela sopa vermelha de tomates, a blusa 

vermelha e a maçã, representada na pintura de Gaby como natureza morta e no alimento 

ingerido pelo mesmo.  

De acordo com o dicionário de símbolos de Chevalier (1971) a cor vermelha, com 

sua força, seu poder e seu brilho, o vermelho cor de fogo e de sangue possui vários 

significados dentre os quais destaca-se o símbolo do início da vida A maçã também possui 

variados significados, representa segundo Chevalier, em suas formas de representação um 

meio de conhecimento, tanto como fruto proibido em “Adão e Eva” quanto fruto do 

conhecimento e da liberdade. Fruto que mantém a juventude, símbolo de renovação e frescor 

perpétuo. Por sua forma esférica, significaria os desejos terrestres e a proibição feita por 

Jeová que alertava o homem contra a predominância desses desejos, a advertência divina dá 

a conhecer ao homem essas duas direções e o faz optar entre os desejos terrestres e a 

espiritualidade. A maçã seria o símbolo desse conhecimento e a colocação de uma 

necessidade: a de escolher.  

Nesse meio, as mulheres recém saíram do casulo e tem muito que explorar, e o homem  

pode adaptar-se a ela; nas palavras de Nin (1980, p.56). “Todo povo que viveu algum tempo 

sob uma ditadura em geral é incapaz de se governar a si mesmo logo em seguida.” A mulher 

que é o foco principal desse estudo muitas vezes não consegue ter autonomia emocional 

sobre si porque é recente a sua libertação, tão recente que ainda permeiam as sombras de um 

passado não muito distante, essas sombras se refletem diretamente nos relacionamentos onde 

ela apresenta uma postura dependente como a Velha.  

Mas o parceiro pode adaptar-se a essa nova mulher recém-liberta e os dois podem 

chegar à satisfação, se para ela o momento que está vivendo é de ascensão ela pode equilibrar 

os dois campos, juntamente com o parceiro. Ou nas palavras de Bauman (2004, p.22) “Sem 

humildade e coragem não há amor. Essas duas qualidades são exigidas em escalas enormes 

e contínuas, quando se ingressa numa terra inexplorada e não mapeada. E é a esse território 

que o amor conduz ao se instalar entre dois ou mais seres humanos.” É um caminho árduo e 
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exige muito dos envolvidos, para relacionar-se é preciso cultivar para que dê frutos 

posteriores, se não, ao primeiro sinal insatisfatório ocorrem as rupturas próprias das relações 

modernas.  

  

Considerações  

  

Ao longo da pesquisa fez-se patente o fato de que há muitos tempos atrás em culturas 

e sociedade distintas da antiguidade, à mulher foi designada a função de reprodutora e serva 

do parceiro, mesmo quando ainda o casamento e a sociedade patriarcal não haviam sido 

instituídos, para controle. Ao instituir-se a sociedade patriarcal onde o homem tinha domínio 

sobre terras e posses, a mulher fica inclusa como um objeto de posse do marido; e assim 

ocorreu com o casamento, que servia também para controle da mulher, conforme instrução da 

igreja e, esse poder era exercido pelos homens a quem a mulher deveria ser totalmente 

submissa. Inclusive, acreditavase que o seu pecado (simplesmente ser mulher) poderia ser 

perdoado através da honra ao esposo e da maternidade.  

Mas como a sociedade está em constante evolução, lentamente, a mulher foi 

adquirindo espaço dantes não alcançados. Nunca foi fácil a situação da mulher, a 

dependência dela foi, e, de acordo com as leituras, ainda é um fator que permeia as relações 

modernas. Também não foi fácil o entendimento da sociedade acerca da liberdade feminina, 

e muitas foram as mulheres que sofreram primeiramente o rechaço para hoje as mulheres 

contemporâneas terem liberdade.  

No conto analisado todas as personagens femininas mostram-se liberais, a mãe de 

Gaby, buscou uma felicidade fora do casamento, e foi infeliz por ter tomado essa decisão, o 

marido não tardou em cobrar a sua honra; Mariana, jovem e independente, fiel retrato da 

mulher emancipada, foi infeliz quando buscou um relacionamento em que ela pudesse 

constituir uma família, sonho que nos dias de hoje está presente no imaginário da nova 

mulher, um príncipe que venha a amá-la, um ideal de perfeição. E por fim a Velha, seu nome 

não está destacado no conto, mulher madura com relacionamento livre, sente-se presa a 

Gaby, uma dependência que a faz parecer uma adolescente apaixonada, mostra-se fraca, 

carente ante esta relação amorosa. Houve rupturas, a mãe de Gaby separa-se do marido, 

Marina corta as relações com Gaby, a Velha não imagina perdê-lo e, ele por sua vez, suporta 

esta relação com a Velha apenas por interesse financeiro.  

Em nossa sociedade ocorre uma grande individualização das pessoas, daí as 

frustrações serem constantes. A liberdade feminina ampliou horizontes para o homem e para 

a mulher, mas há uma grande desconfiança em relação a um relacionamento mais duradouro. 

E as  mulheres  que  estão  cada  vez  mais  atuantes,  sentem-se  incompreendidas.   

 Para  Priore (2011.p. 237), “essa nova ordem sentimental repousa menos sobre os 

valores coletivos e mais na aspiração de construir uma identidade. A “fidelidade 

incondicional” de outrora foi trocada pela “fidelidade enquanto se ama.” De juramento 

solene passou-se à consciência do provisório”, essas foram às mudanças mais impactantes 

dos relacionamentos, a liberdade resultou em dúvidas em relação à pessoa desejada, e essas 

dúvidas geram o desconforto tão frequentes nas relações atuais.  

O enredo contemporâneo criado pela autora no conto manifesta o caráter de constante 

incerteza em relação ao “outro”, aquele com quem se vivencia a relação amorosa. O que se 

concluiu com esta pesquisa é que a obra de Lygia Fagundes Telles engloba com maestria as 

características dos relacionamentos atuais, abordando as dificuldades em relacionar-se,  é 

como um espelho para o leitor, ao mirar a obra, vê muito de si presente, os monólogos 

interiores que aparecem na obra evidenciam pensamentos que nos são comuns.  
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Outro ponto importante que fica claro com a personagem Velha é a dependência 

afetiva de Gaby, experiente com homens, com eles era só prazer, já com Gaby o laço era 

mais forte, ela se viu presa a ele mesmo não sendo correspondida. O que pode ser defendido 

é que mesmo em liberdade a mulher ainda está dependente do homem afetivamente.  

Sem os clássicos finais felizes dos romances românticos e sem adorados príncipes a 

obra de Lygia é impar nesse aspecto, ninguém é perfeito, busca-se a satisfação apenas, o que 

num mundo capitalista é bem comum. Na obra muitas vezes o amor parece ser a saída para 

as frustrações, na verdade as pessoas querem relacionar-se, rompem, mas desejam estar com 

alguém, o que sugere grande esforço, principalmente das mulheres. Como demonstra esta 

pesquisa, elas ainda continuam dependentes de afeto, dualidade expressa nas personagens do 

conto de Lygia que explora as relações amorosas com profundidade e beleza.  

Não se pode achar uma resposta para um relacionamento perfeito, cada época vivida 

tem suas formas de aprisionar o homem, assim hoje, podemos afirmar que é a era da 

modernidade, da liberdade de escolha, mas sobretudo das pessoas solitárias e isoladas dentro 

de si mesmas, presas aos seus objetivos, o que pode refletir diretamente no relacionamento 

dos amantes ocasionando os desconfortos frequentes. No conto, homens frágeis e mulheres 

dependentes, todos com seus medos e anseios bem marcados em seus diálogos consigo 

mesmos.  
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 ANÁLISE DA IDENTIDADE FEMININA NAS PERSONAGENS CENTRAIS DE O TEMPO  

E VENTO, DE ERICO VERÍSSIMO  
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RESUMO: O presente artigo se refere ao projeto de pesquisa desenvolvido junto ao Programa de  

Pós-Graduação, Mestrado em Letras, que tem por objeto a obra O tempo e o vento (1949), de Érico 

Veríssimo, onde se pretende ir além do estudo da história da formação rio-grandense e explorar a 

construção identitária de personagens femininas consideradas basilares na referida obra, além de 

refletir sobre pontos pertinentes ao papel da mulher na formação dessa sociedade. Busca-se a partir 

da análise da obra avaliar a representatividade feminina e a importância assumida por elas no contexto 

literário. Recorrer-se-á a aportes teóricos do Romance Histórico, bem como, aos Estudos de Gênero 

e Literatura e Sociedade. Espera-se com esse estudo, esclarecer os motivos pelos quais, a misoginia, 

ainda hoje se faz presente e as razões de comportamentos machistas que colocam a figura feminina 

sob o jugo da dominação/opressão em diversos segmentos sociais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: feminismo, identidade, misoginia.  

  

  

1. INTRODUÇÃO  

  

  

O presente trabalho pretende explorar, no romance O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, a 

identidade de algumas importantes figuras femininas, consideradas personagens basilares, na referida 

obra, bem como apresentar reflexões a respeito de pontos pertinentes ao papel da mulher na formação 

da sociedade rio-grandense.  

Serão levantados neste projeto, dados voltados às personagens femininas, Ana Terra, Bibiana 

e Maria Valéria, que se referenciem à sua representatividade na obra e à importância assumida no 

contexto literário, recorrendo-se a aportes teóricos da área do Romance Histórico e dos Estudos de 

Gênero, mais especificamente as proposições da crítica feminista, buscando verificar o papel social 

da mulher em diferentes épocas que perpassam o romance, bem como a visão que as personagens 

masculinas têm em relação a elas.  

Nota-se que, mesmo vivendo sob o jugo da rígida dominação patriarcal, as personagens 

insistiam em aspirar por uma nova forma de viver, assim, quando Ana Terra, após ser violentada e 

ver os homens da família, com exceção de seu filho Pedro, serem assassinados por castelhanos, 

consegue, mesmo em meio a tragédia, traçar um caminho para a liberdade em relação à opressão 

masculina e uma maneira de recomeçar, buscando outro território para viver.  

O escritor Érico Veríssimo em uma de suas analogias para a personagem Ana Terra, destaca 

“Eu penso nela como uma espécie de sinônimo de mãe, ventre, terra, raiz, verticalidade  (em oposição 

à horizontalidade nômade dos homens), permanência, paciência, espera, perseverança, coragem 
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moral” (CHAVES, p.76 apud BORGES, 2009). Na esteira das palavras do autor, pode-se inferir que 

Ana Terra é a representação daquelas mulheres empíricas que estiveram presentes durante os conflitos 

ocorridos à época no Continente de São Pedro, atual Rio Grande do Sul.  

  

  

  
Bibiana, neta de Ana Terra, personagem que pertence a outra geração de mulheres, também 

demonstra de modo determinado a força de suas escolhas, contrariando as expectativas de seu tempo, 

não aceita um casamento de conveniências, com Bento Amaral, e escolhe entregar-se a seus 

sentimentos, casando-se com o Capitão Rodrigo Cambará, um homem pouco convencional, que 

escandaliza a pequena cidade com seus modos. É desta forma então, que Bibiana, ao lado de Rodrigo, 

demarcam o início de uma nova geração, os Terra-Cambará.  

Considerando ainda as personagens centrais desse romance, temos a figura de Maria Valéria, 

mulher resoluta, forte, obstinada, que mesmo não tendo se casado, se mantêm a frente da família, 

auxiliando na criação dos sobrinhos e mantendo a serenidade em momentos de conflito, como no 

cerco ao Sobrado, onde enfrenta a fome, o frio, a morte e, principalmente, o preconceito machista, 

preconizado na crença de que o único papel que cabe às mulheres é o de cuidar da casa e dos filhos. 

Por isso, ao ser contestada por seu cunhado Licurgo sobre tais obrigações, lhe responde dizendo que 

“(...)esta revolução também é negócio de mulher. Nós também estamos defendendo o Sobrado. 

Alguma de nós já se queixou? (...) Alguma já lhe pediu pra entregar o sobrado? Não. Não pediu. Elas 

também estão nessa guerra.” (Veríssimo, 2013, p. 27)  

Dessa forma, tratar-se-á de contrastar os perfis femininos e masculinos, observando as funções 

assumidas por eles, sob a perspectiva de uma análise comparativa com o contexto histórico- social 

em que o romance se apresenta.  

  

  

A identidade feminina em O tempo e o vento  

  

  

O presente artigo tem por objeto de estudo a obra O tempo e o vento (1949), de Érico 

Veríssimo. Pretendemos, neste trabalho, ir além do estudo da história da formação rio-grandense e 

explorar as concepções de Erico Veríssimo a respeito da sociedade gaúcha, com ênfase à construção 

identitária de personagens femininas consideradas basilares na referida obra, bem como a reflexão 

sobre pontos pertinentes ao papel da mulher na formação dessa sociedade. Busca-se a partir da análise 

da obra avaliar como se dá a representatividade feminina das personagens Ana Terra, Bibiana e Maria 

Valéria e a importância assumida no contexto literário.  

Dessa forma, consideramos pertinente abordar, primeiramente, alguns pontos referentes ao 

processo que desencadeou a escrita da referida obra, bem como, pontos alusivos à vida de seu escritor. 

A obra O tempo e o vento, de Érico Veríssimo, teve seu primeiro volume, O Continente, publicado 

em 1949. Entretanto, de acordo com Mara Cristina de Matos Rodrigues, “A origem do projeto de O 

tempo e o vento tem sido situada antes da década de 40 e relacionada a uma intenção crítica quanto à 

sociedade e à historiografia sobre o Rio Grande do Sul, principalmente aquela que se apresenta nos 

livros didáticos” (RODRIGUES, 2006, p. 290). A referida escritora destaca ainda que, de acordo com 

Flávio Loureiro Chaves, a perspectiva que segue essa veia de investigação histórica e social, apresenta 

suas raízes na obra Música ao longe. (VERÍSSIMO, 1973). Chaves justifica sua fala apresentando um 

trecho desse romance onde a personagem, professora Clarissa, demonstra sua preocupação em relação 

à versão histórica veiculada nas escolas:  
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Olha para os alunos. Hoje eles são meninos. Amanhã serão homens e mulheres 

adultos, esquecidos de que estiveram juntos sob o mesmo teto, no colégio, alguns 

sentados no mesmo banco. Serão namorados e namoradas, maridos e mulheres, 

amigos ou inimigos. Uns irão embora para terras distantes e nunca mais voltarão. E 

já não terão estas caras contentes e lisas. Haverá rostos enrugados, bocas retorcidas 

e palavras feias e amargas saindo delas. Novas revoluções virão. Moisés que hoje dá 

um pouco de sua merenda a Carlos, na hora do recreio, amanhã estará atracado com 

ele, aos sopapos, por causa duma promissória, duma palavra, duma mulher ou dum 

pedaço de pão. Pedro sai da aula abraçado em Heitor. Amanhã cada qual terá seu 

partido político, haverá uma guerra civil e Pedro e Heitor se encontrarão no campo, 

e se espicaçarão a lançados e tiros, e lutarão com coragem e ferocidade, porque um 

dia, quando eles eram crianças, uma professora inconsciente lhes ensinou que matar 

é bonito quando se mata pela pátria, que morrer pela sua bandeira é a coisa mais 

sublime, a suprema glória da vida. (RODRIGUES, 2006 apud CHAVES, 2001, p.53).  

  

Contudo, a localização da origem do romance é nitidamente notada em 1939, quando o autor 

explana acerca de sua intenção de construção de um romance cíclico, que teria o nome de Caravana, 

porém com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, Veríssimo adia esse projeto devido a sua 

necessidade de, nesse momento, problematizar questões mais ligadas à violência que explodia na 

Europa. Rodrigues observa ainda que o personagem Tônio Santiago, um “alter-ego” de Erico  

Veríssimo, na cena final de O resto é silêncio (VERÍSSIMO, 1943), observa o público presente no 

Teatro São Pedro e faz algumas reflexões onde se denotam elementos recorrentes em O tempo e o 

vento:  

  
Mulheres de olhos tristes que esperam seus maridos envolvidos em constantes 

guerras, o surgimento das povoações, a rude monotonia da vida campeira, por sobre 

tudo isso, sempre o vento e a solidão, os horizontes sem fim e o tempo. 

(RODRIGUES, 2006, p. 292)  

  

Porém, apenas em 1947 o escritor coloca em prática todos esses planos. A princípio, o romance 

foi imaginado para ser escrito em apenas um volume onde fosse possível contar 200 anos da história 

da formação do Rio Grande do Sul. Entretanto, foram necessários 07 volumes, distribuídos em uma 

trilogia, com mais de 2000 páginas para dar conta de narrar o tema escolhido por Veríssimo. Em Solo 

de Clarineta: memórias I, Erico cita que “ladeado por pilhas de volumes contendo números do 

Correio do Povo, correspondentes aos anos de 1910 a 1915” (VERÍSSIMO, 1995, p. 302) vem em 

1951 a continuação dessa obra com a edição de O retrato. E apenas em 1962, após algumas viagens 

e um infarto, a obra fica completa com o lançamento de O arquipélago.  

O primeiro e mais famoso livro da trilogia, O Continente, romance em dois volumes, que por 

possuir unidade própria pode ser lido como um livro independente dos outros, é composto por sete 

segmentos, todos eles, “emoldurados” pelo O Sobrado, segundo menciona Regina Zilberman, no 

prefácio de sua 4ª edição. Seus capítulos mais famosos são Ana Terra e Um certo capitão Rodrigo, 

que devido ao grande sucesso foram lançados também como romances autônomos, além de terem 

sido adaptados para a televisão e o cinema.  

No que diz respeito à vida pessoal de Érico Lopes Veríssimo, cabe destacar que o escritor 

nasceu em Cruz Alta – RS, em 17 de dezembro de 1905, filho de Sebastião Verissimo e de Abegahy 

Lopes Verissimo. Teve uma infância tranquila e sem preocupações, estudou em boas escolas e muito 

cedo começou a ter contato com diversos escritores nacionais e estrangeiros. Aos treze anos já lia 

autores nacionais como Aluísio Azevedo e Joaquim Manuel de Macedo, e estrangeiros como Walter 

Scott, Émille Zola e Fiódor Dostoiévski. Porém, devido à falta de habilidade de seu pai para lidar com 

os negócios, bem como os gastos excessivos dele com bares e bordéis, viu a família ir à ruína. Assim, 
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sua adolescência foi turbulenta, pois todos esses fatos levaram a mãe a tomar a iniciativa de se separar 

do pai os obrigando a se mudarem para a casa dos avós maternos.  

Muito jovem Erico empregou-se como balconista no armazém de seu tio Américo Lopes e 

mais tarde começou a trabalhar no Banco Nacional do Comércio em ofícios menores para ajudar sua 

mãe a suprir as despesas de casa e evitar a pobreza extrema. Durante esse tempo, fazia transcrições 

de obras de Euclides da Cunha e Machado de Assis. Em Solo de Clarineta (1973), romance 

memorialístico de Érico, ele narra a batalha enfrentada pela mãe, costureira, que além de lidar com a 

difícil tarefa de manter uma família sozinha, ainda sofria com o preconceito por ser separada em uma 

época onde isso não era aceito pela sociedade.  

Assim, em O tempo e o vento, principalmente no primeiro volume, onde a narração é 

preponderantemente sob a perspectiva dominante feminina, a história pessoal de Erico se reflete. A 

perseverança e braveza da mãe foram certamente a inspiração para criação de personagens 

simbolizadas pela força, coragem e persistência, de Ana Terra e Bibiana e pela permanência, 

obstinação e firmeza, de Maria Valéria.  

Dessa forma, pretende-se com este trabalho explorar, no romance O Tempo e o Vento, de Érico 

Veríssimo, a construção da identidade de algumas importantes figuras femininas, bem como 

apresentar reflexões a respeito de pontos pertinentes ao papel da mulher na formação da sociedade 

rio-grandense.  

Buscar-se-á, em um primeiro momento, dados voltados a essas personagens femininas, que 

demonstrem sua representatividade na obra e a importância assumida por elas nesse contexto literário. 

Recorrer-se-á a aportes teóricos da área do Romance Histórico e dos Estudos de Gênero, mais 

especificamente às proposições da crítica feminista, com o intuito de verificar o papel social da mulher 

em diferentes épocas que perpassam o romance, bem como analisar a visão que as personagens 

masculinas têm em relação a essas mulheres e como se deu o processo evolutivo dessas personagens 

pertencentes a diferentes gerações ao longo da obra.  

Considera-se então, essencial a este trabalho, a reflexão amparada nos Estudos de Gênero, 

principalmente no tocante a fatos históricos relacionados às personagens femininas de O tempo e o 

vento, apresentadas como sujeitos subalternos em uma sociedade predominantemente patriarcal, 

submetidas a práticas dominadoras, vistas como naturais, uma vez que subsistem graças a construções 

históricas e imposições socioculturais. Nesse sentido, buscaremos, por meio de análises críticas de 

discursos elaborados histórica e socialmente e reproduzidos convenientemente em diversos espaços, 

questionar ações e comportamentos que nos levem a uma desnaturalização dos papéis sociais 

impostos às mulheres de maneira universalizada, desrespeitando desse modo a individualidade e as 

especificidades de cada ser. De acordo com Maria do Socorro Ferreira Osterne, em seu livro Violência 

nas relações de gênero e cidadania feminina, os estudos da perspectiva de gênero possibilitaram: 

“mostrar o quanto o discurso médico, jurídico, da Família, da Igreja, da Filosofia, da História e da 

Psicanálise havia imposto à mulher, historicamente, um modelo feminino, naturalizado e 

universalizante.” (2007, p. 16)  

Assim, à luz da análise literária embasada no romance histórico, que como outras artes, sempre 

funcionou e ainda funciona como espelho que representa a rede humana de uma determinada época 

ou sociedade, procurar-se-á estabelecer pontos entre o discurso histórico e o discurso literário, visando 

relacionar as convergências entre o factual e o ficcional.  

Dessa forma, fechando-se os objetivos iniciais deste trabalho, é de primordial importância 

indicar características das personagens que contrastem com a ideologia dominante da sociedade 

patriarcal onde estão alocadas, evidenciando também os movimentos de ruptura com a cultura vigente.  

Justifica-se, portanto, a necessidade de discutirmos este tema, o fato de ao longo dos tempos, 

a mulher exercer um papel secundário nas relações sociais, o que faz com que haja uma busca 

incessante da alteridade feminina e isso é demonstrado não apenas em grupos ou movimentos de 
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libertação da mulher (feminilidades), mas também como objeto de investigação científica que 

demonstram o porquê de tal condição.  

Sob essa perspectiva, a pesquisadora Linda Hutcheon, em A Poética do Pós-Modernismo 

esclarece de maneira bastante contundente o modelo social vigente nos séculos XVIII e XIX: “As 

mulheres eram consideradas como parte da propriedade acumulada por seus maridos; negava-se-lhes 

a cidadania, e tinham os mesmos direitos dos lunáticos e dos deficientes mentais” (HUTCHEON, 

1991, p. 91). Hutcheon aborda essa temática referindo-se aos séculos XVIII e XIX, no entanto, esse 

ranço, cultuado de outras maneiras, ainda é bastante vigente em nossa sociedade contemporânea.  

Consoante a essa temática, em O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo levanta questões 

essenciais à revisão histórica a partir da narração feita sob a ótica feminina, o que contribui para 

questionamentos a respeito da história. História essa que não consta no “discurso oficial”, e que 

contesta como ocorre de modo geral nas obras pós-modernas, os valores históricos de neutralidade e 

transparência. Por meio desse fortalecimento da narrativa apresentada sob o enfoque feminino, o autor 

apresenta as conquistas e a sustentação dessa sociedade patriarcal e de domínio machista, do ângulo 

daqueles que são os perdedores nessa história, as mulheres. Uma vez que são elas que perdem seus 

filhos e maridos nas constantes batalhas narradas ao longo de todo o romance em questão.  

Dessa forma, o autor estabelece uma visão a respeito da mulher enquanto partícipe dos 

processos de formação da sociedade rio-grandense, onde se percebe uma clara distinção na 

distribuição dos papéis sociais, pois, enquanto ao homem são delegadas funções relacionadas à 

mobilidade e ao universo dos negócios e contatos, às mulheres cabem os papéis ligados ao imobilismo 

da relação lar/procriação/educação dos filhos.  

Portanto, por meio da análise dessa obra, procurar-se-á entender a escritura de Érico Veríssimo 

acerca dos gêneros para a formação do Rio Grande do Sul entre os séculos XVIII –  XIX e em que 

medida a figura da mulher rio-grandense é apresentada como sujeito histórico e como são engendradas 

as relações de gênero entre tais mulheres e as personagens masculinas do romance.  

Sob essa linha de estudos, pretende-se realizar a revisão bibliográfica sobre Estudos de 

Gênero, especificamente, o feminismo a partir da análise crítica sobre tais questões presentes no 

romance histórico aqui investigado. Assim, este estudo será empreendido, entre outras, a partir das 

proposições de Michel Foucault, onde em A história da sexualidade, entre outros temas, faz uma 

análise sobre o lugar das sexualidades na sociedade ocidental. Ainda em relação à temática do Estudo 

de Gênero, pretende-se encontrar nas obras de Judith Butler, Problemas de Gênero: feminismo e 

subversão da identidade (2015) e Quadros de guerra: Quando a vida é passível de luto? (2015), o 

aporte necessário para a construção de uma visão mais ampla sobre o debate da identidade de gênero, 

buscando desfazer a ideia de que os Estudos de Gênero são um campo secundário na epistemologia 

científica.  

Amparados nos estudos de Michelle Perrot (2005 e 2006), espera-se discutir os silêncios aos 

quais as mulheres estiveram/estão submetidas e as rupturas nem sempre visíveis, uma vez que, 

segundo a autora, as mulheres foram durante muito tempo excluídas como sujeitos da História, pois 

a escrita da mesma era ofício destinado aos homens, (embora muitas vezes, escritoras mulheres, 

tivessem suas obras surrupiadas por familiares - maridos, irmãos - e assim publicadas por eles de 

maneira inescrupulosa e até mesmo violenta).  

Sob esse viés, analisando outras referências que tratam acerca das relações entre Literatura e 

Gênero, será verificada a condição humana da mulher e a reavaliação dos espaços ocupados por elas, 

não apenas no texto literário, mas também, na própria história. À luz da obra, O segundo sexo, de 

Simone de Beauvoir, pretende-se abordar conceitos em relação à mulher e desvendar o porquê do 

pensamento discriminatório feminino continuar perpetuado em muitas culturas e em diferentes 

períodos.  

Com o intuito de compreender as estruturas de um Romance Histórico, buscar-se-á em  
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Miguel Puga (2006) as considerações acerca da alocação ficcional em um contexto histórico, e em  

Georg Lukács (2011), de que modo a consciência histórica colabora para a emergência do Romance 

Histórico, assim como a importância da figuração de seus personagens, que, por meio de valores e 

costumes, reforçam o contexto histórico representado. Para analisar a condição feminina no romance 

estudado, será lançada mão dos pressupostos apontados por Antonio Candido (2008), a respeito da 

interdependência e das sobredeterminações entre literatura e sociedade, ressaltando que a literatura, 

bem como a arte em geral, enquanto parte integrante de um determinado contexto recebe e exerce 

influências da/na sociedade na qual se insere.  

Por meio de revisão bibliográfica analítica sobre o corpus em questão, ou seja, o Romance 

Histórico e os Estudos de Gênero, pretende-se construir um lastro de conhecimento acerca dos 

pressupostos teóricos que embasam a crítica feminista, bem como fundamentar a reflexão histórica e 

a crítica social que permeiam a construção de O Tempo e o Vento.  

À luz dos estudiosos já citados, além de outros que forem surgindo ao longo desse trabalho, 

buscar-se-á investigar a maneira como Veríssimo representou as personagens femininas aqui 

elencadas, a fim de compreender, por meio da análise crítico-comparativa, a importância dessas 

mulheres no contexto histórico social, e o caráter heroico a elas atribuído pelo autor, deformando a 

visão de heroísmo que é atrelado, na maioria das vezes, a personagens masculinos, possibilitando, 

dessa forma, a abertura de espaço para novas e necessárias discussões acerca dessa produção 

incomparável.  

Conseguinte ao trabalho de revisão bibliográfica e análise comparativa das fontes, pretende- 

se atrelar a este estudo, o levantamento de dados documentais, por meio de pesquisa a fontes 

históricas, a fim de se compreender a preocupação de Veríssimo em elucidar fatos históricos distintos 

daqueles postulados no “discurso oficial”, aquele destinado a narrar, principalmente a história dos 

vencedores.  

  

  

Resultados esperados  

  

  

Portanto, a partir das discussões promovidas neste estudo, espera-se compreender de que modo 

os Estudos de Gênero, principalmente no tocante ao feminismo, tem papel fundamental para a 

construção de uma sociedade igualitária, onde a mulher deixa de ser um sujeito subalterno pelo 

simples fato de ser mulher.  

Pretende-se, entender como o autor atrela a narrativa ficcional ao contexto histórico-social, 

criando por meio da figuração de suas personagens uma condição onde a mulher é o ponto de apoio 

e de manutenção das relações e da memória, servindo como esteio para a constituição social e familiar.  

Por fim, sob o viés da análise da ideologia da sociedade patriarcal em contraste com os avanços 

referentes aos Estudos de Gênero, em específico a luta feminista, espera-se desvendar os motivos para 

que, a misoginia seja, ainda hoje, perpetuada entre nós. Consoante a isso, elucidar as causas da 

sobrevivência de comportamentos machistas, disseminados, mesmo que de forma velada ou 

indiretamente, mas que ainda colocam a figura feminina sob o jugo da dominação/opressão em 

diversos segmentos sociais.  
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