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Apresentação

Os resumos expandidos aqui publicados se referem às comunicações orais apresen-
tadas durante o X Seminário dos Alunos da Pós-Graduação em Letras da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, ocorrido entre os dias 7 e 11 de outubro de 2019. Na ocasião, 
comemorávamos a décima edição do evento, cujo tema principal foi “10 anos de SAPUERJ 
— Desafios da Pós-Graduação hoje”. Ao mesmo tempo que olhávamos para o passado, a 
fim de revisitar nossas pesquisas e celebrar nossas histórias, desejávamos propor uma refle-
xão sobre o futuro da pós-graduação em Letras em nosso país. A variedade dos textos agora 
compilados demonstra como as discussões nas áreas de estudos de língua e de literatura são, 
mais do que nunca, relevantes, atuais e complexas.

Entre os quarenta trabalhos deste volume, os leitores encontrarão uma rica biblio-
grafia nas seguintes linhas de pesquisa: Descrição da Língua Portuguesa; Ensino da Língua 
Portuguesa; Práticas de linguagem em contexto variados: enunciação, discurso e interação; 
Descrição linguística e cognição: modelos de uso, aquisição e leitura; Literatura: teoria, crí-
tica e história; Literatura: traduções e relações (trans)culturais e intersemióticas; e Poéticas 
da contemporaneidade. Trata-se de um retrato empolgante das investigações em curso em 
diferentes especialidades das Letras, tais como Língua Portuguesa, Linguística, Literatura 
brasileira, Literatura portuguesa, Literaturas de língua inglesa e Teoria da Literatura e Litera-
tura Comparada. 

Ao reunir os resultados parciais de pesquisas de Especialização, Mestrado e Doutora-
do em andamento, nosso intuito é divulgar os estudos de colegas, que, certamente, desenvol-
verão suas ideias em outras publicações e alcançarão públicos ainda maiores. Compilamos, 
igualmente, contribuições de estudantes de graduação, tanto da UERJ quanto de outras uni-
versidades, que estiveram presentes em nosso evento a partir da apresentação de pôsteres. 
Esperamos que as discussões de todos os participantes possam se desdobrar em novos e 
profícuos caminhos de investigação. Torcemos, finalmente, para que a leitura deste volume 
possa contribuir para um ambiente crítico e com pluralidade de ideias.

Os Organizadores
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO DE HIPOSSEGMeNTAÇÃO NA ESCRITA INICIAL: PROPOSTAS PARA O 
ENSINO DE LÍNGUA

Alex Jefferson Medeiros Fernandes da Silva (UFRJ)1

Resumo: Esta pesquisa focaliza a investigação do fenômeno de hipossegmentação, caracte-
rizado pela supressão de espaço em branco entre palavras (ex.: “aspessoas”, “muitobonita”, 
“oque”). O objetivo do trabalho é analisar a produtividade do fenômeno e seus condiciona-
mentos de ordem estrutural. A partir dos resultados, pretende-se elaborar material didático 
que oriente o processo de aprendizagem da língua escrita, com propostas de atividades de 
reflexão fonológica e lexical. Esta pesquisa fundamenta-se nos estudos de Teoria da Aqui-
sição da Linguagem (CHOMSKY, 1978), teorias fonológicas de base gerativa e Fonologia 
Prosódica (NESPOR & VOGEL, 1986; TENANI, 2017). Compreende-se que a realização 
do fenômeno está relacionada a conhecimentos recrutados pelo aprendiz em outros com-
ponentes da gramática. O corpus utilizado na análise conta com 695 produções escritas de 
alunos do segundo ao sexto anos do Ensino Fundamental, de escolas municipais do Estado 
do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Hipossegmentação; Escrita; Ensino; Fonologia.

1. INTRODUÇÃO

A hipossegmentação é um fenômeno que ocorre na escrita, por meio da supressão de 
fronteira gráfica entre palavras, provocando a junção de vocábulos (ex.: “aspessoas”, “mui-
tobonita”, “oque”). Esse fenômeno é visto com maior frequência nos primeiros estágios de 
aprendizagem da escrita, principalmente no primeiro segmento do Ensino Fundamental, 
embora ocorra também nos estágios mais avançados. Alguns estudos sobre segmentações 
não convencionais, tais como Cunha (2004), Cunha e Miranda (2009), Tenani (2010) e Pe-
reira (2011), demonstram que no início da alfabetização o conceito de palavra e a escrita se 
mostram ainda muito complexos para o aprendiz, uma vez que a escrita é convencionada, ao 
passo que a oralidade é inata (CHOMSKY, 1978).

Para investigar a produtividade do fenômeno e seus condicionamentos, são analisa-
dos (i) os tipos de junção vocabular – palavra gramatical ou palavra lexical – mais recorrentes 
na realização de hipossegmentação; (ii) a relação entre o número de sílabas do vocábulo e o 
fenômeno, de forma a verificar se a extensão da palavra serve de condicionamento para o 
fenômeno; (iii) a relação entre níveis escolares (séries) e a ocorrência/frequência de hiposseg-

1  Licenciado em Letras: Português e Literaturas (UFRJ). Mestrando em Letras Vernáculas – concentração 
em Língua Portuguesa (UFRJ). Membro do projeto de pesquisa Variação Fonético/Fonológica e Aquisição: 
Reflexos na escrita. E-mail para contato: alex.mix@outlook.com 

mailto:alex.mix@outlook.com
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mentação, verificando se com o avançar dos anos escolares a produção de hipossegmentação 

diminui gradualmente, tal como esperado.

Parte-se das hipóteses de que a hipossegmentação: (i) ocorreria principalmente entre 

uma palavra gramatical e uma palavra lexical (ex.: “televar”, “porcausa”), pois os estudos 

mostram que, no início de aprendizagem da escrita, a noção de palavra é muito abstrata para 

a criança, por isso teria dificuldade em reconhecer um clítico como palavra propriamente 

dita, associando-o à palavra imediatamente seguinte; (ii) tenderia a ocorrer entre palavras de 

menor extensão, formando pés métricos (ex.: “poriso”, “oque”); (iii) ocorreria com menor 

frequência no avançar dos anos escolares, devido ao processo de sistematização das regras 

de convenção ortográfica.

2. ANÁLISE

São analisadas 695 produções escritas2 por crianças que cursavam, à época, entre o 

segundo e o sexto anos do Ensino Fundamental3, de escolas municipais do Estado do Rio de 

Janeiro. São analisadas 139 produções em cada ano, nos quais foram coletados 61 dados de 

hipossegmentação, conforme tabela abaixo:

Ano letivo 2° ano 3° ano 4° ano 5° ano 6° ano TOTAL

Produções analisadas 139 139 139 139 139 695

Dados coletados 6 16 14 11 14 61

Tab. 1: Distribuição de dados de Hipossegmentação por ano escolar.

2.1. Tipos de junção

A junção entre uma palavra gramatical, à esquerda, e uma palavra lexical, à direita, 

apresenta-se como a mais produtiva, com o total de 32 ocorrências (52%):

2  As produções não são fruto de atividades elaboradas ou mediadas pelo pesquisador; trata-se de material do-
ado para o projeto de pesquisa Variação Fonético/Fonológica e Aquisição: Reflexos na escrita, vinculado à Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
3  Destaque-se que, inicialmente, pretendia-se analisar apenas os anos do primeiro ciclo do Ensino Funda-
mental (1° ao 5°), porém, por uma melhor distribuição de produções entre os anos analisados, desconsiderou-se 
o 1° ano, devido ao número escasso de produções, e incluiu-se o 6°.
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Tipos de junção Total % Exemplos

Pal. gramatical + pal. Lexical 32 52% “omacaco”

Pal. gramatical + pal. Gramatical 15 25% “poriso”

Pal. lexical + pal. Lexical 10 16% “serumano”

Pal. lexical + pal. gramatical + pal. Lexical 2 3% “xeiadegraça”

Pal. lexical + pal. Gramatical 1 2% “irpra”

Caso híbrido (hiper e hipossegmentação) 1 2% “com cetaosreros”

Tab. 2: tipos de junção (variável 1).

Esse tipo de junção manifesta-se no nível hierárquico do grupo clítico da escala pro-
sódica – modelo proposto por Nespor e Vogel (1986, p. 108). Segundo Bisol (2001, p. 234-
235), é nesse nível que começam a se manifestar as hipossegmentações, mas elas podem se 
manifestar nos demais níveis da escala (imagem 1).

Imagem 1. Escala prosódica

Além disso, esse tipo de junção caracteriza-se pela presença de uma palavra de curta 

extensão, como artigos, pronomes e preposições, junto a uma palavra nocional, de extensão 

média, como substantivos e verbos, como se pode observar na tabela 3:

Noparaguai 2° ano

Mileva 3° ano

aspessoas 4° ano

ofantasma 5° ano

sicasar 6° ano

Tab. 3: Exemplos de hipossegmentação por ano escolar (variável 1).

 

Percebe-se que a junção resulta num único vocábulo fonológico, e vai ao encontro do 

que afirmam Cunha e Miranda:
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Quando a criança não reconhece alguma porção – uma ou duas sílabas – como 
palavra, a tendência natural é que a associe àquela sequência reconhecida como 
tal. Esse comportamento faz com que uma grande incidência de hipossegmenta-
ções seja encontrada nos textos de séries iniciais. (CUNHA & MIRANDA, 2009, 
p. 130)

A junção entre duas palavras gramaticais também se mostrou produtiva, com o 

total de 15 ocorrências (25%). Entretanto, em análises anteriores (CUNHA, 2004), foram 

encontradas poucas ocorrências dessa natureza, sendo esse tipo de junção considerado 

“raro”, pois aparecia apenas em contextos específicos: os que envolviam a palavra “que” 

e os que envolviam a junção da conjunção “e” a artigos definidos. Aqui, entretanto, veri-

ficam-se outros contextos de ocorrência, envolvendo também pronomes (ex.: “aminha”, 

“pramin”, “purele”, “pormim”). Já a junção de duas palavras lexicais ocorre em 16% dos 

dados (10 ocorrências). Os demais tipos de junção não se mostram relevantes nessa análi-

se, visto que não contabilizam mais do que 3% dos dados cada.

Os resultados da análise dessa variável permitem comprovar o apoio do aprendiz 

em um conhecimento fonológico internalizado, como se percebe em dados como “seru-

mano”, “poriso” e “purele”, que demonstram uma tentativa da criança em regularizar 

uma estrutura silábica mais complexa para o padrão CV (consoante + vogal) da Língua 

Portuguesa. Destaca-se também, nesses exemplos, o apoio na oralidade na produção es-

crita, visto que, tal como na oralidade, ocorre destravamento do /R/ em coda, passando a 

ocupar a posição de ataque, por meio de ressilabação com a vogal da palavra seguinte, num 

fenômeno denominado sândi externo.

2.2. Número de sílabas

De acordo com Ferreiro e Teberosky:

no início do processo de aquisição da escrita, conjuntos de uma ou duas letras 
são difíceis de serem reconhecidos pelo aprendiz, por isso, na maioria das vezes, 
o aluno junta essas letras à palavra seguinte fazendo uma hipossegmentação. As 
classes gramaticais como a conjunção “e”, os artigos, os pronomes e as preposi-
ções (monossílabos átonos) são as mais afetadas por esse fenômeno (FERREI-
RO; TEBEROSKY apud PEREIRA, 2011, p. 280). 

Com base nisso, controlou-se o número de sílabas das palavras hipossegmentadas, o 

que possibilitou confirmar que palavras de menor extensão/monossilábicas tendem a agre-

gar-se a palavras de maior extensão, principalmente se a palavra de menor extensão estiver à 

esquerda:
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Número de sílabas Dados % Exemplos

1+2 22 36% Mileva

1+1 15 25% Meda

1+3 14 23% amenina

2+1 3 5% queroter

2+2 2 3% muitogrande

2+4 2 3% mulecarioca

2+1+2 1 2% xeiadegraça

2+3 1 2% mutobobita

- 1 2% com cetaosreros 

Tab. : ocorrência de hipossegmentação por número de sílabas (variável 2).

Observe-se que em 36% dos casos (22 dados) a hipossegmentação é realizada entre 
uma palavra de apenas uma sílaba, à esquerda, e outra, de duas sílabas, à direita (ex.: “mile-
va”). Há ainda a realização do fenômeno, em 25% dos casos (15 dados), entre duas palavras 
de apenas uma sílaba (ex.: “meda”). E, em 23% dos casos (14 dados), o fenômeno acontece 
entre uma palavra de uma sílaba, à esquerda, e outra, de três sílabas, à direita (ex.: “amenina”). 
Com isso, chega-se ao total de 51 dados de hipossegmentação, nos quais a palavra à esquerda 
tem apenas uma sílaba, o que corresponde a 84% dos dados coletados.    

Percebe-se, além disso, que a hipossegmentação é menos frequente se a palavra de 
menor extensão estiver à direita (ex.: “queroter” – 5% dos dados – 3 dados) ou se a junção 
envolve palavras de maior extensão. Pode-se afirmar, portanto, que a extensão do vocábulo 
serve de condicionamento para a ocorrência do fenômeno, o que demonstra que os aprendi-
zes parecem não reconhecer monossílabos como palavras propriamente ditas.

2.3. Escolaridade

A partir da compreensão da escrita como um processo de ensino-aprendizagem pro-
gressivo, é esperado que a ocorrência de segmentações não convencionais diminua à medida 
que a criança avança nos anos escolares, pois o contato do aprendiz com o sistema fonológico 
do português, por meio das práticas de leitura e escrita, proporciona uma sistematização das 
regras de convenção escrita, o que envolve o reconhecimento das palavras como unidades lin-
guísticas convencionalmente separadas por espaços em branco. Entretanto, essa hipótese não 
se confirma, a priori, pois: (i) o segundo ano é o que apresenta o menor número de ocorrências 
de hipossegmentação (apenas 10% das ocorrências); (ii) apesar da queda contínua observada 
do terceiro ao quinto anos, o número de ocorrências aumenta no sexto ano, igualando-se ao 
número de ocorrências do quarto, cada um com o total de 23% de ocorrências (gráfico 1).
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Gráfico 1: Ocorrência de hipossegmentação por ano escolar (variável 3).

  A fim de verificar as razões para esse resultado, observe-se duas produções retiradas 
do corpus: a primeira, à esquerda, consiste em uma produção escrita do 2° ano; a segunda, à 
direita, do 6° ano escolar.

         

Figura 1. Produção escrita do 2° ano.                          Figura 2. Produção escrita do 6° ano.

Nota-se que, diferentemente do aluno do 2° ano, o aluno do 6° escreveu um texto de 
dez linhas, dividido em três parágrafos – uma redação. Além disso, essa redação tem um tema 
e traz uma proposta de escrita pessoal – trata-se, portanto, de uma escrita mais espontânea. 
Esses fatores podem ser considerados como condicionamentos para a ocorrência das seg-
mentações não convencionais. Nota-se que, no texto 2, além da hipossegmentação (“sicasa”), 
o aluno também produziu três hipersegmentações – caracterizadas pela inserção de espaço 
em branco no interior de palavras (ex.: “a paga”, “a posentar”, “a rumar”). Sendo assim, po-
de-se afirmar que, ao passo que o aluno de séries iniciais está suscetível à hipossegmentação, 
devido à não familiarização com as regras de convenção, o aluno de séries mais avançadas 
também está suscetível à realização de segmentações não convencionais, pois escreve textos 
de maior extensão e mais espontâneos. Portanto, em análises futuras, será necessário consi-
derar o contexto da produção textual, principalmente o grau de espontaneidade da escrita.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como resultados preliminares do processo de hipossegmentação na escrita de apren-
dizes do 2° ao 6° anos do Ensino Fundamental, constatou-se que: (i) a hipossegmentação 
é mais frequente entre uma palavra gramatical, à esquerda, e uma palavra lexical, à direita, 
ocorrendo em 52% dos dados coletados na presente análise; (ii) o tipo de junção entre duas 
palavras gramaticais também se mostrou produtivo, ocorrendo em 25% dos dados, diferen-
temente de análises anteriores, como em Cunha (2004); (iii) a extensão do vocábulo serve de 
condicionamento para a ocorrência do fenômeno, visto que em 85% dos casos a hiposseg-
mentação ocorre com uma palavra de apenas uma sílaba na primeira posição; (iv) a hipótese 
de que a ocorrência do fenômeno diminuiria com o avançar dos anos escolares não se confir-
ma, a priori, na presente análise, mas isso pode estar atrelado ao contexto da produção escrita 
dos alunos, sendo necessário rever o recorte realizado – em análise futura, deve-se analisar 
as produções do primeiro segmento do Ensino Fundamental (1° ao 5° anos) separadas dos 
anos subsequentes. Além disso, alguns dados (ex.: purele) demonstram que a ocorrência de 
hipossegmentação também está atrelada a um conhecimento fonológico internalizado em 
momento anterior, que será sistematizado com as práticas de letramento no processo de 
ensino-aprendizagem. 

Para dar continuidade à investigação do fenômeno, serão realizadas, por meio de 
pesquisa acadêmica, atividades de produção escrita em escolas municipais do Rio de Janeiro 
(ver apêndice), com vistas a construir um novo corpus para uma análise mais qualitativa do 
fenômeno. A partir disso, objetiva-se elaborar atividades de reflexão fonológica e lexical para 
serem aplicadas nos estágios iniciais de aprendizagem da escrita, em correspondência com os 
estágios de aquisição da fala.
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APÊNDICE – ATIVIDADE DE PRODUÇÃO ESCRITA ESPONTÂNEA (4° E 5° 
ANOS)

ESCOLA:____________________________________
NOME:______________________________________ ANO:______

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

	EU QUERO É FÉRIAS! Como você gostaria 
de desfrutar suas férias? Conte-nos, em 
um pequeno texto, como seriam as férias 
perfeitas. Seja criativo(a)!
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O QUE FAZER DEPOIS DO BRAINSTORMING? O USO DE MAPAS MENTAIS COMO ESTRATÉGIA METAVISUAL

Caio Mieiro Mendonça (UFRJ)1

Resumo: Este trabalho pensa a elaboração de mapas mentais como recurso didático de or-

ganização das informações produzidas em sessões de brainstorming. Defende-se neste artigo 

que o uso de mapas mentais favorece a decodificação das informações produzidas nas ses-

sões operando para o desenvolvimento dos conhecimentos metacognitivos dos participan-

tes. Busca-se, com isso, analisar o processo do brainstorming e a utilização de mapas mentais 

com base nos Estudos em Metacognição, mostrando como uma atividade serve de aporte 

metodológico para a outra. Observou-se que os mapas mentais são ferramentas que, por 

meio de um estímulo metavisual (cf. LOCATELLI, 2014) que traduz graficamente palavras e 

frases em imagens, desenvolvem os conhecimentos metacognitivos dos aprendizes, operan-

do em consonância com o procedimento do brainstorming para reunião, organização e seleção 

de ideias para a produção textual.

Palavras-chave: Brainstorming; Mapas mentas; Metacognição.

1. INTRODUÇÃO

O presente texto aborda o uso de mapas mentais como recursos para a organiza-

ção das informações produzidas em sessões de brainstorming. Este artigo é um resultado de 

uma pesquisa-ação em andamento que se concentra em investigar como o procedimento do 

brainstorming auxilia o ensino de planejamento de textos argumentativos. O locus da pesquisa 

é o curso de Redação do Projeto de Extensão Universitária Cursos de Línguas Abertos à 

Comunidade da UFRJ. 

O objetivo do trabalho é mostrar como a utilização dos mapas mentais e o processo 

do brainstorming podem se retroalimentar, com base no que postulam alguns dos Estudos 

em Metacognição. Defende-se aqui que o uso de mapas mentais opera de duas formas: a) 

favorecendo a decodificação das informações produzidas nas sessões; e b) operando para o 

desenvolvimento dos conhecimentos metacognitivos dos participantes. 

1  Aluno de Mestrado em Letras Vernáculas, pela UFRJ; desenvolve pesquisa na área de Língua Portuguesa, 
com ênfase na interface entre Linguística do Texto e Metacognição. E-mail para contato: caio.mieiro@hotmail.
com 
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2.	 BRAINSTORMING

Brainstorming é o nome dado a uma atividade de busca por ideias que consiste em, a 

partir de um assunto motivador (problema), se registrar todas as informações que vierem à 

mente. Tal atividade visa a aprimorar a capacidade criativa dos usuários, além da resolução 

de problemas. Como estratégia de ensino, o brainstorming é utilizado para a interpretação de 

assuntos diversos, sendo realizado como uma dinâmica de grupo mediada pela figura do 

professor. O mediador tem o papel de encorajar os participantes a expor suas ideias, assim, 

sendo responsável por estimular a criatividade nas sessões. Na sessão, é apresentado um 

assunto qualquer aos alunos e todas as ideias que vem às suas mentes sobre esse assunto 

são escritas no quadro, conforme vão sendo ditas, até que o quadro de aula seja preenchi-

do completamente (cf. GERHARDT; MENDONÇA, 2019; MENDONÇA; BATISTA DA 

SILVEIRA, 2018). 

Gerhardt, Mendonça & Batista da Silveira (2019) tipificaram as ideias acessadas a 

partir de recorrências de informações nas sessões2, classificando-as da seguinte maneira:

TIPO ASSOCIATIVO CARACTERÍSTICAS

Senso comum As primeiras a virem à mente; as mais fáceis de serem acessadas. Ex:

Amor: vínculo, família, relacionamento; 
Padronização: beleza, corpo, mulher.

Críticas Realizam problematização do assunto; marcam opiniões negativas explícitas. 
Ex:

Amor: costume social, incapacidade de viver só;
Padronização: imposição, estigma, desigualdade.

Positivas Possuem caráter de avaliação positiva marcam opiniões positivas explícitas. Ex:

Amor: aceitação; empoderamento, integração;
Padronização: nivelamento, representatividade, acessibilidade.

Suspensões Podem ser articuladas em texto demarcando avaliações positivas ou negativas 
sobre o assunto. Ex:

Amor: homoafetividade, intensidade;
Padronização: generalização, comparação, mudança.

Digressões As ideias componentes desse grupo não podem ser subdivididas em outros e 
nem encaixadas nos demais; afastam-se dos conhecimentos coletivos e aproxi-
mam-se de experiências mais individuais e restritas. Ex:

Amor: choppada, spotted, funk.
Padronização: contos de fadas, comunidade de fala, militar.

2  Foram comparadas quatro sessões: duas sobre o assunto “Amor” e duas sobre o assunto “Padronização”.
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Oposições Manifestaram-se apenas nas sessões sobre o assunto “Amor”; demarcam fortes 
opiniões; opõem-se, direta ou indiretamente, às informações de caráter positivo, 
presentes nos grupos de associações do tipo senso comum e positivas. Ex:

Amor: ódio, violência, descontrole.

Sinônimas prototípicas Manifestaram-se apenas nas sessões sobre o assunto “Padronização”; repetições, 
manifestações circulares de informações; podem abrir novos semas, recategori-
zar referentes, enriquecendo o texto ou ainda prejudicá-lo, levando a problemas 
de progressão temática. Ex:

Padronização: modelo, lei, regra.

Quadro 1:  síntese de Gerhardt, Mendonça e Batista da Silveira (2019), adaptado de Mendonça (2020)

Os autores analisam cada grupo proposto, de acordo com as características semân-
ticas comuns aos componentes. Como se pode observar, há associações dependentes do 
tema, e aquelas compartilhadas por ambos os temas. Saber distinguir grupos associativos é 
importante para o aluno, tendo em vista que se objetiva a utilização crítica das informações 
selecionadas pelo brainstorming para a construção de textos argumentativos (cf. MENDON-
ÇA & FERREIRA, 2020).

3. MAPAS MENTAIS E METACOGNIÇÃO 

As definições para metacognição encontradas na literatura, segundo Ribeiro (2003), 
abarcam dois grandes aspectos cognitivos: “tomada de consciência dos processos e das com-
petências necessárias para a realização da tarefa e [...] controle da atividade cognitiva, da 
responsabilidade dos processos executivos centrais que avaliam e orientam as operações cog-
nitivas” (RIBEIRO, 2003, 110). O que se entende aqui como metacognição articula ambos 
os aspectos.

Para Portilho (2011) é preciso ensinar metacognitivamente, uma vez que os aprendi-
zes não nascem tendo um conhecimento e um controle metacognitivo suficientes. O profes-
sor, segundo a autora, fica incumbido de estimular o aprendiz a conhecer suas possibilidades 
e limitações. Isso deve ser feito na tentativa de instrui-lo a identificar quais são as suas dificul-
dades de aprendizagem e, assim transformar os “erros” em reflexão e conhecimento. 

Para desenvolver os conhecimentos metacognitivos dos alunos é necessário elege-
rem-se estratégias de ensino que levem os alunos a refletir sobre execução de tarefas. Ten-
do-se em mente que a tarefa em questão é a interpretação das informações do brainstorming, 
o professor precisa recorrer a ferramentas de auxílio para estimular o trabalho ativo com as 
informações reunidas. A prática do brainstorming em grupo visa a selecionar muitas informa-
ções e requer que o redator reflita ativamente sobre o que se reuniu. A grande quantidade e 
informações, entretanto, pode confundi-lo, interferindo de maneira negativa no seu processo 
de reflexão sobre os caminhos interpretativos percorridos nas sessões. 
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O uso de mapas mentais3, entra nesse momento como uma estratégia de intervenção.  
Santos & Ferreira (2017, p. 10) definem mapas mentais como “textos [...] que unem a lin-
guagem verbal à não verbal, sintetizando ideias e usando o visual para unir os sentidos com 
o verbal”. 

Mapas mentais são associações livres de imagens, palavras, cores números, enfim, 
tudo o que vier à mente do sujeito a partir de um estímulo inicial. Qualquer mapa 
mental é potencialmente infinito. A mente humana é capaz de associar qualquer 
coisa com qualquer outra coisa. É essa capacidade que se reflete nos mapas men-
tais. (MOREIRA, 2010, p. 70)

Locatelli (2014, p. 140) defende que “a metacognição compreende muitos processos 
cognitivos, sendo um deles a visualização. Isso permite assumir a metacognição com relação 
à visualização como sendo metavisualização”. 

Podemos ter as visualizações externas e internas. [...]

O que chega do meio externo [...] – figuras, fotos, imagens, gráficos, tabelas, ma-
pas desenhos etc. – são visualizações externas. Como isso interage com o que já se 
sabe é bastante particular, variando de pessoa para pessoa. A imagem que resulta 
dessa interação e que fica na mente é a visualização interna. (LOCATELLI, 2014, 
p.39) 

Os mapas mentais, portanto, estimulam visualmente os participantes, estimulando a 
participação ativa do aluno com as informações. A seguir, o modelo de mapa mental apre-
sentado em Mendonça (2020) e suas considerações acerca dele:

Figura 3: mapa mental retirado de Mendonça (2020, p. 122)

3  De acordo com Moreira (2010), os mapas mentais diferenciam-se de outros diagramas visuais, como mapas 
conceituais, fluxogramas e diagramas arbóreos, pois os “mapas mentais são associacionistas, não se ocupam de 
relações entre conceitos [...] e não estão organizados hierarquicamente” (MOREIRA, 2010, p. 11).
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Para a elaboração do mapa, buscou-se seguir os tipos associativos definidos por 
Gerhardt, Mendonça e Batista da Silveira (2019). Optou-se por segmentar as in-
formações do grupo de associações “senso comum” em dois, marcando, em ver-
melho, as associações comuns que se referem a vínculo afetivo e, em rosa, aquelas 
que fazem menção à atração sexual. As demais associações seguem o modelo dos 
autores: em verde, as informações do tipo críticas; em ocre, as do tipo opositivas; 
em roxo, as digressivas, e, em amarelo, as do tipo suspensão.

Como estratégia de intervenção, os mapas serão apresentados nas aulas após 
as sessões de brainstorming, dando continuidade à metodologia apresentada por 
Gerhardt & Mendonça (2019). Os alunos, portanto, já terão entrado em contato 
com as informações nos momentos de seleção de ideias e de produção de seus 
textos e, agora, deverão revisitar as informações acessadas. Com isso, poderão: i) 
trabalhar ativamente os tópicos reunidos no brainstorming; ii) fazer novas reflexões 
sobre as associações realizadas na sessão; iii) pensar todas as informações dispo-
níveis; iv) debater sobre o assunto de maneira mais crítica e dinâmica, em relação 
aos debates das primeiras aulas. (MENDONÇA, 2020, p. 122-3)

O protótipo de mapa mental apresentado neste artigo foi desenvolvido com intui-
to de servir de modelo para a elaboração de mapas a serem aplicados nas turmas do curso 
de Redação do Projeto de Extensão Universitária CLAC/UFRJ, nas quais se desenvolve a 
pesquisa em andamento. A aplicação do exercício nas turmas será realizada em etapas pos-
teriores da pesquisa. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A visualização tem, conforme foi defendido neste artigo, papel fundamental no de-
senvolvimento dos conhecimentos metacognitivos. A sua utilização nas aulas de produção 
textual é capaz de ativar uma série de conhecimentos e habilidades que os alunos detêm e não 
utilizam, pois não têm os estímulos necessários. 

As contribuições deste trabalho são para aprendizes e professores. Os aprendizes 
têm a ganhar com a tomada de conhecimento dos caminhos interpretativos que o assunto 
permitir, tornando-se, assim, gradativamente, mais autônomos em relação às suas produções. 
Os professores podem revisitar aqui a discussão sobre o desenvolvimento de didáticas de 
produção textual que desprivilegiem a reprodução de modelos e foquem na aprendizagem 
ativa do aluno, tal como defendido por Mendonça (2020).
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo enaltecer a importância da formação con-
tinuada de professores de Inglês na rede pública municipal do Rio de Janeiro através de in-
centivos governamentais. Utilizando as experiências vividas por três professoras de Inglês da 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que foram contempladas com bolsas da 
CAPES para estudar nos Estados Unidos, o projeto ilustra como o contexto de sala de aula 
das profissionais foram beneficiados com o curso no exterior. Logo, pode-se perceber como 
o investimento em formação docente pode contribuir para a qualidade do ensino de línguas 
adicionais na educação pública básica brasileira.
Palavras-chave: Formação docente; Educação pública; Inglês.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Atualmente, professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro lecionam em 
contexto de precariedade de recursos e desvalorização profissional. A precariedade de recur-
sos tange níveis elementares como livros, cadernos e aparatos tecnológicos. A desvalorização 
profissional ocorre com o não cumprimento da Lei número 11.738/2008 que, em seu desdo-
bramento, propõe que um terço da carga horária de todos os professores da rede pública seja 
voltado para o planejamento de aulas. Ademais, especificamente na área de línguas adicionais, 
este contexto é cada vez mais marginalizado, uma vez que não há material didático de Língua 
Inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental e, também, falta uniformidade nas diretrizes 
curriculares, visto que não há descritores específicos para os anos iniciais do fundamental, 
somente para os anos finais. 

1  Licenciada em Letras (Português-Inglês) pelas Faculdades Simonsen e especialista em Linguística Aplicada 
ao Ensino de Língua Inglesa pela UERJ. Professora de inglês nos anos finais do ensino fundamental na Prefei-
tura do Município do Rio de Janeiro. E-mail para contato: debora1311@hotmail.com.
2  Licenciada em Letras (Português-Inglês) e mestra em Linguística pela UFRJ, especialista em Linguística 
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Com o intuito de resistir a todos os fatores que depreciam o trabalho docente na rede 
pública, três professoras da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro se propuse-
ram a uma seleção de bolsas de aperfeiçoamento docente da CAPES em parceria com a Ful-
bright no ano de 2019. Após a aprovação, as profissionais foram aos Estados Unidos estudar 
Metodologias de Ensino de Língua Inglesa na Georgia State University (GSU) e desenvolveram 
projetos que puderam ser implementados em suas salas de aula. A seguir, a leitura será dividi-
da em: apresentação, etapas e seleção do PDPI-2019; curso, aulas e projetos, e planejamento 
de aulas de inglês na GSU; projeto CAPSTONE desenvolvido na GSU com o intuito de ser 
implementado nas escolas públicas da rede municipal do Rio de Janeiro.

1.1. PDPI

O Programa de Desenvolvimento de Professores de Inglês (PDPI) é um aperfeiço-
amento docente destinado a professores de Inglês atuantes na educação pública básica. A 
bolsa é financiada pelo governo federal através da CAPES em parceria com a Fulbright, esta 
última possibilita a comunicação entre os governos brasileiro e estadunidense. 

Para concorrer à bolsa, o candidato precisa ser regente de turma na educação pública 
básica (estados e municípios), possuir passaporte válido e ser aprovado no TOEFL. Após a 
análise da documentação comprobatória, o candidato realiza a prova e, atingindo a pontu-
ação necessária, ingressa no curso de quarenta e cinco dias no exterior. Vale ressaltar que a 
pontuação do candidato define qual curso ele irá estudar, uma vez que eles subdividem-se em 
três: aperfeiçoamento I, aperfeiçoamento II e metodologias de ensino.

Antes da viagem para o exterior, os aprovados passam por entrevista no consulado 
estadunidense em São Paulo e assistem a palestras sobre costumes e possíveis emergências 
com profissionais da Fulbright e da embaixada.

1.2. GSU: o curso

Uma vez nos Estados Unidos, as professoras mergulharam em experiências culturais 
relevantes para o ensino de Inglês no Brasil. A GSU é localizada em Atlanta, cidade onde 
Martin Luther King nasceu, logo, há um centro que conta toda sua trajetória e, também o 
Museu dos Direitos Humanos que abarca como tais direitos foram construídos e a participa-
ção do ativista na elaboração dos direitos humanos nos EUA e no mundo. Ainda, a universi-
dade proporcionou outras atividades culturais como a visita ao Centro Histórico de Atlanta, 
tour pelo centro de comunicações da CNN e comemoração do feriado de quatro de julho 
(independência dos EUA).

Através das atividades culturais, a GSU proporcionou aulas de Cultura Estaduniden-
se que traçavam paralelo com as visitas turísticas e a desmistificação de estereótipos sobre o 
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cotidiano do cidadão norte-americano em aulas teóricas. Além destas, aulas de Habilidades 

Integradas foram dadas, as quais englobavam o aperfeiçoamento técnico das bolsistas (escrita 

acadêmica, domínio para debate...) e aprimoramento profissional (planejamento de aulas e 

organização de tempo dentro e fora de sala).

Ademais, aulas de Prática metodológica foram propostas e as bolsistas não só desen-

volveram lições, como lecionaram e observaram aulas para elaborar relatórios. O grupo de 

professoras deste trabalho desenvolveu uma microteaching (pequena aula) em que o foco era 

utilizar a metodologia proposta no curso e que, futuramente, pudesse ser implementada no 

contexto escolar brasileiro.

Adiante, serão discutidas as lições criadas e apresentadas na GSU e o projeto que foi 

elaborado como quesito parcial de conclusão do curso que englobava um grupo de quatro 

lições que em conjunto tinham uma temática cultural vivenciada pelas professoras nos EUA.

1.3. Projeto CAPSTONE

Como parte do conteúdo programático, foram realizadas as apresentações: microtea-
ching e o projeto CAPSTONE (projeto final). Em ambas, era mandatório colocar em prática 

o conteúdo exposto e absorvido durante as aulas cursadas. Para tal, utilizou-se da temática 

da independência dos EUA como pano de fundo das lições e o método TBL estudado nas 

aulas de Prática metodológica. A seguir, mais detalhes sobre o método serão apresentados e, 

também, as quatro lições que compõem o CAPSTONE. 

O método TBL (Task-Based Learning) representa uma abordagem a qual os alunos 

têm contato com tarefas relevantes, significativas e autênticas baseadas em situações reais e 

com um propósito pedagógico, que é percebido pelo estudante. Essa percepção é possível 

pois uma aula com método TBL é dividida em três estágios: pre-task: exploração do tópico; 

task-cycle: performar a tarefa em pares ou grupos com a observação e sem muita interferência 

do professor; language focus: examinar e discutir características da língua do texto ou da ativi-

dade utilizada. Então, neste método, o aluno precisa, primeiro, resolver a tarefa para depois 

discutir a língua usada. Estes fatores contribuem para o engajamento dos estudantes nas au-

las de línguas adicionais no contexto da escola pública, uma vez que eles percebem algo que 

faz sentido e tem significado para suas vidas. 

O CAPSTONE é uma sequência de quatro planos de aula que tem como temática 

a independência estadunidense. Na primeira lição, os estudantes são contextualizados sobre 

o que é o feriado e são incentivados a refletirem sobre similaridades e diferenças do feriado 

no Brasil e nos EUA. Ainda, o professor faz uso de vídeo didático sobre o tema e utiliza um 

questionário em inglês para checagem da compreensão em forma escrita.

A segunda lição é composta com os alimentos típicos da data e vocabulário relativo 

ao contexto. Para que isso seja entendido pelos alunos, o professor faz uso de imagens para 
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contextualização e utiliza estruturas em inglês sobre os verbos comer e beber na língua-alvo. 
Ao final desta lição, os alunos se entrevistam usando o conteúdo estudado.

A terceira lição engloba atividades que os estadunidenses fazem na independência. 
Cabe aos alunos compararem tais atividades com suas realidades no Brasil. Com o suporte 
do professor, eles utilizam as estruturas estudadas para marcar uma tabela e elaborar frases. 

A última lição possui uma vertente mais crítica abordando os grupos que não cele-
bram a data e que clamam por um outro feriado que tenha o mesmo peso da independência. 
Nesta lição, através de um vídeo didático, os alunos aprendem mais sobre cultura desmistifi-
cada e são capazes de se posicionarem criticamente acerca de um tema que envolve não só a 
comunidade norte-americana mas também a brasileira.

2. PERSPECTIVAS E ENCAMINHAMENTOS FUTUROS

As lições desenvolvidas pelas profissionais da rede pública municipal cabem no con-
texto escolar a qual pertencem. Ao retornar para o Brasil, um dos comprometimentos com o 
programa é a disseminação da informação adquirida e a implementação das lições e projetos 
desenvolvidos no curso. 

Algumas lições já puderam ser implementadas em algumas turmas nos contextos 
escolares das professoras. Para que este estudo perpetue, propõe-se a continuidade da coleta 
dos dados sobre o desempenho e engajamento dos alunos nas lições desenvolvidas no curso 
com o intuito de demonstrar como a formação docente continuada afeta indiretamente o 
ensino público na esfera municipal.
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DIREÇÃO DISCURSIVA: FORÇA E MOVIMENTO NO ENCONTRO ENTRE POSIÇÕES ENUNCIATIVAS 
DIVERGENTES

Estêvão de Carvalho Freixo (UERJ)1

Resumo: Neste trabalho, discutimos os procedimentos de exclusão adotados pelas formações 
discursivas em embate no contexto da polarização política no caso brasileiro e seus efeitos 
de interincompreensão durante a interação semântica no encontro das posições enunciativas 
divergentes. Nessa direção, adotamos dois conceitos de base para articulação da discussão 
teórica: a noção de procedimento de exclusão, introduzida na teoria discursiva foucaultiana 
por ocasião de sua obra A Ordem do Discurso, e o conceito de interincompreensão, elaborado 
por Dominique Maingueneau. A não equivalência entre os funcionamentos discursivos apa-
receu especialmente na forma como o lexema “igualdade”, quando contestado pela segunda 
posição analisada, precisou situar-se no interior de uma nova grade semântica, engendrando 
consequências bem diversas daquelas existentes no sistema anterior. Desse modo, pudemos 
perceber que, no funcionamento discursivo de cada uma das posições analisadas, o processo 
dedutivo que as estruturas elementares suscitam segue um caminho que é particular e cons-
titutivo do sistema ao qual elas estão integradas.
Palavras-chave: Interincompreensão; Procedimentos de exclusão; Polarização política.

1. INTRODUÇÃO

É consabido que a política brasileira vem atravessando considerável agravamento da 
tensão entre seus polos ideológicos desde as manifestações espontâneas do povo nas ruas 
durante o ano de 2013, o que se fez registrar na narrativa histórica mais recente como “as 
jornadas de junho”. 

Dividida em evidente e marcada oposição, a população tem se organizado de modo 
a pressupor o antagonismo de seus posicionamentos. Assumindo uma atitude de enfrenta-
mento direto, que toma a posição adversária como situada além das margens do campo do 
dizível, cada um dos polos em jogo se orienta por mecanismos discursivos que cuidam de 
interditar a palavra do outro.

Dado que admitimos o estatuto que Maingueneau (2008) atribui à polêmica, quando 
a define como fenômeno constitutivo das formações discursivas, nosso trabalho e nossa 

1  Estêvão Freixo é especialista em Língua Portuguesa pela Unicam e mestrando em Linguística pela UERJ. 
Foi membro integrante do Laboratório de Memória e História da Psicologia – Clio Psyché e participou do 
Grupo de   Estudo em Análise do Discurso do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ. É autor do 
livro Polarização Política Brasileira: Ideologia e Discurso na Cena Política Nacional. E-mail para contato: estevaofreixo@
gmail.com 
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expectativa aqui não serão a de se idealizar a resolução do conflito tal como se apresenta, já 
que entendemos o próprio funcionamento polêmico como configurador da unidade de cada 
uma das posições em litígio. 

Em nosso caso, o papel do pesquisador deve limitar-se ao esforço de lançar alguma 
luz sobre o funcionamento dos procedimentos de exclusão adotados pelas formações dis-
cursivas em embate e seus efeitos de interincompreensão durante a interação semântica no 
encontro das posições enunciativas divergentes. 

Com esse objetivo, selecionamos neste estudo certo material textual que nos pareceu 
adequado à identificação das marcas de alteridade que aparecem inscritas num discurso sem-
pre que este explicitamente contesta seu antagonista. A análise dessas marcas tem para nós a 
finalidade de viabilizar o estudo e a compreensão dos procedimentos de exclusão mediante 
os quais um discurso procura esmorecer a efetividade ou mesmo negar a legitimidade de seu 
Outro. 

Mais especificamente, no corpus que aqui delimitamos, examinaremos os mecanis-
mos mediante os quais uma das posições em jogo procura afastar-se de sua opositora, mar-
cando no discurso as unidades de sentido de seu rival que devem ser rejeitadas, ao mesmo 
tempo em que a elas contrapõe os valores que devem em seu lugar ser validados e admitidos.

2. DISCUSSÃO TEÓRICA

Foucault (1999) definiu duas direções de pesquisa a partir de uma de suas obras de 
valor fundacional para a Escola Francesa da Análise do Discurso. No texto ao qual aqui 
aludimos – A Ordem do Discurso – o filósofo supõe que os discursos, como séries regulares 
e distintas de acontecimentos, poderiam ser examinados desde dois aspectos inextricáveis e 
complementares. 

De um lado, um grupo de análises estaria destinado a versar sobre o que o autor 
chamou de funções de exclusão, e dependeria de um trabalho de inversão que substituísse a 
busca das figuras positivas do discurso pelo reconhecimento do jogo negativo de seu recorte 
e de sua rarefação. 

Para além deste primeiro trabalho, entretanto, seria necessário também investigar as 
condições às quais se deveria atribuir a origem de cada uma das séries discursivas a serem 
examinadas. 

Sobre o primeiro caso, que se ocupa do trabalho negativo que o discurso realiza para 
manter sua conformidade, poderíamos nos perguntar se tudo o que um discurso quer evitar, 
afastar, excluir, não teria, em regra, um valor reconhecido em alguma outra posição enuncia-
tiva que, para constituir e garantir sua legitimidade, precisaria também funcionar a partir de 
seu próprio sistema de restrições. 

Por esse ângulo, podemos então sugerir que a finalidade dessa função de exclusão tal-
vez não esteja reduzida à necessidade de se evitar a imprevisibilidade dos enunciados, se é o 
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caso de ela também se ocupar do afastamento de posições enunciativas outras que, no curso 

das interações semânticas, podem inapropriadamente intervir, fazendo romper a unidade do 

discurso em sua produção.  

É exatamente pela consideração desta relação do discurso com sua alteridade que 

Maingueneau (2008) nos propõe que cada formação discursiva repousa sobre um conjunto 

próprio de unidades de sentido que se reparte em dois tipos de registro. Um deles diz respei-

to às unidades que são reivindicadas, e o outro, àquelas que são rejeitadas. 

Assim considerados, os discursos se organizariam cada um a partir de sua grade 

semântica particular, definindo-se o encontro com o Outro por um desentendimento recí-

proco e inevitável, já que, neste caso, enunciar em conformidade com as regras de uma dada 

formação implicaria necessariamente evitar – e, por consequência, não compreender – os 

sentidos que o Outro produz.

Não podendo, portanto, haver-se com o Outro como tal, o discurso relacionar-se-ia 

tão somente com o simulacro que dele constrói, para o que então disporia de “um dispositi-

vo que faz interpretar os enunciados de seu Outro traduzindo-os nas categorias do registro 

negativo de seu próprio sistema” (MAINGUENEAU, 2008, p. 99-100).  E o desencontro 

que deflui desse trabalho de tradução seria, finalmente, o mecanismo próprio pelo qual a po-

lêmica se instauraria, participando constitutivamente da formação das unidades do discurso.

3. DA CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO METODOLÓGICO

Já observamos que, no contexto da polarização no Brasil, as posições que disputam o 

rumo político do país instauram entre si o funcionamento de uma polêmica que simultanea-

mente participa da constituição de seus próprios sistemas de discurso.

Essa dinâmica gera um circuito em que cada uma das posições atuantes no espaço 

discursivo se dirige à sua adversária para lhe contestar, e retorna em seguida a si própria, para 

então se afirmar em consequência do gesto anterior de recusa ao oponente. 

Durante os desdobramentos enunciativos em que os discursos procuram negar-se 

reciprocamente, as posições em jogo empregam diferentes mecanismos com a finalidade de 

garantir a exclusão, o enfraquecimento ou a não interferência da formação discursiva anta-

gonista. 

Para que então seja possível o exame e a identificação destes mecanismos, nos apro-

priaremos de dois instrumentos teóricos, cuja função, para nós, será a de viabilizar a opera-

cionalização desta tarefa.

De um lado, faremos uso da semântica estrutural de A. J. Greimas, por meio da 

qual localizaremos em cada um dos sistemas discursivos em análise determinadas estruturas 

elementares que se mostrarão constitutivas de seu funcionamento próprio, de sua lógica dis-

cursiva imanente. 
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De outro, aproveitaremos a avalição pragmática que Jacques Moeschler realiza acerca 
dos atos de refutação em seu trabalho intitulado Dire et Contredire. Em particular, faremos uso 
da tipologia das refutações que o autor propõe, na qual discrimina o enunciado negativo em 
três tipos especiais: retificação, refutação proposicional e refutação pressuposicional.

3.1. Da semântica estrutural

Nos estudos sobre semântica realizados por Algirdas Greimas, parte-se do postulado 
fundamental de que “a linguagem não é um sistema de signos, mais uma montagem [...] de 
estruturas de significação” (GREIMAS, 1966, p. 20). 

Esta proposição deverá ser por nós ajustada, para melhor atender a nossos propósi-
tos. Aqui estaremos voltados para a compreensão das regras de funcionamento de sistemas 
discursivos e não poderemos deixar, portanto, que nosso trabalho seja reduzido a uma ativi-
dade realizada no interior de um plano estritamente linguístico. 

Acreditamos que esse deslocamento do modelo greimasiano de descrição semântica 
da linguagem para o estudo das formações discursivas poderá justificar-se pelo modo como o 
ato de comunicação é compreendido na orientação teórica da semântica estrutural. Se Grei-
mas percebe a enunciação como uma formulação que se inscreve numa rede de restrições 
preestabelecida, também a nossa concepção de discurso pressupõe um conjunto de regras 
que constrangem e controlam a sua produção. 

3.2. Da tipologia das refutações

Identificadas as estruturas elementares que tornam possível a identificação dos fun-
cionamentos discursivos presentes nos textos analisados, apreenderemos os procedimentos 
utilizados por uma das posições enunciativas para se afastar de sua opositora.

Nessa direção, nos utilizaremos da tipologia das refutações proposta por Jacques 
Moeschler (1982), que, retomando a distinção proposta por Ducrot entre negação polêmi-
ca e negação descritiva, realiza um tratamento pragmático do enunciado negativo, a fim de 
explicar o ato de refutação por meio de três modalidades distintas: a retificação, a refutação 
proposicional e a refutação pressuposicional.

4. O CORPUS SELECIONADO

Nosso conjunto textual selecionado são duas colunas redigidas para o jornal Folha 
de São Paulo, cujos textos se inscrevem em posições discursivas adversárias situadas em cada 
um dos polos da polarização política brasileira. 
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Dos textos adotados, a primeira coluna foi produzida pelo então deputado estadual 

do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, em 26/07/2016, momento em que lançava sua candida-

tura à Prefeitura do Rio de Janeiro; e a segunda, publicada em 11/12/2017, é de autoria de 

João Amoedo, empresário e cofundador do Partido Novo, que participou da disputa pela 

presidência da república durante as eleições de 2018 no Brasil. 

Nosso trabalho de análise estará voltado para o reconhecimento dos pontos de cho-

que semântico que oferecem acesso à incompatibilidade entre os discursos.  

5. SÍNTESE DOS RESULTADOS

No caso em exame, buscamos mostrar o funcionamento polêmico no interior de um 

espaço discursivo, na medida em que indicamos o modo como um dado sistema constrói 

seus registros positivos ao mesmo tempo em que rejeita as unidades de sentido de seu Outro. 

Verificamos que, durante as operações refutativas, muito embora o discurso pole-

mizador esteja engajado na tentativa de evitar a interferência do antagonista na produção 

regular do discurso; ao mesmo tempo, e inadvertidamente, passa a integrá-lo em definitivo 

na própria matriz da formação discursiva – ainda que como imagem construída e não equi-

valente do Outro. 

Este simulacro, em seu caráter subvertido, presta-se então ao trabalho de um contra-

peso que promove os valores que o discurso positivamente apresenta, enquanto enfraquece 

os que precisa efetivamente negar. 

Em nosso material, a não equivalência entre os funcionamentos discursivos apare-

ceu especialmente na forma como o lexema “igualdade”, quando contestado pela segunda 

posição analisada, precisou situar-se no interior de uma nova grade semântica, engendrando 

consequências bem diversas daquelas existentes no sistema anterior. 

Quando inscrito na formação discursiva do primeiro texto, o termo-objeto “igualda-

de” tem seu sentido configurado a partir de uma dada circunstância que o enunciador indica 

como sendo a razão pela qual ele deve ser invocado na qualidade de princípio de organização 

social.  

Nesse momento, aquilo que torna necessário exigir a realização desse ideal igualitário 

é identificado com a existência de um dado campo de poder, cuja irregularidade da distri-

buição de forças que nele circulam demanda o trabalho necessário de sua reconfiguração. E 

a expectativa que se guarda em relação a esse empreendimento é a do reconhecimento da 

humanidade daqueles que até então têm sua subjetividade marginalizada no corpo social.

No segundo o texto, entretanto, o mesmo lexema (“igualdade”) mostra-se como um 

dos extremos de uma dimensão em que as relações humanas podem ser medidas ou quali-

ficadas segundo o grau de aproximação ou afastamento que os indivíduos numa sociedade 

mantêm entre si.  
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Nesse caso, o termo “igualdade” é valorado negativamente, em vista de sua associa-
ção a uma ética solidária, que o texto rejeita, enquanto defende uma conduta autossuficiente, 
cujos efeitos implicam a valoração positiva da independência entre os indivíduos. 

Assim, na polaridade desse eixo que mensura a proximidade ou o distanciamento sob 
o qual as relações humanas se dão, descrevemos semanticamente o termo “igualdade” articu-
lando-o à noção de proximidade, em vista da atitude solidária que a ele pudemos associar; en-
quanto relacionamos o termo “diferença” à noção de distância, dado que percebemos neste 
valor o imperativo de se preservar uma ideia de indivíduo enquanto célula independente, que 
deve realizar seus projetos e alcançar o sucesso mediante seu próprio esforço e dedicação. 

Para estabelecer a base descritiva metadiscursiva por meio da qual definimos o eixo 
semântico e os elementos de significação da estrutura igualdade/diferença, tomamos como 
referência uma fonte teórica que nos pareceu dialogicamente alinhada com o texto exami-
nado, o que nos possibilitou guardar alguma coerência com a lógica imanente à formação 
discursiva na qual o texto encontrava-se inscrito.

O trabalho que realizamos nos faz crer que cada uma das posições enunciativas ana-
lisadas propõe, por via de suas vindicações, uma dada direção para onde se pretende seguir, 
uma expectativa de trajeto social a ser percorrido, enquanto simultaneamente admite um 
lugar anterior como sendo a origem do estado de coisas atual. 

A transição entre a situação-problema que se quer superar e o destino onde se quer 
chegar seria então operacionalizada a partir da implementação do princípio reivindicado – 
igualdade de direitos, no primeiro caso; valorização das diferenças individuais, no segundo. 
E, nesse cenário, os eixos semânticos, como modelos explicativos, funcionariam como indi-
cação desse movimento.

Desse modo, a manobra que um discurso faz quando polemiza com seu antagonista 
parece ser a de deslocar o eixo adversário, na medida em que passa a situar o termo refutado 
– aquele que desencadeia o conflito – no centro de um novo eixo semântico que aponta para 
uma origem e uma direção efetivamente distintos daqueles que constituíam o eixo deslocado.

Essa perspectiva, que de algum modo sugere que o efeito de interincompreensão 
possa ser entendido como resultado do deslocamento que uma posição enunciativa opera 
sobre o eixo semântico adversário, parece suscitar a necessidade de uma reflexão e de um 
desdobramento teórico suplementares, para o que reservaremos uma oportunidade futura, 
já que aqui devemos respeitar os limites do objetivo a que nos propomos neste atual empre-
endimento.
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MONTEIRO LOBATO E A LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ANÁLISE DO CONTO O COLOCADOR DE PRONOMES

Mariana Oliveira Manhães (UERJ)1

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise da questão da coloca-
ção pronominal presente no conto “O Colocador de Pronomes” de Monteiro Lobato. Com 
a intenção de apresentar a utilização dos pronomes na língua portuguesa e mostrar as prin-
cipais diferenças do português de Portugal para o português do Brasil, fez-se necessário um 
estudo focado em bibliografia de estudiosos sobre a língua portuguesa e Monteiro Lobato. 
Compreende-se que o conto sugere questões complexas quanto ao uso da língua portuguesa, 
pois foi possível perceber que Aldrovando, o protagonista do conto, importava-se com a fala 
e escrita segundo os preceitos da norma-padrão da língua, defendendo fielmente a unidade 
linguística. Percebe-se na obra uma forte crítica ao purismo. Portanto, quando em seu conto 
Lobato discute a questão pronominal, está trazendo a posição legitimista e a separatista por 
meio de um embate entre os personagens. Desta forma, ele lutava pela construção de uma 
identidade brasileira.
Palavras-chave: Monteiro Lobato; Colocação pronominal; “O colocador de pronomes”.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa abordar questões referentes à colocação pronominal, tal como 
o tema do conto de análise “O colocador de pronomes”, de Monteiro Lobato. Ao longo do 
trabalho, serão trazidas colocações referentes à utilização de pronomes, bem como as dife-
renças entre português europeu e o brasileiro.

Tratando-se de sua produção literária, Lobato era considerado pré-modernista, con-
ceito que, de acordo com Bosi (1975, p. 343) é “tudo o que, nas primeiras décadas do sécu-
lo, problematiza a nossa realidade social e cultural”. Em seus textos, Monteiro apresentava 
características do regionalismo e denúncias da realidade por parte dos brasileiros. A esse 
respeito, é preciso considerar que:

o papel que Lobato exerceu na cultura nacional, transcende de muito a sua inclu-
são entre os contistas regionalistas. Ele foi, acima de tudo, um intelectual parti-
cipante que empunhou a bandeira do progresso social e mental de nossa gente. 
(BOSI, 1973, p. 67)

Apesar disso, Lobato apresentava uma postura conservadora perante o modernismo, 
em que muitas vezes apresentava críticas aos seus colegas. Bosi (1975, p. 242) ressalta que 
“ninguém melhor do que ele soube apontar as mazelas físicas, sociais e mentais do Brasil 

1  Mestranda em Língua Portuguesa – UERJ. Bolsista – CAPES. Licenciada em Letras – Português e 
Literaturas – Instituto Federal Fluminense. E-mail para contato: manhaesmariana2@gmail.com 
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oligárquico e da I República, que se arrastava por trás de uma fachada acadêmica e parna-
siana”. Um dos principais e mais fortes componentes do movimento modernista foi “a do 
nacionalismo, da brasilidade e do verde-amarelismo” (ELIA, 1975, p.73). Foi em São Paulo 
que essa tendência eclodiu com mais força, a ponto de A. A. Lima identificar no movimento 
uma corrente nacionalista. Como consequência dessa corrente, surgiu a tese da libertação 
linguística. (ELIA,1975 p. 73).

Embora discordasse de alguns pontos do movimento modernista, no que tange à 
construção de uma identidade nacional brasileira, os ideais de Lobato alinhavam-se ao mo-
vimento. Em “O colocador de Pronomes”, conto publicado em 1924 e parte integrante 
do livro Negrinha, Monteiro ridiculariza Aldrovando, o personagem principal. Aldrovando é 
extremamente fixado na escrita correta da gramática, usando sempre uma linguagem muito 
refinada, muitas vezes incompreensível para algumas pessoas. Percebe-se na obra uma forte 
crítica ao purismo. Elia (1975, p. 75) afirma que “era natural que a linguagem de tom ‘puris-
ta’ fosse aos poucos identificada com o ‘português de Portugal’ do qual nos haveríamos de 
libertar em nome de uma suspirada ‘língua brasileira’”. Desta forma, é possível perceber no 
conto a crítica sobre o uso da Língua Portuguesa entre a norma-padrão e a não padrão. Nesse 
sentido, Elia (1975, p. 74) explica que “a língua falada foi erguida ao posto de norma padrão 
da consciência linguística nacional e o desrecalque gramatical se alastrou feliz por toda a ex-
tensão do subcontinente brasílico.”

O texto de Lobato retrata de maneira humorística a história de Aldrovando, um sim-
pático e incompreendido professor que tenta resgatar a beleza da norma padrão, a utilização 
correta da gramática, e que, muitas vezes, sem sucesso ou companheiros para apoiá-lo, acaba 
à beira do fracasso. O personagem principal diz que chegou ao mundo por um “erro da gra-
mática” cometido pelo seu pai, por meio de um bilhete que deveria ser entregue a sua amada 
Laurinha, mas acabou nas mãos do pai dela, o coronel Triburtino. O bilhete em questão 
dizia: “Anjo adorado! Amo-lhe!” (LOBATO, 1920, p. 118). Quando recebeu o bilhete, o co-
ronel, pai de Laurinha, chamou o rapaz para conversar, mas afirmou que se tratara de outro 
assunto. Quando chegou ao encontro, o pai de Aldrovando foi surpreendido pelo bilhete e, 
questionado, confessou sua autoria. Triburtino disse que a solução para aquilo seria o casa-
mento. Feliz da vida, achando que iria unir-se em matrimônio com Laurinha, foi surpreendi-
do mais uma vez, quando o coronel chamou sua filha mais velha, Do Carmo, para casar-se 
com ele. Tentou explicar-se, dizendo que o bilhete era para Laurinha e não Do Carmo, mas 
o coronel disse que se ele quisesse escrever para Laurinha, deveria ter escrito “amo-te” e não 
“amo-lhe”, pois assim seu texto estaria direcionado para uma terceira pessoa. Seu pai acabou 
aceitando o fato e casou-se com Do Carmo. Onze meses depois, nasceu Aldrovando. Desde 
pequeno ele gostava de estudar gramática e, no decorrer do conto, é possível perceber que 
o personagem apresentou duas fases de seu conhecimento: a primeira em que acumulou 
conhecimentos sobre a língua e a segunda quando começou a lutar para combater a corrup-
ção linguística. Por ter nascido de um erro da gramática, passou sua vida inteira sofrendo 
por ela e da mesma forma que veio ao mundo partiu, por um erro da gramática. Na própria 
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concepção de Aldrovando, o desgosto que presenciou pelo mau uso da língua fez com que 
ele morresse.

2. ANÁLISE DO CORPUS

 A língua portuguesa sofreu fortes influências de vários países até chegar ao que é 
atualmente. Teve início como língua específica na Europa, pela diferenciação do latim duran-
te o contato com os povos e línguas que chegaram no século II a.C, como consequência da 
segunda Guerra Púnica.

Na primeira fase do processo de reconquista da Península Ibérica pelos cristãos, 
que tinham resistido no Norte, os romances (latim modificado por anos de con-
tato com outros povos e línguas) tomaram uma feição específica no oeste da 
península, formando o galego-português e em seguida o português. Formou-se 
paralelamente o Condado Portugalense e, a partir dele, um novo país, Portugal. 
(GUIMARÃES, 2005, p. 25)

 Sofrendo alterações ao longo dos anos, depois de um longo período de mudanças 
pela Idade Média, ela vem para o Brasil por intermédio da colonização durante o século XVI. 
Apenas no século XVIII é que se tornou a língua oficial do país, pois os colonizadores, mais 
precisamente o Marquês de Pombal, viram a necessidade de integração dos nativos para que 
ocorresse de fato a soberania do Estado Português.

Existem muitas diferenças de uma língua para outra. Além de palavras que, muitas 
vezes no português brasileiro, não são encontradas no português europeu, também há di-
ferenças na fonética e na sintaxe, em que a construção sintática que é comumente utilizada 
pelos falantes brasileiros não é usada em Portugal, como por exemplo, a posição dos pro-
nomes oblíquos átonos: “Me deixaram de castigo”, ao passo em que o português afirmaria 
“Deixaram-me de castigo” (HENRIQUES, 2018, p. 58).

No Brasil, os pronomes oblíquos “átonos”, em virtude de seu valor semitônico, 
se colocam de forma bem diversa da que adotam os portugueses. Para nós, nos 
dias de hoje, soam como inusitadas (valendo mais como recurso pomposo ou hu-
morístico) combinações de pronomes do tipo Seus poemas, por que só agora mos dás? 
(=me+os) ou A resposta certa, ninguém ta dava (te + a) ou Aquelas compras, nunca no-las 
entregaram (nos+as). Por isso, é preciso analisar com cautela sobretudo os casos de 
próclise em início de frase, de próclise ao verbo principal de locução verbal, de 
rejeição à mesóclise e de oscilações proclíticas e enclíticas em verbos precedidos 
de palavras chamadas “atrativas” [...]. (HENRIQUES, 2018. p. 57)

Desta forma, com o conto O colocador de pronomes, Lobato faz uma forte crítica ao 
purismo gramatical. Como um bom pré-modernista e crítico, pode-se afirmar que Monteiro 
era defensor da nacionalização por meio da expressão literária.

Escrevendo no início do Século XX, Lobato ([1922] 1981: 58) via a diferenciação 
linguística entre Brasil e Portugal de um modo muito acentuado, a ponto de afir-
mar que “um jeca de São Paulo” e “um camponês do Minho” não mais podiam 
se entender, a despeito de supostamente falarem uma mesma língua. Destarte, o 
escritor defendia a existência de uma língua brasileira que nomeou de “brasilina”. 
A seu ver, essa língua já existia na modalidade oral, mas não na escrita, pois os 
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escritores continuavam prestando reverência às normas gramaticais codificadas 
a partir de clássicos da literatura portuguesa. A brasilina, no verbo de Lobato, 
haveria de se tornar uma língua escrita, gramatizada e dignificada pela literatura. 
(PAGLIARINI COX; LIMA, 2017, p. 361)

A “brasilina” significava a ruptura do processo dominante da língua portuguesa eu-
ropeia. Deste modo, o autor defendia a independência linguística, destacando neologismos, 
pronomes e a ortografia como principais pontos de diferenciação entre a língua brasileira e 
a europeia.

Lobato apresenta um personagem de linguagem rebuscada porque seu objetivo é 
“dar contornos maximamente vernaculares ao seu idioleto, recheado de expressões lexicais 
que fazem parte mais do português literário europeu que da língua usual de Portugal” (MAR-
TINS, 2008, p. 08), conforme algumas expressões usadas por Aldrovando:

BOFÉ – forma contraída da expressão adverbial à boa fé, é dado como uso anti-
go por Houaiss, aparecendo na língua a partir de 1913. O mesmo que “em verda-
de”. Ex: “Sei pelejar com todas as armas e irei até ao fim. Bofé!...”. EMPÓS – de 
uso antigo, originário de em + pós. Ex: “Ir-lhes-ei empós”. TARELO – sinônimo 
de “tagarela”, com origem no século XIX. Ex: “Hei-de influir na minha época. 
Aos tarelos hei-de vencer”. (MARTINS, 2008, p. 08-09)

Por um erro de gramática causado pelo seu pai, Aldrovando fixou-se na escrita de 
acordo com a norma-padrão da língua. No desenrolar do conto, o personagem resolve enviar 
ao congresso um ofício pedindo para que houvesse punição quando os pronomes fossem 
empregados de maneira indevida.

E suspirava, condoído dos nossos destinos:

– Povo sem língua!... Não me sorri o futuro de Vera-Cruz... E não lhe objetassem 
que a língua é organismo vivo e que a temos a evoluir na boca do povo.

– Língua? Chama você língua à garabulha bordalenga que estampam periódicos? 
Cá está um desses galicígrafos. Deletreemo-lo ao acaso. – Teve lugar ontem!... 
É língua esta espurcícia negral? Ó meu seráfico Frei Luís, como te conspurcam 
o divino idioma, estes sarrafaçais da moxinifada. (LOBATO, [1924], 2013, s. p.)

Os governantes riram, alegando “isto seria auto-condenar-nos à morte! Tinha graça!” 
(LOBATO, [1924], 2013, s. p.). O povo, no entanto, sabia fazer uso da língua. Quando in-
dagado, sabia exatamente explicar o que suas frases queriam dizer, como ocorre no caso do 
ferreiro Serafim e sua placa em referência à colocação pronominal:

– Digo que está a forma verbal com eiva grave. O “ferra-se” tem que cair no plu-
ral, pois que a forma é passiva e o sujeito é “cavalos”.

O ferreiro abriu o resto da boca.

– O sujeito sendo “cavalos”, continuou o mestre, a forma verbal é “ferram-se” – 
“ferram-se cavalos!”

– Ahn! Respondeu o ferreiro, começo agora a compreender. Diz v. s. que …

– … que “ferra-se cavalos” é um solecismo horrendo e o certo é “ferram-se 
cavalos”.

– V. S. me perdoe, mas o sujeito que ferra os cavalos sou eu, e eu não sou plural. 
Aquele “se” da tabuleta refere-se cá a este seu criado. É como quem diz: Serafim 
ferra cavalos – Ferra Serafim cavalos.  Para economizar tinta e tábua abreviaram o 
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meu nome, e ficou como está: Ferra Se (rafim) cavalos. Isto me explicou o pintor, 
e entendi-o muito bem. (LOBATO, [1924], 2013, s. p.)

É possível perceber que, ao desenvolver o personagem, Lobato pretende explorar no 
texto tópicos sobre as questões gramaticais e sintáticas da língua portuguesa.

O Brasil era uma nação jovem: quatrocentos anos de fundação e cem anos de 
alforria política não eram suficientes para completar o dissídio linguístico entre 
o colonizado e o colonizador. Porém, os sinais linguísticos desse desencontro se 
avolumavam de modo crescente e, certamente, apostava Lobato, chegaria o dia 
em que constituiriam uma nova língua, independente da portuguesa. (PAGLIA-
RINI COX & LIMA, 2017, p. 362)

Portanto, quando em seu conto Lobato discute a questão pronominal, está trazendo 
a posição legitimista e a separatista por meio de um embate entre os personagens. Desta for-
ma, ele lutava pela construção de uma identidade brasileira.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nascer e morrer por um erro de colocação pronominal não é algo que seja considera-
do razoável, pois isso, ao ler o conto, pode-se perceber que é “a rigidez de Aldrovando e dos 
legitimistas que o narrador penaliza com seu olhar separatista que vê a relação da língua com 
a gramática de modo contrário” (PAGLIARINI COX; LIMA, 2017, p. 383). Desta forma, 
não deveria a língua seguir a gramática, mas sim o contrário.

Além disso, nota-se ao longo do texto a questão separatista entre as diferenças lin-
guísticas do português, havendo embates relativos à cerca do português brasileiro para o 
português europeu.

A língua falada, porém, é multimodal, pois apresenta enorme variedade, quer no 
vocabulário e construções de feição regional, quer nos plebeísmos dos grandes 
centros, de forma que os autores modernistas nem sempre são bem entendidos 
dentro do próprio território nacional. […] Felizmente, no Brasil, até a língua po-
pular possui grande unidade, de maneira que tal inconveniente não assumiu cará-
ter de separatismo. (ELIA, 1975, p. 75) 

Compreende-se que, apesar da língua portuguesa possuir raízes europeias, Monteiro 
acreditava que não deveria ser Portugal a ditar as regras gramaticais. Deste modo, é impor-
tante a crítica feita por Lobato, tendo em vista que há na fala do brasileiro a tendência a usar 
próclise, o que não ocorre no português lusitano, sendo por vezes, conflitantes a norma 
portuguesa e a brasileira.
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A TEORIA DA COMPLEXIDADE APLICADA AO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: CAMINHOS POSSÍVEIS

Marissol Rodrigues Mendonça da Fonseca (UERJ/ Colégio Pedro II)1

Resumo: Inicialmente aplicada somente às ciências da natureza, a teoria do caos e da com-
plexidade passou a ser relacionada também ao processo de aquisição de uma segunda língua 
em 1997 pela autora Larsen-Freeman. A inovação dessa aplicação se dá justamente pela 
possibilidade de uma nova compreensão a respeito do complexo processo de aprendizagem 
de uma outra língua. Sob essa ótica, o resultado do referido processo não pode ser explicado 
de forma linear e causal apenas em função dos elementos relacionados a ele, mas também (e 
principalmente) a partir da interação entre tais elementos. Ademais, a teoria do caos permite 
a conciliação das teorias e modelos sobre aquisição de línguas até então propostos, pois os 
une na medida em que cada um deles se propõe a explicar um fragmento do intricado fenô-
meno da aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de línguas; Teoria do caos e da complexidade; 
Aquisição de segunda língua.

A primeira autora a traçar paralelos entre a teoria do caos e da complexidade e o pro-
cesso de aquisição de uma segunda língua foi Larsen-Freeman (1997). Inicialmente, a teoria 
se aplicava apenas às ciências da natureza e era utilizada para entender como os sistemas 
naturais se comportavam. Em suma, segundo essa tese, “existe uma ordem subjacente à apa-
rente desordem” (PAIVA, 2014, p. 141) nos sistemas da natureza, que são complexos, dinâ-
micos e só existem em decorrência dos fluxos que o alimentam e na interação entre as coisas 
(KRAMSCH, 2011). Segundo Waldrop (1992 apud FRANCO, 2013, p. 185), “o comporta-
mento dos sistemas complexos emerge das interações entre seus componentes e não é des-
critível por uma única regra. São sistemas que exibem características inesperadas”. A impre-
visibilidade de muitos desses sistemas se deve ao fato de que pequenas alterações ocorridas 
em seu interior podem ter grandes consequências e gerar caos – ou não. Ou, como esclarece 
Gleick (1987 apud PAIVA, 2009, p. 6), “pequenas diferenças no input podem rapidamente se 
transformar em diferenças no output”. Um exemplo concreto é o da avalanche: uma pequena 
pedra rolando morro abaixo pode desencadear esse fenômeno, enquanto uma outra pedra 
de tamanho idêntico e que siga a mesma trajetória da primeira pode não ter nenhum efeito. 
Ou seja, “mesmo em condições muito semelhantes, o desenvolvimento de um sistema pode 
seguir rotas diferentes” (PAIVA, 2014, p. 142). Isso significa que o efeito de uma alteração 
dependerá das inter-relações entre as partes do sistema, isto é, há uma série de fatores que 
podem vir a se combinar para resultar em determinado fenômeno. A ilustração da avalanche 

1  Mestre e doutoranda em Linguística Aplicada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pro-
fessora de língua inglesa do Colégio Pedro II. E-mail para contato: marissolrmfonseca@yahoo.com.br 
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é um exemplo do “efeito-borboleta”, termo cunhado pelo meteorologista Edward Norton 
Lorenz, um dos pioneiros na teoria do caos. Ele percebeu que os padrões climáticos nem 
sempre se comportavam da maneira prevista e que variações mínimas nas condições iniciais 
podiam ocasionar grandes mudanças no clima. Segundo sua teoria, um leve bater de asas de 
uma borboleta na China, por exemplo, poderia resultar em um furacão nos Estados Unidos. 
Esse efeito também é ilustrado no famoso conto “A sound of  thunder”, de Ray Bradbury: 
durante uma viagem no tempo, a morte acidental de uma pequena borboleta no passado 
ocasiona mudanças drásticas no futuro. 

O que se costuma chamar de “caos” (palavra que dá nome à teoria) refere-se à alea-
toriedade gerada pelos sistemas complexos, que é inerente a eles. Segundo Larsen-Freeman 
(1997, p. 142, tradução nossa), esses sistemas possuem dez características: são “dinâmicos, 
complexos, não lineares, caóticos, imprevisíveis, sensíveis às condições iniciais, abertos, au-
to-organizáveis, sensíveis a feedback e adaptativos”, além de “possuírem atratores estranhos, 
que são fractais em sua forma”. Em resumo, isso quer dizer que os sistemas complexos estão 
em constante mudança e que seus elementos constituintes estão sempre interagindo; dessas 
interações resultam os comportamentos imprevisíveis do sistema. Tais sistemas passam por 
períodos de instabilidade e aleatoriedade. Porém, em contrapartida, a ordem surge espon-
taneamente a partir da desordem; isso graças à sua capacidade de adaptação e modificação 
a partir do feedback recebido do ambiente. Em relação aos “atratores”, esse termo se refere 
ao caminho que um sistema dinâmico traça no espaço; já um sistema complexo apresenta 
“atratores estranhos” porque nenhum de seus ciclos segue o mesmo padrão. Os sistemas 
complexos são fractais em sua forma porque os seus atratores exibem figuras fractais, o que 
significa que essas figuras se repetem em diferentes níveis de escala. As árvores são exemplos 
de fractais; “a mesma forma exibida pelo todo está também presente nas partes” e “troncos, 
galhos e folhas exibem formas semelhantes” (PAIVA, 2014, p. 144).

Mais que um mero conjunto de estruturas gramaticais, a linguagem é um dos sis-
temas naturais e envolve múltiplas dimensões. Reagan (2005 apud LARSEN-FREEMAN, 
2011, p. 303, tradução nossa) advoga a necessidade de “rejeitar uma objetificação positivista 
da linguagem em favor de uma visão mais complexa, sofisticada e gradual”. Assim sendo, 
assumimos que a linguagem também se configura como um sistema complexo e dinâmico, 
dentre todos os outros que compõem a natureza. As línguas estão constantemente evoluindo 
e modificando-se, sob a influência de inúmeros fatores que interagem entre si. Isso fica claro 
nas definições de Paiva (2011 apud PAIVA, 2014, p. 144) e Larsen-Freeman (2011, p. 301, 
tradução nossa): a primeira define linguagem como “um sistema dinâmico não linear e adap-
tativo, composto por uma interconexão de elementos bio-cognitivo-sócio-histórico-culturais 
e políticos que nos permitem pensar e agir na sociedade”; a segunda já concebe a linguagem 
como “um sistema no qual a complexidade é emergente, um sistema no qual a língua cresce 
e se organiza de baixo para cima de forma orgânica”. Há inúmeros níveis envolvidos nesse 
sistema: conexões neurais, aparelho fonador, indivíduos e suas idiossincrasias, comunidades, 
sociedade, história, cultura. E há também os subsistemas, que são interdependentes: “fono-
lógico, morfológico, lexical, sintático, semântico e pragmático” (PAIVA, 2014, p. 144). Dessa 
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maneira, não é mais possível conceber as línguas como sistemas fixos e fechados quando há 
tantos fatores interagentes envolvidos. 

A história das pesquisas no campo de aquisição de segunda língua (ASL) é marcada 
pela busca de uma explicação definitiva para esse processo. No entanto, até agora não se 
chegou a um consenso. Há os pesquisadores que defendem que a linguagem seja uma predis-
posição genética inata aos seres humanos (inatismo) e há aqueles que acreditam que a lingua-
gem é aprendida por meio do ambiente (ambientalismo). Existem também inúmeras teorias 
e modelos que pretendem dar conta do processo de ASL: behaviorismo, método direto, hi-
pótese do input, sociointeracionismo e muitas outras. Elas falham em responder globalmente 
à questão da aquisição justamente porque tentam explicar esse processo por intermédio de 
suas partes e subsistemas, e não a partir do todo. Tais modelos apresentam visões fragmen-
tadas de um mesmo sistema, pois desconsideram todos os outros fatores que influenciam na 
aquisição de uma língua. Segundo Paiva, envolvidas nesse processo:

Há variações biológicas, de inteligência, aptidão, atitude, idade, estilos cognitivos, 
motivação, personalidade e de fatores afetivos, além das variações do contexto 
onde ocorrem os processos de aprendizagem – quantidade/ qualidade de input 
disponível, distância social, tipo e intensidade de feedback, cultura, estereótipos, 
entre outros. (PAIVA, 2005, p. 24)

Esse conjunto de fatores exemplifica a não linearidade e organicidade do processo de 
aquisição de línguas, que vai de encontro ao determinismo e objetivismo da ciência tradicio-
nal. Sendo a aprendizagem um sistema complexo e adaptativo (devido à dificuldade de des-
crevê-la e à sua capacidade de adaptação às condições do ambiente), não é possível explicá-la 
com base em leis causais. Ela se configura como um sistema ativo, em constante movimento 
e que nunca chega ao equilíbrio (PAIVA, 2009). Nesse sentido, a teoria do caos e da com-
plexidade traz novas possibilidades, conceitos e paradigmas para as ciências. No campo da 
Linguística, especificamente, ela possibilita a conciliação de todas as teorias e modelos sobre 
aquisição de línguas, pois os conecta na medida em que cada um deles se propõe a explicar 
um fragmento do complexo fenômeno da aprendizagem. 

Enquanto os métodos de ensino e modelos de aquisição prévios se propunham a 
fornecer explicações objetivas e lineares, ignorando o papel do aprendiz, a teoria do caos 
reconhece que o conjunto de todas as variáveis do sistema (do indivíduo e do ambiente) e 
suas interações afetam imprevisivelmente o processo de aprendizagem de uma língua. Um 
exemplo é o estudo de Cardoso (2016) sobre as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos 
aprendizes durante atividades de compreensão oral. A autora se baseia no modelo de apren-
dizagem de línguas de Naiman et al. (1995 [1978]), que é constituído de seis fatores críticos que 
afetam a aquisição de línguas: contexto sociolinguístico, aluno, ensino, ambiente, aprendizagem 
e resultado (cada um desses engloba subfatores). A autora conclui que cada fator pode influen-
ciar de forma mais ou menos acentuada o processo de aprendizagem, mas que “não é um ou 
outro fator isoladamente, mas sim uma combinação deles que influencia a escolha de estraté-
gias e técnicas a serem utilizadas no processo de aprendizagem” (CARDOSO, 2016, p. 42). 
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Para Larsen-Freeman (1997, p. 150, tradução nossa), a própria língua é um fractal, 
pois “o padrão que existe em um nível da escala se repete em outros níveis e em todo o sis-
tema”. Paiva (2005) advoga que é possível pensar a aprendizagem/aquisição de línguas num 
modelo fractal: cada fator envolvido nesse processo representa um fractal, que, por sua vez, 
se subdivide em vários outros fractais, resultando numa complexa teia de elementos intera-
gentes – um sistema de sistemas interconectados. Segundo a autora, os principais fractais 
seriam: Bio-cognitivo, Input, Interação, Contexto sócio-histórico, Automatismo, Afiliação e 
Afetivo. Cada um desses fractais se divide em vários subsistemas; por exemplo, o fractal 
Bio-cognitivo inclui: “língua materna, idade, gênero/identidade, personalidade, estilos cogni-
tivos e sensoriais e algumas estratégias de aprendizagem” (PAIVA, 2005, p. 31). 

Concluímos, assim, que apreender os processos de aprendizagem e aquisição de lín-
guas dentro da perspectiva do caos e complexidade é, a um só tempo, esclarecedor e liber-
tador. Esclarecedor porque nos faz compreender que esses processos não são causais nem 
lineares; aprender uma língua não se resume a um acúmulo de itens aprendidos, e, quando se 
acrescenta um novo aprendizado, todo o restante muda e precisa ser ressignificado (KRAMS-
CH, 2011). Além disso, o (in)sucesso na aprendizagem não pode ser atribuído a um ou outro 
fator isoladamente, visto que depende não apenas dos elementos envolvidos no processo, 
mas também da interação entre eles. Paiva (2014, p. 146) argumenta que “o sistema [linguís-
tico] é aberto, e novos elementos vão entrando na interlíngua, que vai permanentemente se 
auto-organizando”. Mallows (2002 apud PAIVA, 2014, p. 147) acrescenta que “a interlíngua 
está em constante mudança, reagindo ao feedback que recebe; é um sistema aberto e se move 
para um atrator estranho que lhe dá, ao mesmo tempo, impulso e ordem”. É também escla-
recedor porque, sob essa nova perspectiva, o processo de aprendizagem não é visto como 
tendo começo ou fim; não é possível dizer que alguém “adquiriu” uma língua porque esta 
é um sistema em constante transformação (motivo pelo qual Larsen-Freeman [2011 apud 
PAIVA, 2014] prefere falar em “desenvolvimento” em vez de aquisição da linguagem, posto 
que não é possível “adquirir” um sistema aberto). 

A perspectiva do caos e complexidade é, desse modo, libertadora. Sob essa nova 
ótica, não é mais cabível nomear “culpados” exclusivos pelo não aprendizado de uma língua 
(alunos, professores, método, materiais). Sendo a aprendizagem um sistema complexo (e 
também os indivíduos envolvidos nesse processo são, eles próprios, sistemas complexos em 
interação com outros), reiteramos que não é possível determinar com precisão um fator úni-
co que tenha sido responsável pelo fracasso na aprendizagem. Isso porque os fatores estão 
em constante interação, e os comportamentos do sistema são resultado dessa interação, e não 
de um elemento exclusivo. Não estamos querendo dizer com isso que não é necessário buscar 
os motivos pelos quais uma aprendizagem não está ocorrendo, mas sim que explicações sim-
plistas e reducionistas não dão conta de toda a complexidade do processo. Gattegno (1987 
apud LARSEN-FREEMAN, 1997, p. 159, tradução nossa) pontua que “precisamos de uma 
maneira de focar em um aspecto individual ao mesmo tempo respeitando a complexidade do 
todo”. A perspectiva da complexidade também é libertadora, pois, ao apresentar uma visão 
de língua como sistema complexo, dinâmico, não linear e aberto, possibilita uma emancipação 
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do aprendiz. Nesse sentido, em vez de ele ser visto como um mero “hospedeiro” da língua de 
outrem, um não nativo que comete erros e cujo objetivo é internalizar um sistema fechado, 
passa a ser visto em sua integralidade, como um usuário da língua com capacidade de ino-
var e expandir os sentidos desta – como um ser, portanto, cognitivo, afetivo, social, físico e 
neural (LARSEN-FREEMAN, 2011; KRAMSCH, 2011). Em suma, adotar a epistemologia 
da complexidade nos estudos de aquisição de línguas abre um leque de novas possibilidades 
para um entendimento mais abrangente dos processos de aprendizagem – e, claro, para ações 
direcionadas por esse entendimento, deixando para trás a falsa segurança de reducionismos 
e certezas absolutas. Cerramos fileiras, assim, com Kramsch, que, referindo-se à teoria da 
complexidade aplicada ao ensino-aprendizagem de línguas, postula:

[...] a teoria da complexidade vê a lingua(gem) como um grupo dinâmico de estru-
turas que emergem através do uso; a complexidade surge das interações auto-or-
ganizáveis e localmente situadas de vários componentes, estando as contribuições 
de cada um sujeitas à mudança com o tempo. A teoria da complexidade nos 
permite evitar a descontextualização, idealização, segregação e a atemporalidade 
da lingua(gem). Ela nos ajuda a compreender que o sistema linguístico está sem-
pre em fluxo (Larsen-Freeman & Cameron 2008). Ela lembra os professores que 
signos linguísticos não são “objetos autônomos de qualquer tipo, nem sociais 
nem psicológicos”, mas “produtos contextualizados da integração de várias ativi-
dades por indivíduos em situações comunicativas específicas (Harris, 1993: 311); 
logicamente o que se segue é que elas são continuamente criadas para satisfazer 
novas necessidades e circunstâncias” (Toolan, 2003: 125). (KRAMSCH, 2011, p. 
15, tradução nossa)
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ENTONAÇÃO PARA COMPREENSÃO: UM ESTUDO DE CAMPO A PARTIR DA OBRA FAZENDO ANA PAZ

Luisa Gonçalves Barreto (UERJ)1

Resumo: Com a diversidade de gêneros textuais emergindo na atualidade, a prática leitora 
está mais presente no dia a dia do público infantojuvenil do que muitas vezes se percebe. 
Considerando as vivências de leitura de cada aluno-leitor, a realização dessa prática pode 
sofrer constantes mutações. O presente trabalho busca abordar a pontuação e a leitura, refle-
tindo sobre a influência da entonação na compreensão do que se lê, quando a pontuação se 
torna um recurso estilístico para conferir também tom de oralidade aos escritos. Para tanto, 
constitui-se como corpus o livro Fazendo Ana Paz, de Lygia Bojunga. A reflexão será feita a 
partir de resultados obtidos em pesquisa de campo, realizada em uma escola privada do mu-
nicípio de Campos dos Goytacazes com alunos do 9º ano. Aponta-se ainda a necessidade 
de se entender a pontuação para além de um mero processo de memorização de regras, mas 
como um recurso também relacionado à entonação e ao ritmo, fundamentais para a compre-
ensão da leitura. 
Palavras-chave: Entonação; Leitura; Pontuação; Lygia Bojunga.

1. INTRODUÇÃO

O cotidiano de muitos professores de Língua Portuguesa é constituído, entre outras, 
por barreiras que precisam ser transpostas constantemente. Quando se fala em leitura espe-
cialmente, os desafios mostram-se maiores, uma vez que são os professores dessa área, de 
acordo com pesquisas, que ocupam um dos primeiros lugares no que diz respeito ao incen-
tivo à prática leitora.

Ao entrar em uma sala de aula, entretanto, o docente de Língua Portuguesa se vê 
cercado de tamanha responsabilidade na medida em que tem de administrar o tempo de aula 
a fim de que o conteúdo e as demais competências sejam trabalhados com a turma de forma 
eficiente. Estando em uma situação – não muito distante da prática pedagógica – em que a 
carga horária não é suficiente para que seu trabalho seja realizado por completo, o docente 
é obrigado a fazer uma seleção de conteúdos, o que, por diversas vezes, acaba levando-o a 
optar levianamente pela mera transmissão de regras gramaticais, deixando, assim, a compe-
tência leitora distante do cotidiano escolar.

Sobre leitura, entonação e pontuação – tópicos a serem comentados ao longo deste 
artigo – podem-se fazer algumas indagações, dentre as quais se encontra a seguinte: de que 

1  Graduada em Licenciatura em Letras: Português e Literaturas, pelo Instituto Federal Fluminense (IFFlumi-
nense). Mestranda em Letras, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com o apoio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. E-mail para contato: luisagbarreto@hotmail.com 
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forma trabalhar a pontuação a fim de que ela seja percebida no texto como recurso funda-
mental para favorecer a entonação e a compreensão do que se lê? Acredita-se que, no que 
diz respeito à leitura, o conhecimento que vem por meio da prática é fundamental. Logo, 
exercitar a prática leitora por meio de textos que utilizem a pontuação também como recurso 
estilístico torna-se necessário. 

2. PONTUAÇÃO, ENTONAÇÃO E ORALIDADE: BREVES COMENTÁRIOS

Por mais que durante décadas do século passado estudiosos do campo linguístico não 
tenham dado a devida relevância à língua escrita, a história revela que essa foi fundamental 
para a civilização ocidental (ROSA, 1994 apud CAMARA, 2006). Dessa forma, a pontuação, 
aspecto estritamente relacionado à escrita, vem sendo estudado de forma mais aprofundada 
somente a partir do século XX. 

Diversos autores apresentam conceituações e formas de se utilizar os sinais de pon-
tuação, porém tais abordagens estão quase sempre ligadas a práticas normativas, deixando 
em segundo plano as possibilidades de uso da pontuação como aspecto estilístico do texto 
escrito, por exemplo. 

Quando se estuda a língua falada, percebe-se uma diversidade de fatores que favore-
cem a expressão, como a entonação, a fluidez, as pausas, entre outros. A escrita, por sua vez, 
tem a pontuação como o recurso de representação de características prosódicas. Segundo 
Camara (2006, p. 20), “não podemos desconsiderar o papel que a pontuação desempenha 
como recurso estilístico na produção literária, do qual diversos autores fazem uso para a 
expressão de sua arte”.  

Neste momento, convoca-se Terra e Nicola, segundo os quais: 

Para reproduzirmos, na linguagem escrita, os inumeráveis recursos da fala, con-
tamos com uma série de sinais gráficos denominados sinais de pontuação. [...] 
Alguns sinais de pontuação servem, fundamentalmente, para marcar pausas. [...] 
Outros têm a função de indicar a melodia, a entonação que as frases escritas 
teriam se fossem pronunciadas em voz alta. (TERRA; NICOLA, 2002, p. 155. 
Grifo dos autores) 

Outros autores, como Cunha e Cintra, já em 1985, fizeram tal constatação quando, 
em Nova Gramática do Português Contemporâneo, afirmaram: “A língua escrita não dispõe dos 
enumeráveis recursos rítmicos e melódicos da língua falada. Para suprir esta carência, ou 
melhor, para reconstituir aproximadamente o movimento vivo da elocução oral, serve-se da 
pontuação” (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 355).

É importante ressaltar ainda que os sinais de pontuação são fundamentais também para 
a produção de sentido do texto, seja este pertencente a qualquer gênero, uma vez que, sem a 
pontuação adequada, o que se lê pode sofrer modificações e completas alterações de sentido. 

A partir dos breves comentários tecidos até o momento, fica clara a imprescindibili-
dade de se ter mais seriedade e comprometimento no que diz respeito ao ensino gramatical 



52

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

para além da assimilação de normas, tendo o texto como realização concreta dessa gramática 
rica e que oferece múltiplas possibilidades estilísticas. Por mais que não seja apenas o aspecto 
da pontuação o qual torna a obra Fazendo Ana Paz uma “prosa falada”, será possível perceber 
que a seguir optou-se por tecer comentários reflexivos apenas a respeito desse fator.

3. EM CAMPO: RELATO E ANÁLISE 

Na escola-campo, o primeiro contato foi com a coordenadora de Língua Portuguesa, 
que desde a primeira conversa, em agosto de 2017, já demonstrou interesse em apoiar a pes-
quisa, como o fez durante todo o seu tempo de realização. O fato de terem sido comprados 
pela escola exemplares da obra Fazendo Ana Paz, a fim de disponibilizá-los para a leitura dos 
alunos que participaram como voluntários, revela o apoio e a aceitação por parte do Alpha.

Em outubro de 2017, após o aval da coordenação e o recebimento dos livros com-
prados pela internet, diretamente da editora Casa Lygia Bojunga, foi iniciado o contato com 
o professor de Língua Portuguesa do ano de escolaridade com o qual se pretendeu trabalhar.

Ainda no mesmo mês, ocorreu o primeiro encontro com os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental II para apresentar-lhes o livro e para que eles respondessem ao ques-
tionário. A partir desse dia, houve apenas contato com a professora da turma, mediadora da 
comunicação entre a pesquisadora e os voluntários.

Cerca de dois meses depois, foi marcado o segundo encontro para discutir o livro 
com eles. Chegado o dia, para a surpresa da pesquisadora, nenhum deles havia lido, mesmo 
tendo afirmado para a professora que o tinham feito. Logo se percebeu tal fato quando lhes 
foi perguntado sobre a história contada pelo livro. Alguns não responderam, outros rela-
taram um enredo completamente diferente do que é apresentado em Fazendo Ana Paz. Ao 
serem indagados a respeito da não leitura, alegaram estar no final do ano e com muito a fazer.

Já era dezembro e não havia mais tempo hábil para outro contato pessoal antes das 
férias, por isso adiou-se a discussão para o início do ano seguinte.  Como planejado, no dia 
2 de março de 2018, o terceiro encontro com o 9º ano foi agendado. Ao iniciar a conversa, 
uma surpresa maior ainda: novamente, eles não haviam lido. Arguidos do motivo, afirmaram 
que a leitura era difícil e que não conseguiram dar continuidade. Outros disseram ainda ter 
viajado nas férias e não levaram o livro. 

Buscando despertar interesse, naquela mesma oportunidade, solicitou-se que um alu-
no iniciasse a leitura em voz alta e que, ao fim de uma página, passasse para o colega ao lado 
e assim sucessivamente. Percebeu-se, então, uma leitura fragmentada, com muitas pausas e 
dificuldade devido principalmente à pontuação estranha a eles.  

A pesquisadora, então, iniciou a leitura da obra em voz alta para todos. À medida que 
se avançavam os capítulos, os alunos ficavam mais e mais fascinados. Terminada a etapa de 
leitura, declararam que não liam tão bem e que a leitura da professora pesquisadora facilitava 
o entendimento.
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 Ainda em conversa após o término da leitura, o grupo foi perguntado a respeito do 
possível motivo de ter apresentado dificuldade ao ler, entretanto apenas uma aluna relacio-
nou o fato à pontuação, os demais não souberam responder. Convoca-se, portanto, Camara, 
que, com uma fala bastante pertinente, ressalta: 

A sensação que temos é que o aluno nem percebeu que o texto era, ou não, 
pontuado, nunca passou por sua cabeça a ideia de que usar ou não uma vírgula 
alterava o sentido; que substituir um ponto e vírgula por um ponto, ainda que não 
altere o sentido original, provoca alteração em termos de ênfase, de hierarquia. 
Isso porque ele certamente nunca foi alertado para o fato de que a pontuação 
produz sentido, sendo, pois, fundamental o seu papel. (CAMARA, 2006, p. 181)

A dificuldade de identificação do que poderia ter criado empecilhos para a leitura e 
compreensão do texto traz à tona a necessidade de que uma nova abordagem sobre pontu-
ação entre em vigor, uma vez que esta vem sendo pautada apenas nos manuais da gramática 
sem levar em consideração a diversidade de gêneros textuais, incluindo os literários, que não 
são normativos.  

Prezar somente pela memorização de regras de pontuação durante as aulas, o que 
provavelmente pode ter ocorrido com os alunos voluntários desta pesquisa, faz com que não 
sejam percebidas outras possibilidades de utilização dos sinais de pontuação, as quais variam, 
entre outros, de acordo com a classificação do texto em normativo ou não normativo. 

Para Cagliari:

Nos tempos atuais, tem-se constatado um uso muito comum dos sinais de pon-
tuação que não acontecia antes. Trata-se da colocação de mais de um sinal de 
pontuação em sequência. É uma forma de dizer sem palavras e, por isso mesmo, 
constitui um recurso de amplo uso. [...] Curiosamente, as gramáticas e até os estu-
diosos de um modo geral não se referem a esse tipo de uso combinado de sinais 
de pontuação. (CAGLIARI, 2000, p. 71)  

Um trecho retirado da obra em questão que serve como exemplificação do que aqui 
foi falado até o momento é a seguinte fala da personagem Ana Paz (BOJUNGA, 1992, p. 17): 
“–  Antônio? Antônio. Antônio! Ah, que bonito”.

Ao final de cada repetição do nome do rapaz que a Ana Paz-moça acabara de co-
nhecer, há sinais de pontuação distintos – ponto de interrogação, ponto final e ponto de 
exclamação –, os quais induzem o leitor avisado a fazer a adequação da entonação do que é 
lido. A interrogação, no exemplo em questão, pode ser resultado de uma estranheza àquele 
nome por parte da jovem. Já o ponto final pode indicar uma tentativa de aceitação do nome, 
até então diferente para a personagem. A exclamação, por sua vez, indica uma confirmação 
de que o nome foi aceito e carrega entusiasmo e admiração. Um leitor desavisado talvez não 
realize essa reflexão. 

Ainda durante a conversa posterior à leitura, os alunos relataram dificuldade também 
em identificar de quem eram as falas, devido à falta de marcas linguísticas como aspas ou 
travessões indicando que a narradora cedia seu lugar de fala às personagens. Nesse momento, 
cabe destacar a importância também de se trabalhar os tipos de discurso – direto, indireto e 
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indireto livre. O desconhecimento das características e peculiaridade inerentes ao discurso 
indireto livre fizeram com o que os estudantes acusassem como errada a escrita de Bojunga. 

Não se pretende aqui diminuir a importância de serem trabalhadas regras sintáticas a 
partir do texto, mas sim pôr em relevo o fato de que, se apenas forem apresentadas tais nor-
mas, a possibilidade de leitura plena do texto é comprometida devido ao viés não normativo 
dos textos literários (CAMARA, 2006, p. 178). 

Uma reavaliação e ampliação dos livros didáticos também se revela importante e 
necessária, na medida em que é com base nesses materiais, fornecidos majoritariamente pela 
própria instituição de ensino ou pelo governo, que os professores organizam e planejam suas 
aulas. Além disso, é fundamental que os livros didáticos tragam “considerações teóricas que 
contemplem os textos, nas variedades de seus gêneros. Se a sala de aula deve ser o simulacro 
da vida em sociedade, o livro didático deve criar condições para que tal ocorra” (CAMARA, 
2006, p. 176-177).

Por fim, destaca-se que, nesse território de reflexão acerca do encontro com o 9º ano, 
“O importante é deixar o aluno falar” (VARGAS, 2013, p. 73). Um livro que, a princípio, 
provocou resistência nos alunos, após ser lido pela pesquisadora despertou falas como: “Não 
consegui escolher minha parte favorita, o livro todo é muito legal”. Tal comentário deixa 
clara a relevância do aspecto linguístico da pontuação, o qual exerce influência direta na en-
tonação, para despertar também o prazer pelo texto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo é finalizado com a mesma certeza com a qual teve início: a missão do 
professor de Língua Portuguesa que preza pela formação de seus alunos não é fácil. Tal fato, 
entretanto, não justifica a realização de um trabalho descomprometido por parte dos docen-
tes da área. 

Sabe-se que o tema não foi esgotado, mas que muitos questionamentos ainda se fa-
zem presentes, afinal, pesquisar a respeito da docência é isto: buscar nas dúvidas respostas, 
e, nestas, encontrar mais dúvidas. Destaca-se, entretanto, a incansabilidade que reside no 
professor-pesquisador, aquele que busca fazer indagações e reflexões a fim de corroborar a 
prática docente e fazer diferença em meio ao contexto de sua profissão.
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DISCUTINDO A QUESTÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM UMA ATIVIDADE COM MÚSICA NO ENSINO DE 
INGLÊS: UMA ABORDAGEM INTERCULTURAL

Paulo Roberto Parq Alves Pedreira (UERJ)1

Resumo: A música pode ser utilizada como meio para ampliar o conhecimento dos alunos 
além de tópicos linguísticos, considerando-se que seu uso é uma prática amplamente difun-
dida entre professores do idioma, especialmente no ensino de inglês como língua adicional, 
geralmente como atividades extras, buscando lapidar a compreensão oral e ampliar o voca-
bulário dos alunos de forma lúdica. A proposta do presente trabalho é demonstrar como 
podemos desenvolver competência intercultural de forma leve e divertida, por meio de uma 
atividade produzida e aplicada com alunos adultos, de nível intermediário a avançado, apren-
dendo inglês como língua adicional, utilizando as letras das músicas Chandelier, composta e 
interpretada pela cantora Sia e Rehab, composta e interpretada pela cantora Amy Winehouse. 
Palavras-chave: Ensino de Inglês como Língua Adicional; Letras de Música; Competência 
Intercultural.

1. INTRODUÇÃO

Desde o ano de 2001, a Organização Mundial de Saúde caracteriza a dependência 
química como um transtorno psiquiátrico, ou seja, como uma doença. Contudo, dada a liga-
ção da doença com questões socioculturais, muitas parcelas de nossa sociedade a encaram 
como um problema meramente comportamental, fomentando a pavimentação de práticas 
e políticas públicas excludentes e caracterizando o dependente químico como um simples 
criminoso. 

Tendo em vista a complexidade do tema, o qual não deve ser tratado como tabu, po-
de-se afirmar que é responsabilidade, não somente dos profissionais da área da saúde, como 
também de profissionais da educação, combater preconceitos e conscientizar a população 
sobre tal questão. Ademais, diante do contexto de extrema dicotomia sociopolítica pela qual 
o Brasil passa nos últimos anos, a diversidade cultural precisa ser defendida e preservada, 
estando diretamente ligada ao desenvolvimento de empatia – que pode acontecer conco-
mitantemente com o desenvolvimento da competência intercultural, principal objetivo da 
abordagem comunicativa intercultural para ensino de idiomas. 

Com o surgimento e estabelecimento do processo de globalização, pessoas oriun-
das de diferentes regiões, inseridas em diversas culturas, passaram a interagir entre si, e, por 
questões políticas e econômicas, a Língua Inglesa acabou se tornando o principal meio de 

1  Discente do curso de Mestrado em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro.
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comunicação nesse cenário, unindo falantes não nativos de diferentes nacionalidades. Sendo 
assim, para que essa comunicação se dê de forma efetiva, não basta apenas que as pessoas 
aprendam a falar em inglês, mas que compreendam como e com quem elas utilizam o idioma. 
Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento da competência intercultural dos indivíduos 
e ser competente por essa perspectiva não é somente saber se comunicar com pessoas de 
outras nacionalidades – indivíduos precisam aprender a se relacionar com pessoas de outros 
grupos que não necessariamente estejam relacionados a uma identidade nacional, mas sim in-
seridos em distintas culturas. Podemos apontar tal disparidade dentro da mesma cidade, por 
exemplo: pessoas oriundas de diferentes bairros e regiões podem apresentar distintos valores 
e costumes e precisam conviver e se comunicar da forma mais efetiva possível. 

Além disso, é parte do senso comum o papel desempenhado pela música no ensino 
de línguas, por seus aspectos poético, metafórico e motivacional, além de difusora de opini-
ões. A música pode ser utilizada como meio para ampliar o conhecimento dos alunos além de 
tópicos linguísticos, especialmente considerando-se que seu uso é uma prática amplamente 
difundida entre professores do idioma, especialmente no ensino de inglês como língua adi-
cional, geralmente como atividades extras, buscando lapidar a compreensão oral e ampliar o 
vocabulário dos alunos de forma lúdica. 

2. OBJETIVO E PERGUNTAS DE PESQUISA

A proposta do presente trabalho é demonstrar como podemos desenvolver compe-
tência intercultural de forma leve e divertida, por meio de uma atividade produzida e aplicada 
com alunos adultos, de nível intermediário a avançado, aprendendo inglês como língua adi-
cional, utilizando as letras das músicas “Chandelier”, composta e interpretada pela cantora 
Sia e “Rehab”, composta e interpretada pela cantora Amy Winehouse. 

Para atingirmos tal objetivo, faz-se necessária a reflexão sobre as seguintes perguntas:
É possível desenvolvermos atividades com música para o ensino de língua inglesa de 

forma que a abordagem comunicativa intercultural seja contemplada?
Como podemos abordar a questão da dependência química em sala de aula de uma 

forma mais leve?

3. CONCEITOS NORTEADORES

Buscando embasar nossos procedimentos metodológicos, faremos uma breve dis-
cussão sobre o uso de música em aulas de inglês, além de abordarmos os principais pontos 
da abordagem comunicativa intercultural (ACI) e sua respectiva competência.
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3.1. A utilização de música no ensino de inglês

Buscando compreender a utilização de atividades com música no ensino de inglês, 
este trabalho encontrou suporte em pesquisas que vêm defendendo o uso de letras de música 
em sala de aula. Nesse contexto, podemos citar Bértoli-Dutra e Veirano Pinto (2012), Werner 
(2012), Potter e Lederman (2013) e Bértoli (2014). Esses autores defendem o papel de letras 
de música como gênero textual passível de todos os tipos de análise linguística. Segundo Bér-
toli (2014, p. 402) “letras de música não podem ser consideradas apenas por suas caracterís-
ticas poéticas”, pois letras de música e poesia se diferem “tanto por seu componente sonoro 
quanto pelas escolhas lexicais que as caracterizam”. Werner (2012, p. 19) por sua vez aponta 
para o fato de que “a história da música ocidental tem sido, predominantemente, uma histó-
ria da música cantada” e que “apesar de letras de música terem sido um gênero negligenciado 
como objeto de estudo acadêmico por muito tempo, [...] elas são objeto digno de atenção”. 
Potter e Lederman (2013, p. 11) afirmam que a música proporciona uma mudança na rotina 
de uma sala de aula de língua estrangeira e que ela expõe os alunos a “um ambiente seguro e 
não ameaçador de linguagem autêntica”.

Contudo, Bértoli-Dutra e Veirano Pinto (2012, p. 46), apontam que, na maioria dos 
casos, a música acaba sendo utilizada quase unicamente por seu caráter motivacional e, além 
disso, basicamente para proporcionar o desenvolvimento auditivo do aprendiz. As autoras 
também afirmam que, geralmente, “a música é tocada nos últimos ou primeiros minutos de 
aula e, via de regra, seguida de comentários do professor sobre o seu sentido e/ou de exer-
cícios de preencher espaços em branco (fill in the gaps) com palavras que estão faltando”.  
(BÉRTOLI-DUTRA; PINTO, 2012, p. 46). Dada essa perspectiva, podemos observar que as 
atividades com música raramente seguem os procedimentos estipulados por algum método 
ou abordagem de ensino de inglês e, portanto, indagamos se é possível desenvolvermos dife-
rentes atividades, que contemplem Abordagem Comunicativa Intercultural utilizando letras 
de música.

3.2. A abordagem comunicativa intercultural e sua competência

Em um artigo intitulado “O ensino de língua estrangeira e a competência cultural”, 
Mozillo e Machado (2005) afirmam que a competência intercultural vai além do domínio das 
dimensões linguística e cultural, permitindo a revalorização da finalidade educativa do ensino 
de Língua Inglesa. Nesse sentido, ela contribui para a eliminação de estereótipos sociais; para 
a luta contra a xenofobia e o racismo e todo tipo de intolerância; além da criação de respeito 
para com o outro e do desenvolvimento de empatia, levando à compreensão entre os povos 
e ao enriquecimento mútuo.

O desenvolvimento de tal competência é o objetivo principal da Abordagem Co-
municativa Intercultural. Como seu nome sugere, essa abordagem está fortemente pautada 
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nos princípios do ensino comunicativo de línguas e também denota preocupação com os 
aspectos culturais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de línguas adicionais. O 
desenvolvimento da competência comunicativa intercultural, por fim, se dá pelo desenvolvi-
mento de cinco componentes, como propõem Byram, Gribkova e Starkey (2002, p.12-13):

1) Atitudes interculturais, que podem ser traduzidas como a curiosidade, a aber-
tura e a prontidão para suspender descrenças sobre outras culturas e crenças 
sobre sua própria cultura; 
2) Conhecimentos que o indivíduo possui sobre os grupos sociais e sobre seus 
produtos e suas práticas em seu próprio país e no país de seu interlocutor; 
3) Habilidades de interpretação e de relação, que permitem ao indivíduo inter-
pretar um documento ou um evento de outra cultura e explicá-lo e relacioná-lo 
a documentos ou eventos de sua própria cultura; 
4) Habilidades de descoberta e de interação, que consistem em construir no-
vos conhecimentos sobre uma cultura e sobre práticas culturais, além de ativar 
conhecimentos, atitudes e habilidades dentro dos limites da comunicação e da 
interação em tempo real; 
5) Consciência crítica cultural, que permite ao indivíduo, com base em critérios 
explícitos, avaliar criticamente perspectivas, práticas e produtos em sua própria 
cultura e em outras culturas e países. 

A dimensão intercultural no ensino das línguas estrangeiras visa oferecer subsídios 
para que os aprendizes se tornem falantes interculturais ou mediadores capazes de se engajar 
com complexidades e identidades múltiplas, evitando os estereótipos. Em suma, espera-se 
que o aprendiz sinta-se à vontade para engajar em discussões sobre aspectos de sua cultura e 
da cultura do outro de forma crítica e consciente.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para respondermos as perguntas da presente pesquisa, detalharemos a criação de 
uma atividade com música, criada em conformidade com os cinco componentes presentes 
no desenvolvimento da competência intercultural.

Atividade: Until My Tears Have Dried
Nessa atividade, utilizamos duas diferentes canções da cultura pop: “Chandelier” (Sia 

Fuller, 2014) e “Rehab” (Amy Winehouse, 2006). Ambas abordam a questão da dependência 
química. As fichas técnicas seguem nas tabelas 1 e 2. É importante observar que apesar de 
a atividade seja apresentada aqui em Língua Portuguesa, ela é aplicada exclusivamente em 
Língua Inglesa.
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Tabela 1

Rehab
(Amy Winehouse)

Lançamento: 23 de outubro de 2006
Gênero(s): Soul, Rythm and Blues
Duração: 3:34
Gravadora: Island
Composição: Amy Winehouse
Produção: Mark Ronson
Direção do Video Clipe: Phill Griffin

Tabela 2

Chandelier
(Sia)

Lançamento: 17 de março de 2014
Gênero(s): Pop
Duração: 3:36
Gravadora: Inertia, Monkey Puzzle, RCA
Composição: Sia Furler, Jesse Shatkin
Produção: Greg Kurstin, Jesse Shatkin
Direção do Video Clipe: Sia Fuller, Daniel Askill

Objetivo: suscitar discussão sobre a questão da dependência química em nossa sociedade, 
comparando-os com os da sociedade norte americana.
Duração da Atividade: 75 minutos.
Público-alvo: Adultos de nível intermediário a avançado.

4.1. Primeiro Passo: Mapa Mental

Escrevemos a palavra “emotions” no centro da lousa e pedimos que os alunos digam 
quais emoções eles conseguem se lembrar, anotamos o vocabulário sugerido pelos aprendi-
zes ao redor da palavra “emotions”. Em seguida pedimos para os mesmos dividirem essas 
emoções em positivas e negativas. Isso irá prepará-los para os próximos passos da atividade. 

4.2. Segundo Passo: Exibição e discussão do vídeo de “Chandelier”

Solicitamos que os alunos assistam ao videoclipe da música “Chandelier”2 e prestem 
atenção aos detalhes, com o intuito de responderem às seguintes perguntas:

2  Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM. Acesso em outubro de 2019.
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1) “Como você descreveria o apartamento?”

2) “Quais sentimentos e emoções são representados no vídeo?”

4.3. Terceiro Passo: Atividade de compreensão oral

Utilizamos a adaptação da letra da música3 de forma que os alunos possam completar 

os versos, escolhendo a melhor alternativa4, enquanto ouvem a música.

4.4. Quarto Passo: Compreensão da Letra e Discussão

Solicitamos que os alunos discutam e respondam as seguintes perguntas:

1) “Qual o tema da música, na sua opinião?”

2) “Como você acha que a autora se sente?”

3) “Como a letra está relacionada ao vídeo clipe?”

4.5. Quinto Passo: Exibição do vídeo de Rehab

Pedimos aos alunos que assistam ao videoclipe da música “Rehab”5 e prestem aten-

ção aos detalhes, com o intuito de responderem as seguintes perguntas:

1) “Em quais locais a cantora se encontra ao longo do vídeo?”

2) “Você consegue identificar algum sentimento ou emoção no vídeo?”

4.6. Sexto Passo: Atividade de compreensão oral

Utilizamos a adaptação da letra da música6 de forma que os alunos possam completar 

os versos, preenchendo as lacunas7, enquanto ouvem a música.

3 Letra disponível em https://www.letras.mus.br/sia/chandelier/. Acesso em outubro de 2019.
4 Atividade disponível em https://busyteacher.org/20404-chandelier-by-sia-song-activity.html. Acesso em 
outubro de 2019.
5 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=KUmZp8pR1uc. Acesso em outubro de 2019.
6 Letra disponível em https://www.letras.mus.br/sia/chandelier/. Acesso em outubro de 2019.
7 Atividade disponível em https://busyteacher.org/14490-song-rehab-by-amy-winehouse.html. Acesso em 
outubro de 2019.
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4.7. Sétimo Passo: Compreensão da Letra e Discussão

Pedimos que os aprendizes debatam e respondam as seguintes perguntas:
1) “Por que você acha que ela se recusa a ir?”
2) “Ela já tentou a reabilitação antes?”
3) “Como ela pensa que vai conseguir lidar com a situação?”
4) “Como você a convenceria a ir?”

4.8. Oitavo Passo: Encerramento

Pedimos que os alunos reflitam sobre o seguinte tópico: “Pela letra de ‘Rehab’, te-
mos uma ideia sobre como pessoas enfrentando a dependência química podem se tratar nos 
EUA. Como as pessoas podem fazer o mesmo aqui no Brasil?”.

Em seguida, pedimos que eles forneçam exemplos. Caso os mesmos não conheçam, 
solicitamos que façam uma breve pesquisa na internet com seus smartphones e terminamos a 
atividade como a apresentação dos resultados conseguidos pelos aprendizes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a receptividade da atividade não faça parte do escopo desta pesquisa, pude-
mos observar que ela propicia compreensão que no mundo há distintos contextos sociocul-
turais e que eles não se atêm a nacionalidades e que, sendo assim, a diversidade cultural existe 
e deve ser respeitada.

Por promover engajamento e pensamento crítico no aprendiz, além de despertar 
diversas emoções no mesmo, atividades com música podem, sim, promover um processo 
cognitivo-afetivo no ensino de língua inglesa. Nesse sentido, atividades associadas a fontes 
motivacionais como músicas podem dar voz ao aprendiz para expressar assuntos do seu pró-
prio interesse e de acordo com o andamento do mundo, considerando mudanças e variações 
linguísticas.
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ESTRUTURAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO ORAL E SEU IMPACTO NO DOMÍNIO DA MODALIDADE ESCRITA 
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: METODOLOGIA

Raiane Q. Armando Goulart (UERJ)1

Resumo: Esta pesquisa se baseia na Teoria Gerativa (Chomsky, 1957 e posteriores) e na 
concepção de que todo falante tem uma gramática internalizada, a qual se conforma por 
princípios universais das línguas naturais humanas (universalmente válidos) e parâmetros 
linguísticos fixados de acordo com a gramática da língua de exposição. Propõe, assim, um 
questionamento sobre a gramática com que um indivíduo chega à escola e a gramática da 
modalidade escrita-padrão. Diante dessa questão, tendo em vista o corpus observado em 
Armando (2018), pretende-se ampliar, neste novo estudo, os aspectos analisados no que se 
refere ao que é prescrito pelas Gramáticas Tradicionais para a escrita e ao que se encontra 
no ambiente linguístico do qual a criança dependerá para desenvolver linguagem. Assim, 
analisam-se as estratégias de relativização padrão e não padrão, uso de sujeito pronominal 
preenchido ou nulo e concordância verbo-nominal, particularmente com sujeito posposto. 
Palavras-chave: Relativas; Concordância verbal; Preenchimento de sujeito.

1. INTRODUÇÃO

O Português Brasileiro (doravante PB) apresenta características muito particulares 
que o diferenciam do Português Europeu (doravante PE). Diante desse contexto, Kato 
(2005) sinaliza que as gramáticas da fala e a da escrita, no Brasil, apresentam uma distância 
expressiva, diferentemente do que ocorre no contexto do PE, e que o processo de apren-
dizagem do português escrito, pelo alunado brasileiro, seria semelhante a um processo de 
aprendizagem de uma segunda língua. A partir dessa perspectiva, segundo Corrêa (1998), as 
relações que envolvem a fala e a escrita, no ambiente educacional, perpassam pelo que se usa 
e pelo que se recomenda na Gramática Tradicional. Nesse sentido, torna-se interessante uma 
análise sobre a aprendizagem da escrita padrão do PB, a fim de se observar o uso efetivo das 
regras estipuladas para o ensino da escrita-padrão em comparação com os dados espontâ-
neos da modalidade oral do PB. Nesse cenário, esta pesquisa se baseia no arcabouço teórico 
da Teoria Gerativa (Chomsky, 1957 e posteriores), a qual assume uma Gramática Universal 
constituída por princípios universais a todas as línguas e parâmetros em aberto que serão 
fixados de acordo com a língua em exposição. Diante disso, Kato (2005) reflete que a criança 
chega ao ambiente escolar com as propriedades paramétricas já definidas. Nesse quadro, a 
autora verifica que as mudanças linguísticas estão relacionadas às mudanças paramétricas e 

1  Doutoranda em Linguística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail para contato: 
raianearmando@hotmail.com 
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que os parâmetros vêm sofrendo modificação no PB oral. A autora sinaliza ainda, de forma 
mais específica, que até meados do séc. XIX, o PB caracterizava-se como uma língua típica 
de Sujeito Nulo (Ø falo inglês; João disse que Ø  fala inglês) Kato (2005 apud DUARTE, 
1993, 1995). Ademais, Kato (2005 p. 135) observa que uma criança brasileira chega à escola 
com características contrárias às de uma língua típica de SN, como:

1) Sujeitos referenciais preenchidos
Eu quelu
O papaii disse que elei  vem

2) Inversão de sujeito e ausência de concordância com o sujeito posposto
Chegaram as cartas
Chegou os ovos

3) Perda de movimento longo do clítico 
João não me tinha cumprimentado 
João não tinha me cumprimentado

Além disso, Kato (2005) observa que a criança brasileira apresenta, em sua gramática, 
uma propriedade inovadora:

4) Objetos nulos referenciais:
Eu encontrei Øi na rua 

No que diz respeito ao objeto direto anafórico no PB, Armando (2018) observa esta 
variante nula pertencente à gramática nuclear do indivíduo, expressivamente presente nos 
dados de escrita dos participantes da EJA e do grupo controle do ensino regular nos anos 
finais. Além disso, os resultados da autora constatam que a escola é a principal incentivadora 
no que diz respeito ao uso de clíticos, já que séries mais avançadas utilizam mais essa variante, 
ou seja, a escolaridade é um fator importante para o uso de clíticos. Todavia, a autora constata 
também que a recuperação se dá de forma parcimoniosa, já que os indivíduos mais escola-
rizados da EJA ainda utilizam o pronome lexical na retomada anafórica de objeto direto e, 
de forma geral, o alunado não utiliza as regras estipuladas pela Gramática Tradicional para o 
posicionamento da variante clítica, não apresentando o movimento longo dos clíticos. 

De acordo com Kato (2005), por se tratar de elementos que não são adquiridos 
naturalmente, a escola tenta dar conta da “perda linguística”, já que as inovações são mais 
aceitas na modalidade oral, não na escrita. Assim sendo, a escola será vital para a exposição 
de características formais à criança e o ambiente escolar irá incentivá-la a adotá-las, conforme 
estudos recentes constatam (Pires, 2015; Armando, 2018).  

Além do uso do clítico, outro fenômeno que vem sofrendo mudanças no PB diz 
respeito às  estratégias de relativização no PB: padrão e não-padrão. Segundo Correa (1998), 
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no PB, as estratégias de relativização variam em frequência de uso, sendo a padrão ensinada 
e aprendida em ambiente educacional formal, ou seja, o fator da escolaridade torna-se im-
portante também nesse contexto. Nesse contexto do que se usa e do que se recomenda pelas 
gramáticas que abarcam a escrita-padrão, no que se refere às relativas, podemos observar três 
formas variantes, segundo a autora:

5) Variante padrão: 
A foto de que eles gostaram
O menino cujo pai viajava muito

No caso das sentenças encontradas nessa variante, o pronome relativo (que, quem, o 
qual, onde) aparece acompanhado de preposição. Dentro da variante padrão, ainda encon-
tramos sentenças como (c) e (d). Se o termo relativizado for um sujeito (c) ou objeto (d), 
têm-se relativas como:

O menino que esteve aqui.
O menino que eu vi ontem. 

6) Variante não-padrão: Relativas com pronome lembrete ou resumptiva

O menino que ele esteve aqui
O menino que eu vi ele ontem. 

7) Variante não-padrão: Cortadora (sem a preposição)

A foto que eles gostaram mais. 
As informações que ele tinha acesso.

Nesse sentido, Corrêa (1998) observa que sentenças do tipo: (a) Como é que fazem 
um banheiro que as portas não fecham?”; (b) “Uma boa causa é aquela que você faz parte 
dela.” são naturalmente encontradas no Português Brasileiro. Por outro lado, a autora consi-
dera, ainda, que sentenças possivelmente ouvidas de forma natural no PB, como: (c) “Manga 
é a fruta que mais gosto”, (d) “Este é um trabalho que me dediquei de corpo e alma.”  são 
postuladas como exercícios gramaticais com o comando “Corrija”. Assim, podemos afirmar, 
de acordo com Corrêa (1998), que a variedade do PB ensinada na escola baseia-se sobretudo 
na escrita, considerada padrão no PB. 

Interessa-nos, nesse contexto, analisar as estratégias de relativização padrão e a não-
-padrão atentando para a gramática com que o indivíduo chega à escola e a gramática estipu-
lada para a escrita no ambiente formal brasileiro.

Como pudemos observar, partindo de Kato (2005), uma criança brasileira chega ao 
ambiente educacional com propriedades contrárias às de uma língua típica de sujeito nulo, 
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por exemplo, com sujeitos pronominais preenchidos e com inversão de sujeito, além de au-
sência de concordância com o sujeito posposto. 

Nesse sentido, Duarte (1995) observa, no que diz respeito ao uso de sujeito prono-
minal preenchido ou nulo, que o sujeito nulo é uma opção no PB e que se realiza com menor 
frequência, além de não haver comprometimento algum com a aceitabilidade em uma sen-
tença. Segundo Kato (2005), as crianças chegam à escola preenchendo o sujeito (exemplo 1).  

Já em relação à concordância verbal, observa-se que um indivíduo brasileiro chega à 
escola com inversão de sujeito e ausência de concordância com o sujeito posposto. Diante 
disso, estudos (Berlink, 1988; Kato, 2005; Monguilhott, 2001; Pilati, 2016) indicam que há 
maior tendência aos sintagmas nominais pospostos apresentarem menor concordância do 
que os pré-verbais.

A fim de analisarmos dados de fala em comparação com dados de escrita, adotare-
mos uma metodologia experimental. Trata-se de um estudo de caráter dedutivo, qualitativo e 
quantitativo (por meio de análises estatísticas (como Anova ou modelos de regressão mistos), 
envolvendo indivíduos matriculados nas fases iniciais da Educação de Jovens e Adultos além 
do grupo controle constituído de estudantes das mesmas séries do ensino regular, matricu-
lados em escola pública.

Diante disso, nossa pesquisa, verificará o domínio das normas da escrita em com-
paração com dados de fala espontânea, nesse aspecto particular, na esfera da Educação de 
Jovens e Adultos abarcando esse segmento em dois momentos específicos: início da etapa 
fundamental e início do ensino médio. Busca-se identificar se a exposição ao conteúdo es-
colar fora das faixas etárias recomendadas e em um espaço de tempo mais condensado de 
apresentação desse conteúdo escolar poderia interferir de forma mais drástica no aprendiza-
do das regras estipuladas para escrita padrão do PB, além de se verificar se há interferência da 
gramática nuclear na escolha das variantes dos fenômenos investigados. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Participantes 

Para a obtenção dos dados, esta pesquisa contará com participantes matriculados em 
escola da rede pública de educação no Estado do Rio de Janeiro. Nossa previsão é contar 
com 20 participantes nas fases iniciais da EJA e 20 participantes nas fases iniciais da NEJA. 

Além disso, esta pesquisa pretende contar também com 40 participantes constituindo 
o grupo controle: 20 matriculados no 6° ano do ensino fundamental regular e 20 participan-
tes no 1° ano do ensino médio regular. Haverá também participação dos professores desses 
segmentos, respondendo a questionários.



68

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

2.2. Material

2.1.1 Questionário Sociocultural

Antes da aplicação dos testes específicos de linguagem, será apresentado aos parti-
cipantes um questionário com questões socioculturais a serem respondidas. Segundo Kato 
(2005), crianças que são mais expostas a contos de fadas apresentarão, em seu conhecimento 
periférico, características mais formais, assim como as que são expostas à leitura da Bíblia 
apresentam características de narrativas conservadoras. Este questionário aborda temas rela-
cionados ao hábito de leitura e de escrita e o tempo de afastamento escolar.

Esta etapa objetiva verificarmos se fatores extralinguísticos influenciariam a escolha 
de cada variante linguística e se o tempo de afastamento escolar, em relação aos alunos da 
EJA, poderia influenciar o desenvolvimento de aprendizagem das regras estipuladas para a 
escrita padrão. 

2.2.2 Instrumento 1: Tarefa de produção preferencial

Com o objetivo de verificamos as estratégias de relativização, contaremos com ima-
gens – ainda em processo de construção- que serão apresentadas aos estudantes, a partir de 
tarefa de produção eliciada (Contemori & Belletti, 2013), para que eles mencionem a sua 
própria preferência diante de imagens como O professor leva um aluno ao teatro e outro aluno ao 
cinema, construindo sentenças orais a partir da sentença “Eu gostaria de ser o aluno...”.

2.2.3 Instrumento 2:  Apresentação de texto não-verbal para a construção de narrativa

Para a obtenção de dados referentes à concordância verbal e ao preenchimento de 
sujeito, este instrumento se pauta em apresentação de texto não-verbal com base no estudo 
de Corrêa (1998), ainda a ser construído, a partir do qual os participantes terão de produzir 
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uma narrativa oral, individualmente, para a pesquisadora que contará com um gravador. Em 
seguida, os estudantes produzirão uma narrativa escrita ainda em relação ao texto não-verbal 
apresentado. 

2.2.4 Instrumento 3: Julgamento de Aceitabilidade

Este instrumento para a obtenção dos dados pretende investigar em que medida o 
que se considera como padrão, estipulado pela Gramática Tradicional, na qual a escola se 
baseia, é de fato usado pelos professores de Português e pelos estudantes e como esses indi-
víduos se posicionam em relação aos usos não-padrão. Dessa forma, nos pautaremos em um 
questionário de Julgamento de Aceitabilidade – ainda em construção.

3. RESULTADOS ESPERADOS

A partir deste estudo sobre a língua escrita e oral do PB em contexto escolar, esta 
pesquisa traçará uma comparação da EJA com a escola regular, trazendo possibilidade de 
comparar se o conteúdo condensado da primeira população impacta no aprendizado das 
normas da língua escrita, no contexto do maior afastamento escolar. 

Com base em Kato (2005), em Monguilhott (2001) e em Berlink (1988) espera-se 
encontrar dados com menor probabilidade de concordância de sujeito posposto indepen-
dente da escolaridade. De acordo com Duarte (1995), espera-se que os estudantes brasileiros 
construam sentenças com sujeitos pronominais preenchidos, uma vez que o sujeito nulo é 
uma opção cada vez menos utilizada no PB. Já no que diz respeito às sentenças, no teste de 
Julgamento de Aceitabilidade, espera-se que quando houver sujeito nulo, não haja compro-
metimento algum na aceitabilidade. No que diz respeito às relativas, espera-se, com base em 
Corrêa (1998), que os resultados dos textos escritos sejam bastante semelhantes aos textos 
orais. No entanto, espera-se também que o fator escolaridade seja influenciador no que diz 
respeito à estrutura relativa padrão, mas nossa expectativa é que haja tendência, por parte dos 
participantes, a evitar as relativas preposicionadas, lançando mão de estratégias de esquiva.  
Nesse sentido, espera-se que os indivíduos da escola regular (grupo controle), façam uso 
mais significativamente das estratégias cortadoras, dado o fator escolaridade ser relevante. 
Espera-se que os indivíduos da Educação de Jovens e Adultos utilizem mais significativa-
mente a estratégia com pronome lembrete ou resumptiva, em consonância com o que foi 
obtido por Armando (2018), em relação ao uso de clíticos e suas variantes, objeto nulo ou 
pronome lexical.  

Esperamos, por fim, que este estudo possa servir de auxílio para os professores de 
língua portuguesa, sobretudo, para os professores da Educação de Jovens e Adultos, já que 
buscaremos abordar dados relativos ao contexto formal de aprendizagem da escrita e eviden-
ciar a importância de se refletir sobre aspectos descritivos do Português Brasileiro em esfera 
escolar, a fim de que professores não menosprezem o potencial do seu alunado.
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ÀS MULHERES, FLORES!: ANÁLISE DOS ATORES SOCIAIS NO DISCURSO MINISTERIAL

Rayanne Cholbi de Assis (UERJ)1

Resumo: Após as eleições de 2018, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Huma-
nos foi remodelado para atender às demandas que a sociedade vem expressando em relação 
às políticas de gênero. Com as mudanças sociais que têm ocorrido nas últimas décadas, as 
mulheres desejam mudanças consistentes também nas políticas públicas, como a de combate 
à violência contra a mulher, que vem apresentando números crescentes mesmo em um pa-
norama de conquistas sociais pelas mulheres. Para responder a essas demandas, o Ministério 
tem lançado campanhas, programas e eventos para evidenciar esse assunto; para tanto, a 
ministra Damares Alves, responsável pelo ministério, discursa em eventos oficiais sobre a 
temática da violência contra a mulher. Quatro discursos oficiais da ministra, realizados no 
ano de 2019, e retirados de quatro extratos jornalísticas diferentes são as fontes deste traba-
lho para investigar como uma mulher em um ministério para a mulher discute e representa 
a mulher.  Como referencial teórico serão utilizadas as categorias sociossemânticas de repre-
sentação verbal dos atores sociais propostas pelo linguista Theo van Leeuwen (1996) para 
tentar identificar quais são os atores sociais representados no discurso político ministerial 
e como eles se relacionam com o sujeito feminino; quais representações dos atores sociais 
femininos são mais frequentes nos discursos que serão analisados e como eles se relacionam 
com estereótipos sociais.
Palavras-chave: Atores sociais; Mulher; Discurso ministerial.

1. INTRODUÇÃO

As mulheres – e boa parte do que foi e é relacionado ao universo feminino - têm 
sido desprestigiadas em relação ao padrão de patriarcado vigente na sociedade ocidental. 
Fatores diversos contribuíram para a dominação de gênero, tanto no espaço privado quanto 
no espaço público. No Brasil, o número de casos de violência contra a mulher é alarmante e 
tem crescido nos últimos anos. O jornal da BBC News Brasil1 revela nos dados registrados 
pelo Datafolha que, entre 2018 e 2019, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofre-
ram tentativa de estrangulamento no Brasil, e que 42% dos casos de violência ocorreram no 
ambiente doméstico, entre outros muitos números que exemplificam a situação da mulher 
brasileira atualmente. 

Esse comportamento de subjugação do feminino parece arraigado nas práticas sociais 
diárias que tendemos a ver como tão “naturais” e não percebemos que elas permeiam nossas 

1  Especialista em Linguística Aplicada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro E-mail para contato: 
rayanne.assis@hotmail.com
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vidas e ajudam na reprodução de modelos de vivência baseados em preconceitos e estereó-

tipos. O sociólogo Pierre Bourdieu explica que a sociedade está organizada em esquemas de 

opostos, como alto/baixo e reto/curvo; isto é, a sociedade está acostumada a valorização de 

polos dicotômicos, que levam ao juízo básico de bom/ruim; portanto, estamos acostumados 

a juízos de valores em que alto e reto, por exemplo, são classificados como bons, enquanto 

baixo e curvo são ruins. E isso se aplica também ao par de oposição construído entre mascu-

lino/feminino. Bourdieu (2002, p. 17) complementa esse pensamento afirmando que 

a divisão entre os sexos parece estar ‘na ordem das coisas’, como se diz por vezes 
para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está presente, 
ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas 
partes são todas ‘sexuadas’), em todo o mundo social e, em estado incorporado, 
nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas 
de percepção, de pensamento e de ação. 

O sociólogo afirma, ainda, que a força da ordem masculina se legitima em si mes-

ma, sem precisar de nenhum discurso que a afirme, já que ela se impõe como uma visão 

neutra do mundo. Isto é, o masculino é o padrão dominante que não necessita de discursos 

que o corroborem, já que ele está alicerçado em uma “imensa máquina simbólica”, que é 

a ordem social da divisão do trabalho, do espaço público x o espaço privado, entre outros 

(BOURDIEU, 2002, p. 18). 

À uma visão ingênua sobre avanços da emancipação feminina parece já não mais 

fazer sentido falar sobre ela, mas outra mais atenta percebe armadilhas e desafios ainda a 

ser superados, tanto nos avanços sociais que ainda precisam se alcançados, quanto na ma-

nutenção das conquistas. Essa representação do feminino passa, muitas vezes, por vieses 

misóginos arraigados na sociedade, que ainda vive uma dominação do masculino sobre o 

feminino, e isso, em alguns casos, não está explícito nas práticas ou discursos diários, mas 

está velado sob discursos de igualdade de direitos e vivências. Assim como também está 

no texto, seja ele oral ou escrito.   

Por meio da análise dos atores sociais presentes em um texto é possível encontrar 

mais informações que agreguem concordância com o que está sendo dito, ou, ao contrário, 

revelem um ponto de vista contrário ao que está sendo afirmado. O linguista Theo van Le-

euwen (1997, p. 187) explica que o objetivo do estudo dos atores sociais se baseia em “[...] 

investigar que opções são feitas em que contextos institucionais e sociais, e por que é que 

estas escolhas são feitas, que interesses é que as servem, e que propósitos são alcançados”.

Nesse trabalho, pretende-se analisar como os atores sociais são representados na 

fala da ministra Damares Alves, tendo em vista que seu pronunciamento foi realizado em 

um evento de lançamento de uma campanha que visava à diminuição dos casos de violên-

cia contra a mulher. Portanto, deseja-se verificar como essas representações dialogam com 

o objetivo com o qual o discurso foi realizado. 
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2. METODOLOGIA

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em seu site oficial, 
dialoga com o panorama alicerçado por estatísticas e teóricos estudados na introdução desse 
trabalho afirmando que 

“a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM), está vinculada ao Mi-
nistério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e tem como principal 
objetivo promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as 
formas de preconceito e discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e 
excludente”.2

A advogada Damares Alves, em 2019, entrou para lista das 34 mulheres à frente de 
ministérios brasileiros nos últimos 30 anos; por isso, deseja-se estudar como uma mulher em 
um ministério para a mulher discute e representa a mulher. 

Para investigar como o discurso do Ministério está tratando o tema da subjugação 
do feminino, com a análise feita no futuro trabalho de conclusão do curso de mestrado em 
Linguística objetiva-se identificar: 

1. Como os atores sociais femininos são representados; 
2. Quais são os atores sociais representados no discurso político ministerial e como 

eles se relacionam com o sujeito feminino; 
3. Quais representações dos atores sociais femininos são mais frequentes e como se 

relacionam com estereótipos sociais.
Serão utilizadas as categorias desenvolvidas pelo linguista Theo van Leeuwen (2008). 

As citações aqui utilizadas foram extraídas de uma notícia do site do jornal O Globo3.

3. REVISÃO DA LITERATURA

O linguísta Theo van Leeuwen, em seu livro Discourse and Practice (2008) suscita a 
questão de como as pessoas podem ser representadas em textos da Língua Inglesa; ele co-
meça, para tanto, substituindo a palavra pessoa pelo termo ator social. O autor afirma que 
procura “[...] esboçar um inventário sociossemântico dos modos pelos quais os atores so-
ciais são representados, e estabelecer a relevância sociológica e crítica das minhas categorias 
antes de me debruçar sobre a questão de como é que se realizam linguisticamente” (VAN 
LEEUWEN, 1996).    

Portanto, para analisar a representação dos atores sociais, o autor elaborou algumas 
categorias para tentar entender quais ideias os autores de discursos, sejam eles orais ou es-

2  Site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Disponível em: < https://www.mdh.gov.
br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres> Acesso em: 03/09/2019
3  Jornal O Globo. Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/celina/nos-vamos-ensinar-nossos-
-meninos-nas-escolas-levar-flores-para-as-meninas-diz-damares-23507911. Acesso em: 03/09/2019
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critos, desejam compartilhar com seus ouvintes ou leitores acerca dos atores sociais repre-
sentados em seus discursos. Nesta seção, serão utilizadas as categorias elaboradas por van 
Leeuwen para a Língua Inglesa traduzidas por Emília Ribeiro Pedro em seu livro Análise 
crítica do discurso: uma perspectiva sociopolítica e funcional (1997). Serão abordadas apenas 
as categorias necessárias para o entendimento do corpus da pesquisa. 

Além de decidir quais atores sociais serão representados, o autor também decide 
como isso será feito. O primeiro aspecto apontado aqui será a exclusão. Nos textos, o autor 
tem o poder de excluir alguns atores sociais, seja porque ele os considera não relevantes, 
porque já foram mencionados anteriormente ou porque já são conhecidos pelo leitor ou 
ouvinte; portanto, o autor evita mencioná-lo novamente. Por outro lado, o ator social pode 
ser excluído devido a razões de interesse próprio, isto é, o autor intencionalmente exclui um 
ator por não querer representá-lo ou representar seu grupo. Algumas exclusões não deixam 
traços do ator social, como é o caso da supressão; outras, em que sua ação está presente, é 
possível encontrar seus vestígios e, algumas vezes, encontrá-lo mencionado em outra parte 
do texto, quando é colocado em segundo plano.  Van Leeuwen (1997, p. 181) explica que a 
supressão pode ser efetivada com o apagamento do agente da passiva e também com orações 
infinitivas que funcionam como um participante gramatical. No pronunciamento da minis-
tra Damares Alves há um caso de supressão com o uso do “se” apassivador e a exclusão do 
agente da ação: “[...] como se pregou no passado algumas ideologias, ‘já que a menina é igual, 
ela aguenta apanhar’.”

Quando um ator social é representado, estamos diante da categoria nomeada de in-
clusão, na qual ele pode ser representado em diferentes aspectos; duas das primeiras catego-
rias são a ativação e a passivação. Na ativação o ator social é o agente da ação, ele pratica uma 
ação; enquanto na passivação o ator social sofre a ação de outrem, ele não executa a ação. 

No trecho abaixo, na fala na ministra, é possível encontrar dois atores sociais ativos 
e dois passivos. O ator social “nós” é o agente que executa a ação de ensinar e, portanto, 
ativo e “meninos”, a ação de levar; “meninos” é também passivo em relação a ação de ser 
ensinado;  “as meninas”, entretanto, são representadas apenas de forma passiva em relação 
à ação de levar/receber.

“Nós vamos ensinar nossos meninos nas escolas a levar flores para as meninas”
A genericização é quando o ator social é referenciado de uma forma genérica, não 

sendo especificado, nomeado. Ela pode ser expressa com o uso de substantivos na forma 
plural sem artigo, ou na forma singular com artigos definidos ou indefinidos, e também com 
substantivos coletivos. A intenção é representar mais de uma pessoa inserida em um grupo. 
Já quando o autor deseja representar um ator social específico, a especificação é usada para 
representar uma pessoa única, geralmente fazendo uso de seu nome ou titulação.

No mesmo exemplo anterior da fala da ministra, há dois casos de genericização por 
meio dos termos “meninos” e “meninas”, que não se referem a ninguém específico; a es-
colha da forma plural sem artigo representa as pessoas como pertencentes a dois grupos 
genéricos: crianças do sexo masculino e crianças do sexo feminino que frequentam escolas. 
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Quando é desejado explicitar a diferença entre duas pessoas ou dois grupos, a dife-
renciação é usada para expressar o contraste entre o ‘eu’ e o ‘você’ ou o ‘nós’ e o ‘eles’. Como 
é o caso do trecho abaixo, em que a ministra diferencia a ideologia pregada no passado e a 
do governo vigente do qual ela faz parte. O agente responsável por pregar essa ideologia no 
passado é suprimido no discurso.

“Enquanto meninos acharem que são igual [sic.] a meninas, como se pregou no pas-
sado algumas ideologias, ‘já que a menina é igual, ela aguenta apanhar’. Nós vamos dizer para 
meninos que meninas são iguais em oportunidades e direitos [...]”

Se o ator social é representado com seu próprio nome, chama-se nomeação. Ela ex-
pressa uma identidade única. Van Leeuwen (1997, p. 53) acrescenta que a nomeação pode ser 
formal, por meio de sobrenome e honoríficos (se existirem); semi-formal, por meio de nome e 
sobrenome; ou informal, se apenas o nome é utilizado. Mas se ele é representado apenas por in-
termédio da identidade. que compartilha com outros ou sua função, a categorização é preferida.

Já a categorização é dividida em dois tipos: funcionalização, quando o ator social é 
representado pela atividade que executa, sua profissão, por exemplo. E a identificação, mais 
relacionada com quem o ator é. Van Leeuwen (1997, p.54) aponta que, em nossa sociedade, 
os atores sociais podem ser classificados por sua “idade, sexo, origem, classe social, riqueza, 
raça, etnicidade, religião, orientação sexual, etc. Mas as categorias de classificação variam 
histórica e culturalmente.” 

No caso a seguir, há duas identificações, realizadas por classificadores de gênero e 
idade, “menino” e “menina”.

“Enquanto meninos acharem que são igual [sic.] a meninas [...]”

4. ANÁLISE DOS DADOS

Abaixo, as falas da ministra Damares Alves analisadas nesse trabalho se encontram 
em uma tabela onde as categorias analíticas de van Leeuween (1997) são atribuídas aos casos 
de atores sociais mencionados.

ATOR SOCIAL AÇÃO CATEGORIA

Meninos “[...] meninos acharem que são igual [sic.] 
a meninas [...]”
“A abrir porta do carro para mulher [...]”
“[...] Nós vamos ensinar isso a nossos me-
ninos.”

“[...] meninos a amar e respeitar mulheres 
nesse Brasil.”
“ [...] meninos acharem que menino é igual 
à mulher [...]”

- ativação (agente da ação)
- genericização (substantivo plural 
sem artigo generalizante)

- passivação 
- genericização (substantivo plural 
sem artigo generalizante)

-genericização (substantivo plural 
sem artigo generalizante)
- (ativação) agente da ação
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Meninas “[...] precisam ser amadas [...]”
“[...] ela aguenta apanhar”

- passivação

- ativação (agente da ação)

Nós “[...] Nós vamos dizer para meninos [...]
“Nós vamos ensinar nossos meninos nas 
escolas a levar flores para as meninas.”
“[...] Nós não vamos estar colocando a mu-
lher [...]”
“[...] nós vamos elevar a mulher [...]”
“[...] Nós vamos ensinar isso a nossos me-
ninos.”

- ativação (agente da ação)

Mulher “[...] Nós não vamos estar colocando a mu-
lher [...]”

- passivação
- genericização (substantivo plural 
sem artigo generalizante)

? “[...] como se pregou no passado algumas 
ideologias [...]”

- exclusão - supressão (o agente da 
ação foi excluído)

5. CONCLUSÕES PRELIMINARES

Na análise dos atores sociais representados, é possível perceber que tanto em ações 
em que a ministra se refere à “menina”, quanto em frases em que ela usa “mulher” o ator 
social feminino é apassivado, ou seja, é sujeito à ação de outros atores sociais,, seja ele o ator 
social masculino referenciado como “menino”, seja o ator social “nós”, que, certamente, faz 
uma referência à governo, ou ministério. Ambos os atores sociais executam ações, eles são 
ativos. A única ação em que o ator social “meninas” é ativo é na ação de “aguentar apanhar”.

Por outro lado, o ator social “menino” é representado por meio de genericização, o 
que englobaria os seres do sexo masculino, independente de qualquer idiossincrasia. Esse 
ator social figura, na maior parte das vezes, como agente das ações, principalmente aquelas 
referentes à “menina” e à “mulher”.  As ações executadas pelo ator social “nós”, isto é, o go-
verno ou o ministério, tratam os meninos de forma passiva em relação a “ensinar” e “dizer”. 
Enquanto a ministra utiliza apenas um termo “meninos” para referir-se ao sexo masculino, 
ela utiliza “menina” e “mulher” para referir-se ao sexo feminino.

Há, ainda, um ator social excluído do discurso, claramente a gestão política anterior, a 
qual a ministra exclui do discurso, mas mantém sua ação, o que torna possível a identificação 
dele em uma análise como essa. Utilizando a partícula apassivadora “se”, a ministra indeter-
mina o ator social que executou a ação. Há, também, uma diferenciação entre as ideologias 
do governo ou grupo político anterior em contraponto às do atual.

Pode-se ver uma hierarquia entre os três principais atores sociais presentes nesse 
pequeno extrato: o ator social “nós”, que é o que mais apresenta ativações; seguindo por 
“meninos”, que age sobre o sujeito feminino; E, finalmente, “menina”, ativada em apenas 
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uma ação, a de aguentar maus tratos físicos. Em um país onde foram registrados 402.6954 mil 
processos relativos à violência doméstica e familiar no ano de 2016, por exemplo, encontrar 
em uma análise rápida e simples como a realizada esse discurso oficial do governo representa 
a mulher é encontrar um discurso que corrobora com o pensamento misógino daqueles que 
inflam esses números. A mensagem da ministra afirma que o homem deve respeitar a mulher 
por ela ser mulher; contudo, a representação dada aos atores sociais presentes nesse discurso, 
realizado justamente em uma campanha que visa diminuir o número dos casos de violência, 
revela que o ator social que deveria ser enfatizado, a mulher, é representado de forma passiva 
em quase todas as ações, principalmente aquelas realizadas por um ator social masculino. As 
mulhere é retratada de forma ativa apenas na ação que a campanha deseja combater: apanhar. 

Espera-se, futuramente, continuar essa pesquisa analisando mais atores sociais e 
aprofundando a base teórica pautada na Análise Crítica do Discurso para estudar outras 
perspectivas acerca do discurso verbal.

4  Painel da violência contra a mulher do Senado Federal. Disponível em:<http://www9.senado.gov.br/QvA-
JAXZfc/opendoc.htm?document=senado%2FPainel%20OMV%20-%20Viol%C3%AAncia%20contra%20
Mulheres.qvw&host=QVS%40www9&anonymous=true> Acesso em: 22/06/2019
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A SÍNDROME DE WILLIAMS E AS RELAÇÕES ENTRE OS DOMÍNIOS COGNITIVO VISUO-ESPACIAL E 
LINGUÍSTICO: A INFLUÊNCIA DOS VERBOS DE MOVIMENTO 

Renata Martins de Oliveira (UERJ)1

Resumo: A Síndrome de Williams (SW) é uma condição geneticamente determinada con-
siderada rara constituída a partir da microdelação do cromossomo 7 (7q11.23), dentre os 
quais o gene LINK1, relacionado às habilidades visuo-espaciais. Em pesquisa em andamen-
to, relatamos aqui o planejamento de três instrumentos que visam avaliar o desempenho de 
indivíduos com SW e indivíduos sem comprometimento em tarefas linguísticas envolvendo 
aspectos espaciais, a saber, sentenças com verbos de movimento. Os resultados parciais do 
primeiro instrumento contrastando quatro tipos de verbos de movimento são reportados e 
indicam efeitos de grupo e tipo de verbo, sugerindo que adultos lidam bem com todos os tipos, 
mas as crianças são afetadas pelo número de informações codificadas, o que pode indicar 
ainda maior custo e impacto para os indivíduos com SW. 
Palavras-chave: Síndrome de Williams; Complexidade estrutural; Habilidades linguísticas; 
Visuo-espacial; Verbos de movimento.

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome de Williams, além de rara (1:7500 a 1:25000) (HANNEKAM, 2010; 
UDWIN, 1990 STROMME, 2002) possui etiologia descoberta há apenas 26 anos. Caracte-
riza-se o indivíduo com SW a partir de um perfil específico, com algumas características que 
chamam a atenção de pesquisadores na área da saúde e da linguagem. Dentre as caracterís-
ticas marcantes na síndrome, destacam-se aspectos faciais específicos, como lábios grossos, 
baixa estatura e íris estrelada. Além disso, esses indivíduos possuem um perfil cognitivo 
bastante interessante: o indivíduo com a síndrome normalmente possui atraso de desenvol-
vimento de leve a moderado, aptidão para a linguagem e comunicação e domínio visuo-es-
pacial deficitário. 

A partir da técnica denominada fluorescência por hibridização in situ (FISH) é pos-
sível, nos dias de hoje, a identificação da microdelação cromossômica que compromete uma 
região específica do cromossomo 7 (7q11.23). Essa região envolve pelo menos 27 genes 
dispostos consecutivamente na mesma região cromossômica, tratando-se, assim, de uma 
síndrome de genes contíguos. Para esta pesquisa, destaca-se a deleção de um gene específico, 
o LINK1 - comumente relacionado às habilidades visuo-espaciais, buscando-se analisar as 

1  Doutorado em andamento em Linguística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre 
em Linguística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e professora de Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico no Instituto Benjamin Constant (IBC).
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relações possíveis entre a deleção do gene e o desempenho de indivíduos com SW em tarefas 
linguísticas.

Ainda hoje não há um consenso acerca das habilidades linguísticas dessa população: 
pesquisadores da síndrome dividem-se entre aqueles que acreditam haver preservação das 
habilidades linguísticas em SW (BELLUGI et al, 1988, 1990, 1992, 1994, REILLY, KLIMA 
& BELLUGI, 1990) e os que defendem e hipótese de comprometimento no domínio linguís-
tico da síndrome (CAPIRCI, SABBADINI & VOLTERRA, 1996; KARMILOFF-SMITH et 
al, 1997a, b; THAL et al, 1989; THOMAS et al, 2001; VOLTERRA, CAPIRCI, PEZZINI, 
SABBADINI & VICARI, 1996). Acredita-se que muito se deve à possível interferência do 
comprometimento visuo-espacial em codificações linguísticas, ou seja, os indivíduos com 
SW possuiriam dificuldades em tarefas que envolvem o domínio cognitivo visuo-espacial por 
conta do comprometimento do gene LINK1. 

A presente pesquisa busca, então, a partir de uma investigação linguística explorar 
os possíveis impactos entre sua deleção do LINK1 e o desempenho de indivíduos com 
SW em tarefas linguísticas que adicionam custos do domínio cognitivo visuo-espacial. Isso 
porque, entende-se que não há um impacto das habilidades linguísticas strictu sensu, e sim um 
comprometimento do domínio cognitivo visuo-espacial que interfere a performance dessa 
população em tarefas que envolvam este domínio. Para isso, o estudo elabora três instrumen-
tos de avaliação com o objetivo de investigar a compreensão e produção de componentes 
visuo-espaciais. Aliado a isso, submetem-se os participantes a uma investigação linguística 
strictu sensu a partir do uso do MABILIN (Corrêa, 2012). 

2. METODOLOGIA

 A investigação linguística adota uma metodologia experimental com o objetivo de 
investigar possíveis fatores que podem afetar o processamento linguístico de indivíduos com 
Síndrome de Williams. A partir da hipótese de que o apagamento do gene LINK1 interfere 
na performance linguística dessa população, a pesquisa investiga separadamente os domínios 
linguístico e visuo-espacial de modo a verificar se há comprometimento do domínio linguís-
tico strictu sensu na síndrome, ou apenas uma interferência indireta do domínio impactado.

 Os verbos de movimento foram selecionados como foco da investigação. Consi-
dera-se a preocupação de Talmy (1972 e obras subsequentes) com a codificação linguística 
do espaço. Para o autor, os verbos de movimento constituem um fenômeno em que classes 
abertas podem indicar determinados deslocamentos espaciais, além de se expressar determi-
nadas delimitações espaciais ao movimento por sintagmas que indicam especificamente traje-
tória. Segundo Talmy (2000), esse tipo de verbo aparece em construções sintáticas capazes de 
expressar alguns componentes semânticos, como Figura, Fundo, Trajetória, Modo e Causa. 
Os padrões de lexicalização desses componentes, no entanto, mudariam de acordo com as 
diferentes línguas.
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 Utiliza-se na presente pesquisa os padrões de lexicalização descritos por Silva Júnior 
(2015) que assume a Teoria do Léxico Gerativo e afirma que os primitivos semânticos mo-
vimento, modo e trajetória podem ser lexicalizados na raiz do verbo em português. A partir 
disso, o presente estudo inclui em sua análise a observação de quatro subtipos de verbos: (a) 
verbos de movimento e modo (A bola flutuou na piscina); (b) verbos de movimento e trajetória 
(A menina entrou no quarto); (c) verbos de movimento, modo e trajetória (A menina correu para a 
cozinha); e ainda os (d) verbos de movimento, modo e trajetória demarcada (A menina escorre-
gou da cama até o chão).

Esses quatro tipos de verbos de movimento são utilizados em três tarefas cujo objeti-
vo é avaliar a compreensão e produção de indivíduos com SW em atividades linguísticas com 
demandas visuo-espaciais. No Teste de Compreensão de relações espaciais: verbos de movimento, os 
participantes são expostos a vídeos e frases selecionadas e a relação entre os mesmos é anali-
sada a partir de uma tarefa de julgamento de verificação de compatibilidade entre codificação 
linguística e eventos ocorridos. A avaliação contempla quatro sentenças de pré-teste cons-
tituídas por sentenças sem verbos de movimento, porém que incluem ações que envolvem 
movimento dos personagens envolvidos. Além disso, o teste inclui os quatro tipos de verbos 
de movimento citados anteriormente, apresentados em quatro sentenças. Dessa forma, cada 
condição foi avaliada a partir de 4 sentenças e vídeos que podem ou não estar relacionados 
a frase, por exemplo, no enunciado O menino desceu a escada, poderá ser exibido o movimento 
oposto, o de subir as escadas. 

A segunda tarefa, denominada Tarefa de Compreensão para derivar ações próprias 
(Seu mestre mandou), que em muitos aspectos se assemelha a uma Tarefa de Manipulação de 
objetos, teve como objetivo principal analisar a compreensão de comandos que contenham 
informações relacionadas ao domínio cognitivo visuo-espacial bem como a transposição des-
ta compreensão para a realização de movimentos. Dessa forma, durante a tarefa a criança 
deve em primeiro momento compreender o comando dado pelo experimentador para que, 
em um segundo momento, realize o que lhe foi pedido utilizando o próprio corpo e elemen-
tos que estarão a sua disposição.

Os comandos utilizados nesta tarefa totalizando vinte e quatro sentenças, divididos 
em cinco grupos: quatro sentenças com verbos do tipo movimento e modo (Mandou balançar 
a bola);  quatro sentenças com verbos de movimento e trajetória (Mandou subir na cadeira); qua-
tro sentenças com verbos do tipo movimento, modo e trajetória com foco na meta (Mandou 
correr para a mesa); quatro sentenças com verbos de movimento, modo e trajetória demarcada 
(Mandou fazer o boneco nadar da esquerda até a direita) e, por fim 8 sentenças com demanda de 
preposição sem verbo de movimento (Mandou colocar o jornal em cima da mesa). 

Por último, no Teste de eliciação de narrativas, os participantes da tarefa assistem a uma 
história em vídeo a ser recontada. A história poderá ser acompanhada de áudio ou não. Para 
o grupo que assistir o vídeo com áudio, espera-se maior uso de estruturas complexas e que 
envolvam codificações espaciais, dado o modelo ouvido. 

Objetiva-se contrastar, nessa pesquisa quatro grupos: o primeiro, formado por 15 in-
divíduos com Síndrome de Williams crianças; o segundo constituído por 15 indivíduos com 
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Síndrome de Williams adultos; o terceiro grupo composto por 15 indivíduos sem nenhum 
comprometimento crianças e o último constituído por 15 indivíduos sem nenhum compro-
metimento adultos. 

Para o primeiro instrumento, reportam-se os dados preliminares, a partir da aplicação 
a um grupo controle de adultos, formado por quinze indivíduos adultos estudantes da gra-
duação da UERJ – doze do sexo feminino e 3 do sexo masculino – com idade média de 22 
anos e um grupo controle de crianças – 9 do sexo feminino e 6 do sexo masculino –formado 
por estudantes do 3º ano do ensino fundamental com idade média de 7,7 anos. Os dados de 
uma criança com SW com 10 anos de idade são também apresentados.

3. RESULTADOS PRELIMINARES

Os resultados aqui descritos são correspondentes à aplicação do MABILIN e do 
Teste de Compreensão de relações espaciais: verbos de movimento. O MABILIN avalia a compreensão 
de estruturas de alto custo: passivas, interrogativas-QU e relativas. O desempenho dos dois 
grupos controle e do indivíduo com SW no MABILIN indicaram performance satisfatória 
sem dificuldade na compreensão de sentenças de alto custo. 

Já o resultado preliminar obtido pelos grupos controle no teste de compreensão de 
relações espaciais que indicam efeitos de grupo e tipo de verbo. Enquanto o grupo de adultos do 
grupo controle apresentam uma boa performance em todos os tipos de verbos, as crianças 
sem nenhum tipo de comprometimento têm menos respostas-alvo que os adultos em todos 
os tipos de verbos, com exceção do tipo (a), sendo o tipo (d) o que apresenta maior dificul-
dade às crianças, como pode ser visto no gráfico a seguir:

Gráfico 1 – Comparação entre a média de acertos em função do tipo de verbo e grupo em indivíduos com 
desenvolvimento típico crianças e adultos

Fonte: O autor, 2019.
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 Reportamos ainda o resultado obtido por um participante com SW que também 
sugere uma dificuldade maior na compreensão de verbos de movimento, modo e trajetória 
demarcada assim como observado nas crianças com desenvolvimento típico de 7 anos, bem 
como pode ser observado no gráfico comparativo abaixo:

Gráfico 2 – Comparação entre a média de acertos em função do tipo de verbo e grupo em indivíduos com 
desenvolvimento típico crianças e indivíduo de 10 anos com Síndrome de Williams

 Fonte: O autor, 2019.

Os resultados preliminares descritos destacam a maior facilidade com os verbos de 
movimento sem translação e a influência que o número de argumentos na codificação da tra-
jetória traz para o custo na interpretação do evento linguisticamente codificado e a avaliação 
de sua compatibilidade com o evento efetivamente apresentado para as crianças. Esse tipo 
de resultado, semelhante em crianças sem nenhum comprometimento e o indivíduo com SW, 
parece indicar que a maior dificuldade nesse tipo de estrutura é comum a indivíduos com e 
sem nenhum tipo de comprometimento, tendo persistência no caso de indivíduos com SW. 
Isso porque essa mesma dificuldade não parece estar presente em indivíduos sem compro-
metimento adultos. 

A partir desses resultados, a pesquisa segue a coleta de dados com a aplicação da 
avaliação também em indivíduos com SW adultos – de modo a observar se a dificuldade 
na compreensão de verbos de movimento persiste na vida adulta, além de observar se esse 
tipo de dificuldade também será encontrado nos demais instrumentos de avaliação e se esse 
resultado reforçaria a hipótese de que o domínio linguístico nesta população estaria intacto, 
havendo somente comprometimento do domínio cognitivo visuo-espacial que impacta indi-
retamente sua performance linguística.
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PODER, LINGUAGEM E ASSUJEITAMENTO DISCURSIVO: O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA SOB A ÓTICA 
DA ANÁLISE DO DISCURSO

Ronald Monteiro da Silva (UFF)1

Lucas da Silva Boldrini Neves (UFF)2

Resumo: O estudo em tela tem por finalidade mostrar que o ensino de Língua Portuguesa 
não pode circunscrever-se somente ao ensino de gramática, como se esta fosse imprescin-
dível. É necessariamente idôneo que se alinhe o conhecimento linguístico ao gramatical, 
como disciplinas interdependentes, que para evoluir, reclamam por uma análise criticamente 
autêntica. Nesse contexto, propomos a inserção da Análise de Discurso em sala de aula, não 
como um mero suporte, mas como coautor responsável pela aprendizagem e apropriação 
do saber gramatical e, sobretudo, linguístico que é (re) (trans) passado pela aula de Língua 
Portuguesa, a fim de livrar-se do assujeitamento discursivo, engendrando a capacidade crítica 
do estudante, dentro e fora da escola.
Palavras-chave: Discurso; Educação; Crítica; Assujeitamento.

1. INTRODUÇÃO

Dedico este trabalho ao nascimento do pequeno Bento.

 É essencial ao fazer pedagógico que a escola se volte à coisa mesma, isto é, que a es-
cola pense a própria escola, levando assim, discentes e docentes a refletirem suas práticas no 
âmbito escolar. Essa práxis reflexiva se faz necessária na medida em que tomamos a educação 
como uma prática de liberdade (FREIRE, 1999), que nos permite pensar com criticidade 
nossas ações, nossas histórias, nossa sociedade e nossa língua. 

 Nesse complexo contexto, a educação está sujeita à diversas problemáticas, e den-

tre elas há o ensino de língua portuguesa. Como nos alerta Fiorin (2009), o educador 

não pode restringir-se ao ensino de frases e, posteriormente, pedir aos estudantes que 

produzam textos, como se fossem uma espécie de grandes frases. É imprescindível que 

se formule um ensino crítico sobre a língua, caso contrário, os sujeitos ficam fadados, em 

sua maioria, ao assujeitamento discursivo, que o induz a exprimir um discurso que não lhe 

cabe, sem sequer, analisar seus significados, objetivos e origens. É preciso compreender 

1  Graduando em Licenciatura Plena em Letras – Português/Literatura. E-mail para contato: 
ronaldmonteiro@id.uff.br
2  Graduando em Licenciatura Plena em Letras – Português/Literatura. E-mail para contato: 
lucassbn.9o@gmail.com



87

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

que o ensino de Língua Portuguesa não pode apenas centralizar-se ao ensino da gramática. 

É necessário conciliar o conhecimento linguístico ao gramatical. Nesse sentido, o trabalho 

em tela objetifica-se em propor a Análise do Discurso como ferramenta didática ao ensino 

de Língua Portuguesa na educação básica. 

 A discussão fundamenta-se em um levantamento bibliográfico. Para a elaboração 

dos instrumentos de coleta de dados, primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográ-

fica, por meio de consultas a fontes direta e indiretamente relacionadas ao tema, além da 

análise de fichamentos de textos já desenvolvidos. 

 Diante disso, abordamos a Análise do discurso a partir de suas concepções epis-

temológicas acerca do ensino de línguas. Posteriormente, tratamos do assujeitamento lin-

guístico, comentando sobre as falácias mais fundamentais que podem ser encontradas no 

exercício de ensino-aprendizagem e discutindo a relação entre poder, discurso e domina-

ção ideológica. Assim, tendo realizado as devidas ponderações, pomos a prática docente 

sob a ótica da Análise do Discurso, sendo realizada uma reflexão sobre a postura ética do 

professor de língua portuguesa, sua disciplina e o processo discursivo existente entre alu-

no e professor, como   fatores responsáveis para um ensino-aprendizagem emancipante e 

libertador, para uma educação integral e formadora de pessoas autônomos e verdadeira-

mente cidadãs.

2. O PROBLEMA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL

No contexto atual, o ensino de Língua Portuguesa (daqui em diante LP) enfrenta 

diversos problemas epistemológicos e conceituais. Como forma de resolução, vários autores 

trazem ao debate questões como a literatura marginalizada, a pragmática, o preconceito lin-

guístico, dentre outras, que até então eram postas como “laterais” à discussão.

 A dificuldade de se propor para o grande público (e mesmo para o público 
letrado) o debate sobre a gramática reside também no fato de, em geral, as pes-
soas acreditarem que as questões lingüísticas não lhes dizem respeito, “não têm 
nada a ver” com suas atividades profissionais, com suas relações familiares, com 
suas interações nos diferentes grupos sociais em que atuam. Questões lingüísticas, 
dizem, “são questões para professores de línguas ou para gramáticos. Não nos 
pertencem”. (ANTUNES, 2009, p. 156)

 O cenário no qual o Brasil se encontra atualmente, exige do ensino de LP, educadores 

que possam descortinar as várias “matizes linguísticas”, a fim de promover uma nova forma-

ção do conhecimento. Ou seja, o ensino de LP não deve apenas se preocupar exclusivamente 

com a “refinada gramática”, mas também com o estudante, tornando-o, através do desenvol-

vimento das capacidades linguísticas, um usuário da língua, e não um sujeito usado por quem 

sabe dominá-la. E é neste âmbito que entra a Análise do Discurso.
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3. ANÁLISE DO DISCURSO: UMA FERRAMENTA DE EMANCIPAÇÃO

Para se falar sobre Análise do Discurso (doravante AD), é preciso primeiramente 
conceituar o que é discurso, ou seja, é preciso conceituar o objeto de análise. Visto que mui-
tas são as discussões acadêmicas acerca da AD, para evitar possíveis incoerências, trabalhare-
mos com a definição de discurso dada por Foucault: 

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e 
no espaço, que definiram, em uma dada época, e para uma área social, econômica, 
geográfica ou linguística dada, as condições de exercício da função enunciativa. 
(FOUCAULT, 2008, p. 136)

 Já para a conceituação da AD, utilizaremos a contribuição de Pêcheux, onde:

A Análise do Discurso – quer se a considere como um dispositivo de análise ou 
como a instauração de novos gestos de leitura – se apresenta com efeito como 
uma forma de conhecimento que se faz no entremeio e que leva em conta o 
confronto, a contradição entre sua teoria e sua prática de análise. E isto com-
preendendo-se o entremeio seja no campo das disciplinas, no da desconstrução, 
ou mais precisamente no contato do histórico com o linguístico, que constitui a 
materialidade específica do discurso. (PÊCHEUX, 1997, p. 8)

 A AD, diferentemente da análise tradicional, propiciou uma elevação na compre-
ensão textual, questionando “Como significa esse texto?”, enquanto a análise de conteúdo 
indagava-se “O que quer dizer esse texto?” (ORLANDI, 2009).

Assim, imediatamente, percebe-se a importância da AD no desenvolvimento educa-
cional, mais especificamente, no ensino de LP, onde a práxis do ensino deve se dar de maneira 
crítica, promovendo na escola um espaço de problematização e debate. Caso contrário, o 
acesso desigualitário aos mecanismos linguísticos e sociais resulta na manipulação dos sujei-
tos por outros sujeitos que sabe usá-los (FAIRCLOGH, 2008). Tal proposta, no entanto, “re-
mete obrigatoriamente à questão que discute a instituição escolar e o discurso que orienta as 
relações que aí sustentam as atividades e as condutas de professor e aluno” (VOESE, 2004).

A partir dessa proposição, surge a pergunta: por que a AD se apresenta como uma 
disciplina que poderia embasar o currículo do ensino de LP? Voese responde:

Em primeiro lugar, porque ela não atua com a noção de código e, por isso, inclui 
no seu campo de análise outras dimensões que encolvem o estudo e a aprendiza-
gem de uma língua e que se referem a limites mais amplos do contexto em que se 
dá a interação verbal. (…) (VOESE, 2004, p. 43)

 Com isso, fica claro que a escola deve fornecer ao discente de LP uma autonomia em 
relação a própria instituição, a fim de promover a prática democrática na aprendizagem, ou 
seja, um autodidatismo que seja complementar com as informações que a instituição detém.

 Retomando a perspectiva de Fairclogh (2008) de dominador e dominado, o ensino de 
LP deve ser pensado visando a liberdade, dentro de uma acepção epistemológica de crítica, 
onde o educador e o discente constituam discussões reflexivas e metalinguísticas sobre sua 
ferramenta principal de comunicabilidade: a LP.
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4. LINGUAGEM, DOMINAÇÃO, IDEOLOGIA E EDUCAÇÃO

 O assujeitamento linguístico, geralmente ocorre quando o sujeito emissor não passa 
certos hábitos linguísticos – herdados, muitas vezes, pelo ambiente histórico-social ao qual 
se encontra inserido – pela avaliação crítica e questionadora da razão. No âmbito escolar, 
especificamente, o assujeitamento linguístico ocorre quando a escola não conscientiza o in-
divíduo de sua corresponsabilidade em renovar a língua. 

Num nível epistemológico ou noutro, o falante deve ser avisado sobre seu papel em 
relação a sua própria língua, uma vez que isso implica em uma relação ideológica de poder, pois, 
aqueles que ignoram tais fatos – ou são ensinados a ignorá-los –, estão, absurdamente, sujeitos 
a serem dominados por aqueles que possuem um artifício linguístico, que fazem uso de retórica 
e falácias para persuadir e justapor-se sobre os demais. Sobre isso, Lima (2002) conclui que,

O discurso produzido por uma minoria dominante é veiculado com o intuito de 
fazer suas ideologias assujeitarem as pessoas, para com isso naturalizar suas práti-
cas e as desigualdades sociais. […]

A Consciência Linguística Crítica tem, nesse caso, muito a contribuir para a eman-
cipação das pessoas dominadas. Essa consciência tem por objetivo mostrar como 
as práticas sociais e discursivas são moldadas por relações de poder social e ideo-
logicamente construídas e veiculadas, portanto, não mais naturais, mas sim natu-
ralizadas e assim é a veiculação do preconceito linguístico. (LIMA, 2002, p. 48)

 Dentro da língua, pode-se encontrar diversas falácias. Podemos citar, dentre elas, 
os lexemas, em que se oculta discursos e ideologias, usados para depreciamento do gênero 
feminino com entonações sexistas e misóginas, bem como expressões com discursos homo-
fóbicos, neoliberais, racistas – herdados dos tempos de escravidão –, etc. São incontáveis as 
expressões que se alçam em ideologias velhas de outros tempos, culturas e povos. 

Tais ideologias, causam uma interferência direta na constituição da identidade dos 
sujeitos. No entanto, vale mencionar que, 

as identidades não são fundamentalmente propriedades privadas dos indivíduos, 
mas construções sociais, suprimidas e promovidas de acordo com os interesses 
políticos da ordem social dominante. (KITZINGER apud LOPES, 2003, p. 13)

 Assim, fica claro que, é dentro do discurso que ideologias são repassadas ou não. A 
palavra possui um poder que gera efeitos e consequências através dos sentidos que evocam. 
E, existindo tal poder, passa a existir aqueles que o usam de má-fé para manipular e dominar. 
É certo que, sempre haverá uma espécie de preconceito linguístico – regional, histórico, étni-
co, sexual, etc. – enquanto os sujeitos da sociedade não forem alerdados desse poder de do-
minação. Isso acontece, porque o discurso contribui para a construção de identidades sociais, 
de relações sociais entre as pessoas e de sistemas de conhecimento e crença (FAIRCLOGH, 
2008).

 Portanto, é responsabilidade humana do professor de LP, alertar seus alunos sobre as 
falácias existentes nos discursos. Assim, para que seu papel se faça valer, não se pode ensinar o 
que é um substantivo, por exemplo, fora de um contexto, não é suficiente. Ele precisa mostrar 
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o uso desse ou daquele substantivo, o porquê de se escolher esse ou aquele ou nenhum deles, e 
de onde foi extraído o conceito de adequação. O educador de língua materna não pode apenas 
repassar o conhecimento, como se este fosse estático. Como bem afirma Bagno (1999):

Temos de fazer um grande esforço para não incorrer no erro milenar dos gra-
máticos tradicionalistas de estudar a língua como uma coisa morta, sem levar em 
consideração as pessoas vivas que a falam.

O preconceito lingüístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada, 
no curso da história, entre língua e gramática normativa. (BAGNO, 1999, p. 9, 
grifos do autor)

 Dentro dessa ótica, se faz necessário que a práxis docente seja realizada de modo 
honesto, transparente e, sobretudo, crítico, mostrando ao estudando que a língua vai muito 
além de sua gramática. Isso, porque, uma vez que não há a releitura dos fenômenos ideológi-
cos que subsistem dentro da língua, os alunos são dominados e assujeitados discursivamente. 
O educador, ao aderir tal postura em sua prática docente, encaminha os alunos para uma 
apropriação linguística, onde estes são conscientizados de jamais reproduzir discursos que 
partam de ideologias preconceituosas embasadas em conceitos inexatos. De outro modo, tais 
reproduções viram mitos e mitos são difíceis de serem dissolvidos.

5. CONCLUSÃO

 Conclui-se, mediante o que fora observado, que o ensino de LP não corresponde 
às complexas exigências humanas da nova sociedade. A educação, se realizada de maneira 
simplória, pode acarretar numa série de problemas, assim, é necessário que suas ações sejam 
observadas com criticidade e cautela. 

 Bernardo Soares, heterônimo de Fernando Pessoa, uma vez disse “Minha Pátria é a 
língua portuguesa” (PESSOA, 1989). Tal verso, nos encaminha para a compreensão linguísti-
ca de que a língua, enquanto um entremeio discursivo, é também a pátria de todos os falantes 
dessa mesma língua. Dessa forma, o professor deve estar prevenido quanto ao seu discurso, 
pois, enquanto formador de juízos, ele pode difundir preconceitos linguísticos – dentre ou-
tros problemas – dentro da sala de aula sem ao menos tomar à consciência de tal fenômeno. 

 Sendo assim, o uso da AD em sala de aula se faz de extrema importância, não apenas 
como auxílio, mas como uma ferramenta externa responsável pela aprendizagem e adequa-
ção do conhecimento linguístico e gramatical que é tratado e discutido nas aulas de LP, a fim 
de impedir o assujeitamento linguístico e desenvolver a capacidade crítica do estudante como 
sujeito autônomo, dentro e fora da escola.
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O DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE O IMPEACHMENT/GOLPE: BELICISMO E(M) DISPUTA

Rudá da Costa Perini (UFF/CAPES)1

Resumo: O presente texto expõe uma síntese de parte do trabalho desenvolvido em mi-
nha dissertação. Nela busquei compreender o funcionamento do discurso jornalístico ao 
produzir/fazer circular discursos sobre o processo de impedimento movido contra Dilma 
Rousseff  em 2016, com foco na votação de abertura do processo na Câmara dos Deputados. 
O dispositivo teórico e analítico no qual a pesquisa está ancorada é a Análise do Discurso de 
perspectiva materialista (AD), tal como postulada por Michel Pêcheux na França, e desdo-
brada por Eni Orlandi no Brasil. O engajamento da pesquisa em tela se deu com a identifica-
ção de uma regularidade lexical que nos levou ao que indicamos como um sítio de significância, 
isto é, uma rede lexical materializando sentidos que se conectam entre si e a um sentido 
central – o sentido de guerra –, atualizando uma memória discursiva bélica. Em suma, bus-
cou-se compreender os processos discursivos que se instauram no discurso jornalístico sobre 
política significando-a como guerra.
Palavras-chave: Discurso jornalístico; Sítio de significância; Política; Guerra.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste em uma síntese de uma parte da pesquisa que desenvol-
vi no mestrado. Essa pesquisa filiou-se à Análise do Discurso de perspectiva materialista, tal 
como postulada por Michel Pêcheux, na França, e desdobrada por Eni Orlandi e outros pes-
quisadores no Brasil. Abro este texto com uma breve explicação concernente a seu título: “O 
discurso jornalístico sobre o impeachment/golpe: belicismo e(m) disputa”. Com esse título, 
pretendi iluminar três aspectos que considero fundamentais neste trabalho: 1) o objeto de in-
vestigação, ou seja, o discurso jornalístico sobre um acontecimento político; 2) a regularidade 
de entrada no corpus e principal questão de pesquisa na qual invisto teórica e analiticamente, 
a saber: o funcionamento de um léxico bélico que comparece nos materiais analisados sus-
tentando o efeito de evidência que naturaliza a política como guerra; 3) a disputa de sentidos 
que se materializa em diferentes processos discursivos.

Desse modo, almejei compreender o funcionamento do discurso jornalístico ao (re)
produzir e fazer circular discursos sobre2 (MARIANI, 1996, p. 64) o processo de impedi-

1  Mestre em Estudos de Linguagem pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Uni-
versidade Federal Fluminense. Doutorando em Estudos de Linguagem pelo Programa de Pós-Graduação em 
Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense com bolsa CAPES.
2  De acordo com a autora o discurso jornalístico é um discurso intermediário, funciona como discurso sobre 
porque os jornais “ao falarem sobre um discurso de (‘discurso origem’), situam-se entre este e o interlocutor, qual-
quer que seja. De modo geral representam lugares de autoridade em que se efetua algum de tipo de transmissão 
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mento movido contra Dilma Rousseff  em 2016, tomando como ponto focal a votação de 
abertura do processo na Câmara dos Deputados. Investiguei, especificamente, o processo de 
significação do acontecimento em tela em um corpus construído a partir dos jornais O Globo 
e Brasil de Fato; capas da revista Época nas quais Dilma comparece em destaque; e uma notícia 
sobre a despedida de Dilma publicada no portal Rede Brasil Atual. No batimento teoria-análi-
se, tentei dar conta de dois movimentos de sentidos, quais sejam: 1) o funcionamento de um 
léxico bélico no discurso jornalístico; 2) o comparecimento do embate de sentidos, materia-
lizado em diferentes processos discursivos, que constitui a significação do impeachment/golpe3.

Neste breve texto, priorizo o primeiro movimento. Tal destaque é devido a uma 
aposta teórica, como veremos mais à frente, uma pequena contribuição para as reflexões nos 
estudos discursivos.

2. CONSTRUÇÃO DO CORPUS

No tocante ao material analisado, cabe destacar que foram selecionados a edição de 
18/04/2016 do jornal O Globo; a edição de 18 a 20/04/2016 do jornal Brasil de Fato; capas da 
revista Época nas edições de 16/08/2010, 03/05/2014 e 20/03/2016; uma notícia publicada 
no site Rede Brasil Atual em 06/09/2016, como se vê:

                

  (O Globo 18 abr. 2016. Capa) (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Capa)

               

  (Revista Época, 16 ago. 2010. Capa) (Revista Época, 03 mai. 2014. Capa)

de conhecimento” (MARIANI, 1996, p. 64. Grifos da autora). À luz da noção de discurso sobre, analisei os 
processos de significação do acontecimento (a votação na Câmara).
3  A forma impeachment/golpe é empregada aqui para designar o acontecimento em análise; ela sinaliza o modo 
dividido como se constrói o referente discursivo (sobre o que se fala) no discurso jornalístico através do jogo 
de denominações e projeções e antecipações imaginárias.
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 (Revista Época, 20 mar. 2016, capa) (Rede Brasil Atual, 06 set. 2016)

A partir de tais materiais, começando pelas edições dos jornais, construí o corpus dis-
cursivo (ORLANDI, 2012, p. 65) que, para fins metodológicos, dividi em duas partes: corpus 
principal, construído a partir dos jornais O Globo e Brasil de Fato; e corpus secundário, constru-
ído pelas capas de Época e notícia on-line.

Essa divisão em partes se deve a objetivos distintos os quais não detalharei aqui. A 
montagem da primeira parte, o corpus principal, foi motivada por alguns critérios pensados a 
partir de condições de produção (PÊCHEUX, [1969] 1997, p. 76-78, 147; ORLANDI, 2006, 
p. 17) específicas, a saber: a) são edições que noticiam a votação de admissibilidade do pro-
cesso de impedimento da ex-presidenta Dilma Rousseff; b) são jornais que produzem uma 
autoimagem de que tem posicionamento político oposto – o que, entre outros processos, se 
marca, em O Globo, no funcionamento da denominação impeachment que estabiliza o sentido 
jurídico-legal, e, em Brasil de Fato, no funcionamento da denominação golpe, que rompe com 
o sentido jurídico-legal e instaura o sentido de ardil-ilicitude; c) são jornais que pertencem 
a esferas midiáticas distintas (O Globo é considerado um veículo da chamada grande mídia e 
Brasil de Fato é considerado como mídia alternativa).

O empreendimento da pesquisa se justifica em e surge de uma inquietação. A inquie-
tação suscitada pelo modo dividido como foi significado na mídia o processo conduzido 
contra Dilma Rousseff. Nesse ensejo, o funcionamento das denominações impeachment e golpe 
são emblemáticas da divisão que se instaura no discurso midiático e se enraíza fundo no 
tecido social.

3. UM PERCURSO TEÓRICO-ANALÍTICO

A partir dos pressupostos teórico-metodológicos da AD, o engajamento da pesquisa 
se deu com a identificação de uma regularidade lexical que levou à configuração do que indi-
co como um sítio de significância. Essa noção, conforme verifiquei em revisão bibliográfica, não 
é dotada de investimento teórico, desempenhando um papel acessório na teoria. Com isso, 
decidi investir teoricamente nela. Aí reside a aposta teórica acima comentada que apresento 
adiante de forma resumida.
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A partir da apropriação/deslocamento da noção gramatical-descritiva de terminologia 
(AZEREDO, 2011, p. 412), elaborei a seguinte formulação: um sítio de significância pode ser 
visualizado na imagem de uma teia lexical tecida no interior das formações discursivas (PÊ-
CHEUX e FUCHS, [1975] 1997, p. 166-167; COURTINE, 2016, p. 38) nas quais ganham 
sentido. Uma teia que se forma ao redor de um sentido central, tomado como relativamente 
estável. Uma teia que retoma e atualiza algo da memória discursiva (ORLANDI, 2012, p. 33-
34), configurando pré-construídos (PÊCHEUX, [1975] 2014, p. 89). Essa teia, no entanto, 
não existe “já aí”, pois a força que liga os sentidos afins a um sentido central provém das 
condições de produção, do funcionamento da ideologia (PÊCHEUX, [1975] 2014, p. 137, 
149) e, em última instância, do gesto de interpretação do analista. Em minha análise, por con-
seguinte, interpreto que se forma um sítio de significância que materializa sentidos de guerra. 
Esse sítio bélico de significância constitui sentidos produzidos para o impeachment/golpe.

Para delimitar esse sítio bélico de significância no corpus principal, recorri ao proce-
dimento metodológico de montagem de quadros4. A partir desse mapeamento, produzi três 
recortes: recorte 35, contendo as palavras em comum entre O Globo (OG) e Brasil de Fato (BF); 
recorte 46, contendo as palavras que comparecem apenas em OG; e recorte 57, contendo as 
palavras que comparecem apenas em BF. As análises permitiram compreender dois aspec-
tos: como as mesmas palavras, sujeitas à força da paráfrase e da polissemia, podem produzir 
sentidos similares e/ou diferentes a depender da formação discursiva na qual se inscrevem; 
como posições discursivas diferentes empregam regularmente certas palavras e silenciam 
outras. Vejamos como exemplo a palavra vitória, que comparece no recorte 38:

SD14(OG) Amazônia e Rondônia (oito votos cada) foram as únicas bancadas a 
votar de forma unânime, ambas pelo impeachment. Mas foi em estados populo-
sos do Sul e Sudeste, como São Paulo (57 votos a favor), Minas Gerais (41), Rio 
de Janeiro (34), Paraná (26) e Rio Grande do Sul (22) que a oposição consolidou 
a vitória. (O Globo, 18 abr. 2016. Efeito manada: Indecisos voltam sim e abrem 
folga no placar, País, p. 6)

SD12(BF) Vários projetos que prejudicam a classe trabalhadora estão para ser votados atual-
mente no Congresso. Com uma vitória do impeachment esses projetos seriam rapi-
damente aprovados. [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil 
de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, 
Entrevista, p. 5)

Vitória, em SD14(OG), desempenha função de objeto direto do verbo “consoli-
dou”; em SD12(BF) completa o sentido de “aprovados” desempenhando o papel de adjunto 
adnominal no sintagma “com uma vitória do impeachment”. Em ambos os casos, vitória se 
refere ao impeachment/golpe. Entretanto, o sentido de vitória em OG é positivo à medida em 
que produz um efeito de permanência, “oposição consolidou a vitória”. Isto é, esse valor 

4  Cf. Perini (2019), p. 123-149.
5  Cf. Perini (2019), p. 76.
6  Cf. Perini (2019), p. 80.
7  Cf. Perini (2019), p. 82.
8  Para facilitar a leitura conjugada deste texto com o trabalho completo (PERINI, 2019), mantive a numera-
ção das sequências discursivas (SD).
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positivo se marca no verbo “consolidar”, pois a vitória que já está dada, torna-se mais sólida. 
Por outro lado, em BF, vitória significa negativamente, o que se marca por “vários projetos 
que prejudicam a classe trabalhadora”. A “vitória do impeachment”, portanto, é prejudicial 
pois “esses projetos seriam rapidamente aprovados”. Logo, a vitória de que fala OG e BF 
produz sentidos opostos. Em OG, tem sentido positivo, de algo que fica ainda mais sólido e 
aí ressoa o título da notícia sustentando esse efeito: “indecisos votam sim e abrem folga no 
placar”. Já em BF a “vitória do impeachment” significa prejuízos à classe trabalhadora. Tal 
funcionamento ilumina o antagonismo entre posições discursivas, demonstrando como uma 
mesma palavra pode produzir sentidos opostos a depender da posição discursiva que enuncia 
e da formação discursiva na qual se inscreve.

Em relação aos recortes 4 e 5 (os quadros que contém as palavras que comparecem, 
respectivamente, apenas em OG e BF), acrescento que eles possibilitaram uma visão amplia-
da da formação do sítio de significância, iluminando como a seleção lexical delimita as fron-
teiras das FDs, isto é, do que pode (deve) ser dito e do que não pode (não deve) ser dito. Pelo 
léxico, o impeachment/golpe é inscrito na zona semântica de guerra. O objeto discursivo em 
questão é significado em relação parafrástica pelos seguintes itens lexicais: batalha (“batalha 
no congresso”, “a batalha segue no senado e nas ruas”); luta (a “luta está apenas começando”, 
“o desfecho da luta que estamos travando”); guerra (“a guerra será lenta”). Nesse processo de 
produção de sentidos, estamos diante de um cenário hostil, letal, marcado por enfrentamentos, 
combate, vingança, ofensiva, ataque e defesa; mobilizações, missão, plano de emergência e estratégia; front, 
linha de frente da resistência, soldados, militantes, capitão e chefe em seus QGs; minas, armas, colete à 
prova de bala e trincheira9.

Com isso, o acontecimento político-institucional em análise vai tomando forma: a 
forma da guerra. Nas materialidades linguísticas o discurso jornalístico, identificado a certa 
FD dominante, vai saturando de sentidos o impeachment/golpe a ponto de apagar outros pro-
cessos significativos, produzindo a evidência de que o campo da política é um campo de bata-
lha. Dessa forma, fui levado a perguntar: mas não seria a política o meio de se evitar a guerra?

Em enunciados como “batalha no Congresso”, “batalha segue no senado e nas ruas”, 
“a batalha do impeachment”, que comparecem já nas capas de OG e BF, vê-se como uma 
rede parafrástica vai se formando e como palavras bélicas ocupam um lugar importante na 
significação do acontecimento. Isso, em suma, nos diz que há uma FD dominante em que 
esse léxico bélico vai sendo estabilizado.

4. PALAVRAS FINAIS

A reflexão que gostaria de deixar é: são o Congresso, o Senado, as ruas, lugares de 
guerra? Responder a essa pergunta pelo viés da história nos leva a um retumbante “sim”, pois 
disputas mais ou menos violentas, desde que temos notícia, ocorreram nesses espaços. En-

9  Grafadas em itálico constam exemplos de palavras que comparecem no corpus.
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tretanto, olhar isso como algo evidente nos faz ver justamente o não evidente: o processo de 
assujeitamento a uma formação discursiva dominante que naturaliza tantos espaços e coisas 
como espaços/coisas de guerra. A evidência da guerra constitui não só o discurso jornalísti-
co sobre política como o próprio discurso político e muitos outros.

A guerra fez-se evidência.
Assim funciona a ideologia, produzindo efeitos de evidência e apagando seus rastros. 

Entretanto, todo processo de naturalização, de fabricação de evidência do sentido pode ser 
desnaturalizado, a evidência pode ser desmontada. Aí reside a falha no mecanismo ideológi-
co. E, sobretudo para o sujeito-analista de discurso, uma brecha para resistir



98

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

REFERÊNCIAS

AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 3. ed. São Paulo: Publifolha, 2011.

COURTINE, J. Que objeto para a análise de discurso?. In: CONEIN, Bernard et al. (orgs). 
Materialidades Discursivas. Campinas: Editora da Unicamp, 2016.

MARIANI, B. S. C. O comunismo imaginário: práticas discursivas da imprensa sobre o PCB 
(1922-1989). 1996, 256 f. Tese. (Doutorado em Estudos de Linguagem). Instituto de Estudos 
de Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 1996.

ORLANDI, E. P. Análise de Discurso. In:  ORLANDI, E. P. Introdução às ciências da lin-
guagem: discurso e textualidade. Campinas: Pontes Editores, 2006.

ORLANDI, E. P. Análise de discurso princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes Editores, 2012.

PÊCHEUX, M. Análise automática do Discurso (AAD-69). [1969] In: GADET, F; HAK, T. 
(org). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. 3. ed. 
Campinas: Editora da UNICAMP, 1997.

PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 5. ed. Campinas: Edi-
tora da Unicamp, 2014 [1975].

PÊCHEUX, M; FUCHS, C. A propósito da análise automática do discurso: atualização e 
perspectivas (1975). In: GADET, F.; HAK, T. (org). Por uma análise automática do discurso: uma 
introdução à obra de Michel Pêcheux. 3 ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1997 [1975].

PERINI, R. C. A batalha do impeachment/golpe: os sentidos de um sítio bélico de significân-
cia no discurso jornalístico. 2019, 149f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem). 
Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2019.

REFERÊNCIAS DO CORPUS

Brasil de Fato. Rio de Janeiro, 18 a 20 abr. 2016. Disponível em: <https://issuu.com/brasilde-
fatorj/docs/brasil_de_fato_-_171_web>. Acesso em: mai. 2017.

O Globo. Rio de Janeiro, 18 abr. 2016. Primeiro Caderno. Disponível para assinantes em: <http://
acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160418>. Aces-
so em: mai. 2017.

Revista Época, 16 ago. 2010. Capa, disponível em: <https://epoca.globo.com/tempo/noti-
cia/2013/06/capas-de-epoca.html>. Acesso em: jun. 2018.

Revista Época, 03 mai. 2014. Capa, disponível em: <https://epoca.globo.com/tempo/noti-
cia/2013/06/capas-de-epoca.html>. Acesso em: jun. 2018.

Revista Época, 20 mar. 2016, capa, disponível em: <https://epoca.globo.com/tempo/noti-
cia/2013/06/capas-de-epoca.html>. Acesso em: jun. 2018.

Rede Brasil Atual, 06 set. 2016. Manchete, disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.
br/politica/2016/09/sob-os-gritos-de-guerreira-da-patria-brasileira-dilma-deixa-brasi-
lia-5427.html>. Acesso em: jun. 2018



99

CRIADORES E CRIAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: (DES)AUTORIDADES CHAMADAS A FALAR 
SOBRE EDUCAÇÃO

Shayane França Lopes (UFF)1

Resumo: Este texto tem como objetivo propor reflexões acerca da presença de grupos 

da iniciativa privada, em forma de fundações e organizações sem fins lucrativos, na educa-

ção pública brasileira. A formação discursiva característica do mercado globalizado que está 

presente na convocação de vozes chamadas como autoridades a falar sobre o cenário da 

educação, em práticas em que se mostra a (ir)relevância de sua presença na área educacional, 

mas, ao mesmo tempo, a sua afirmação como autoridade financeira no contexto do ensino 

público brasileiro. De acordo com a perspectiva teórica de D. Maingueneau (2008), defini-

mos discurso, intertextualidade e interdiscurso, e, a partir daí, traçamos as relações entre a 

Base Nacional Comum Curricular, a Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/2017) e as (des)

autoridades chamadas a falar sobre educação. É preciso encontrar formas de desarticular a 

força de um discurso mercadológico e fazer ouvir os efetivamente envolvidos na Educação. 

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular; despublicização; educação pública bra-

sileira; iniciativa privada; Reforma do Ensino Médio.

O presente texto visa apresentar parte de uma tese em desenvolvimento, cujo objeti-

vo é propor algumas reflexões acerca da presença de grupos da iniciativa privada, em forma 

de fundações sem fins lucrativos, na educação pública brasileira. Para isso, partiremos de uma 

breve análise discursiva da Lei 13.415/2017, no que concerne à chamada Reforma do Ensino 

Médio, e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A mídia digital, impressa e televisiva tem veiculado muitas entrevistas sobre educa-

ção, contudo ao ver quem são as pessoas entrevistadas, salta aos olhos um ponto em comum: 

grande parte delas não é da área da educação. Com a curiosidade aguçada, fomos ao Google, 

buscador da internet, e lá fizemos a pesquisa pela expressão “entrevista sobre educação pú-

blica no Brasil” e a suspeita pareceu se confirmar. Esse resultado advém de diferentes pági-

nas eletrônicas e pode ser considerado como exemplos do que circula em nossa sociedade. 

De forma bem resumida, segue a formação acadêmica e a experiência profissional de alguns 

daqueles que constaram como resultado na pesquisa:

1  Doutorado em curso na área de Estudos de Linguagem, pela Universidade Federal Fluminense.  E-mail 
para contato: shayanelopes@id.uff.br 
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RAMOS
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CRUZ

CLAUDIA
COSTIN

Graduação Socio-
logia

Graduação Ciências 
Sociais e História 
(Universidade São 
Francisco) e Peda-
gogia (Centro Uni-
versitário Assunção)

Graduação Enge-
nharia Química 
(UFPE)
Doutorado Quími-
ca (Unicamp)
Pós-Doutorado 
Química (Politécni-
ca de Milão)

Graduação Direito 
(USP) e Adminis-
tração (FGV)
Mestrado Admi-
nistração Pública 
(Harvard Kennedy 
School)

Graduação Admi-
nistração Pública 
(FGV)
Mestrado Economia 
Aplicada a Admi-
nistração (FGV)

Membro do Con-
selho Nacional de 
Educação – CNE 
(Presidente da Co-
missão de Elabora-
ção da BNCC)

Trabalho como vo-
luntário em escolas 
públicas: gestão es-
colar e formação de 
professores – FTD

Presidente Consed 
(Conselho Nacio-
nal de Secretários de 
Educação)  
Presidente Exe-
cutivo Todos Pela 
Educação 
Membro CNE  
Diretor de Articu-
lação e Inovação 
Instituto Ayrton 
Senna 

Presidente-Exe-
cutiva Todos Pela 
Educação

Vice-Presidente 
Fundação Victor 
Civita
Professora – IB-
MEC/SP
Diretora – Centro 
de Inovação em Po-
líticas Educacionais 
da FGV-RJ

Quando esses nomes são convocados pela mídia como autoridades a falar, por exem-
plo, sobre o cenário em que a educação brasileira se encontra, é possível supor que o foco 
não está na educação em si, na sala de aula, na democratização da permanência do estudante 
na escola pública com excelência em ensino, mas, sim, em uma perspectiva mercadológica de 
educação. Trata-se de práticas em que se mostra a autoafirmação desses nomes como autori-
dades financeiras, representando as instituições/entidades às quais se filiam: CNE, Consed, 
Fundação Getúlio Vargas, Harvard Kennedy School (acesso garantido por meio de bolsas de 
estudo fornecidas pela Fundação Lemann), Fundação Lemann (denominada neste texto FL), 
Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação, Fundação Victor Civita (cujo mantenedor é a 
FL, desde 2015).

Buscaremos aqui relacionar enunciados da Lei 13.415/2017 (BRASIL, 2017) e da 
Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), mostrando de que forma convergem 
para o status de uma educação pública ofertada como moeda de troca ao setor privado. 
Exemplificamos com algumas das treze menções: 

1) padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos 
processos nacionais de avaliação, estabelecidos pela União (Art. 3º § 6º);

2) itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferen-
tes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos 
sistemas de ensino (Art. 4º);

3) currículos dos cursos de formação de docentes, que terão por referência a BNCC 
(Art. 7º § 8º).
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Essas menções à Base, enquanto texto ainda inacabado, tem o intuito de marcar a 
sua presença, legitimando-o mesmo antes de sua existência. Além disso, é preciso pensar 
que quando se distingue o que é possível enunciar do interior de uma formação discursiva, 
identifica-se quais são os enunciados compatíveis e incompatíveis com o sistema de restri-
ções desta formação especificamente. Para Maingueneau (2008), intertextualidade é definida 
como um sistema de regras implícitas que compreendem o intertexto (fragmento citado em 
um córpus específico). A intertextualidade é uma propriedade constitutiva de qualquer texto, 
supondo a presença de um texto em outro, consistindo nos tipos de relações que a compe-
tência discursiva define como legítimas. Trata-se do “passado específico que cada discurso 
particular constrói para si, atribuindo-se certas filiações e recusando outras” (MAINGUE-
NEAU, 2008, p.78). Isso significa dizer que há intertextualidade apenas com enunciados 
semanticamente próximos dos autorizados pela formação discursiva de quem decide citá-los. 
Ou seja, a decisão de citar ou não é tomada de acordo com a formação discursiva que estiver 
em jogo: “Todo texto é um intertexto; outros textos estão presentes nele, em níveis variáveis, 
sob formas mais ou menos reconhecíveis” (apud CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 
2014, p.289).

A intertextualidade deixa marcas na materialidade linguística por meio do intertexto, 
que é o fragmento efetivamente citado por um discurso. A concepção de interdiscurso tem 
em sua base a questão da relação entre homogeneidade aparente do discurso e sua hetero-
geneidade, no sentido de que todo discurso se encontra atravessado pelo discurso do outro, 
revelando um intenso conflito entre o homogêneo e o heterogêneo.

 A partir dessa breve fundamentação teórica, podemos aprofundar a relação entre a 
Reforma do Ensino Médio e a Base, traçando uma linha que liga o interesse pelo controle 
do ensino público brasileiro aos idealizadores da BNCC, passando pelo Consed, pela Undi-
me (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e pelo Movimento pela Base, 
o qual deixou de aparecer como apoiador da BNCC em sua versão definitiva. Como ponto 
comum a todas essas entidades, órgãos e Movimento está a FL.

Na perspectiva da Análise do Discurso, aqui explicitada, essas informações não po-
dem ser encaradas como enunciados independentes, ao contrário: estão em constante relação 
com o discurso relacionado à despublicização da educação no Brasil. Utilizo o termo des-
publicização no sentido de algo que inicialmente é público, contudo, por motivos diversos, 
entra em um processo para minar seu status de publicidade, sendo entregue gradativamente 
à iniciativa privada. 

As instituições mantenedoras, parceiras e apoiadoras relacionadas à Base, direta ou 
indiretamente, por essa perspectiva, também não devem ser analisadas de maneira deslocada, 
sem levar em conta a formação discursiva à qual pertencem. 

A FL, fundada em 2002, apresenta-se como promotora de educação pública de qua-
lidade e responsável por projetos inovadores em educação, realizadora de pesquisas para 
embasar políticas públicas no setor e formadora de profissionais da educação. Lendo o breve 
currículo dos membros da equipe da FL, disponível no sítio https://fundacaolemann.org.
br/, nenhum dos profissionais tem graduação, especialização ou mestrado/doutorado em 



102

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

educação (ou área afim), tampouco tem experiência em sala de aula. Dos profissionais com 
graduação, a formação é em jornalismo, direito, engenharia, administração, relações interna-
cionais, economia ou comunicação. 

No Portal da Transparência, é possível pesquisar diretamente pelo nome das institui-
ções. Focamos na FL por ser a instituição autodenominada sem fins lucrativos de maior des-
taque na educação pública em nível nacional, além de ter sido a criadora da necessidade do 
documento. Jorge Paulo Lemann, fundador da FL, é hoje (2019) o segundo brasileiro mais rico 
do país. Dono de R$92 bilhões, é o 37º homem mais rico do mundo (PORTAL G1, 2019). 

Encontramos 113 ocorrências para a FL no Portal (http://www.portaltransparencia.
gov.br/). Os eventos promovidos pela Lemann contam com a participação de representan-
tes do governo e de instituições de ensino superior, que é custeada com dinheiro público 
proveniente sobretudo do MEC. Dentre as ocorrências, estão: reunião para firmar acordo 
de cooperação entre Inep e FL; edição dos vídeos do II Hackathon Dados Educacionais, or-
ganizado pelo Inep; Plataforma Devolutivas Pedagógicas, iniciativa do Inep em parceria com 
Todos pela Educação, FL, Itaú BBA, Instituto Unibanco e Associação Brasileira de Avaliação 
Educacional; treinamento sobre portal de periódicos e as ferramentas de pesquisas da FL; 
reunião com Ghisleneine Trigo (fundação Vanzolini), Viviane Senna e Mozart Neves (Ins-
tituto Ayrton Senna) e Leandro Beguoci (Nova Escola – aquisição feita pela FL em 2015); 
eventos organizados pela FL: “Liderando reformas educacionais: desafios e oportunidades 
para os próximos quatro anos”, criação de uma base nacional comum da educação, Movi-
mento Pela Base Nacional Comum da Educação.

Por uma breve análise desses dados, cabem algumas reflexões, entre elas a razão pela 
qual o MEC/Inep se interessa por firmar parcerias com a FL desconsiderando que na uni-
versidade pública brasileira há pesquisadores e profissionais concursados, de excelência, em 
todas as áreas relacionadas à educação (pública inclusive). Pensar sobre essas questões certa-
mente trará à superfície incômodos e busca de informações referentes à educação brasileira. 

Em consonância com esses dados, o Plano Nacional de Educação 2014-2024 indica 
alguns atores que ocuparam o cenário de discussão e mobilização para executar políticas pú-
blicas referentes ao setor educacional. Um deles é o movimento Todos pela Educação, que 

reúne como mantenedores Fundação Itaú Social, Fundação Bradesco, Fundação 
Telefônica, Gerdau, Instituto Camargo Correa, Instituto Unibanco, Itaú BBA, 
Santander, Suzano, Fundação Lemann, Instituto Península, DPaschoal. Entre 
seus parceiros figuram Fundação Santillana, Instituto Ayrton Senna, Fundação 
Victor Civita, McKinsey & Company, Instituto Natura, Saraiva, Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID). (PNE, 2014, p. 18)

Nesse mesmo documento, Undime e Consed são considerados os “interlocutores 
prioritários” (PNE, 2014, p.16). A despublicização da educação pública brasileira vai sendo 
promovida por fundações ditas sem fins lucrativos. Não se trata de privatizar, mas de conti-
nuar com serviços públicos cuja gestão é feita por essas organizações que recebem o dinheiro 
público e gerenciam bens públicos. É uma trama de fios em que estão envolvidos empreen-
dedores, executivos, advogados, governo, universidades brasileiras e estrangeiras. 
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A FL, com participação ativa na criação da necessidade de uma base nacional comum, 
tem acesso a políticas públicas por meio de troca de favores e uma extensa agenda de conta-
tos. Dito pelo diretor da Lemann, os estudantes contemplados com bolsas de pós-graduação 
precisam reembolsar a FL de uma outra forma: o projeto chamado Lemann Fellowship, que 
seleciona estudantes para fazer mestrados e doutorados em uma das sete faculdades fora do 
Brasil conveniadas à FL, encaminha esses bolsistas para esferas do governo. E, estando nes-
ses órgãos, em uma posição de retribuição ao grande investimento em seus estudos, o jovem 
ex-bolsista acata aos mandos da Fundação.

É interessante observar que as propostas de Reforma do Ensino Médio ganharam 
força e celeridade no momento em que a tutela do MEC foi entregue a ex-bolsistas da FL. 
Surge, então, o currículo oficial nacional, imposto pela Base e completamente desnecessário 
tendo em vista que as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) já se apresentavam como a 
base nacional comum.

As políticas de educação em circulação se revelam nos materiais mencionados neste 
texto, cuja expectativa é que se apresente à sociedade e sobretudo àqueles que estão nas esco-
las, como alunos e como professores, e nas salas de aula nos cursos de licenciatura, a clareza 
do que está sendo colocado em prática por meio da reforma do ensino médio e da BNCC. 
Não se pode acatar o que é imposto para a educação, sem se questionar sobre a razão de 
tantas imposições por meio de dispositivos de controle, em uma tentativa de disfarçar quem 
de fato tem o poder para fazer e desfazer. Fique claro que o detentor do poder é não só o 
aluno, mas aquele que tem acesso direto ao aluno e que pode, por meio da divulgação das 
informações, mudar o cenário em que nos encontramos, conscientizando-o de que resistir é 
preciso. E, dessa forma, seja possível compreender que quando pessoas não especialistas na 
área – representantes da FL, Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação, Movimento Pela 
Base e Fundação Victor Civita, por exemplo – são chamadas a falar sobre educação, cumpre-
-se mais uma parte do que está arquitetado no sentido de deformar não só o ensino médio, 
mas de minar o ensino público do Brasil.
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RELATIVAS DE OBJETO: UM CONTRASTE ENTRE PRONOMES E DPS

Thainá Lira (UERJ)1

Resumo: A presente pesquisa se propõe ao estudo da aquisição de relativas no português 
Brasileiro (PB), com ênfase nas relativas de objeto, sobretudo as com núcleo animado, as 
quais Gennari e MacDonald (2008), ao manipular o traço de animacidade com informantes 
adultos, apontaram serem essas as mais complexas. Adicionalmente, Friedman, Belletti e Riz-
zi (2009) apontam que, em relativas de objeto, a presença de um “elemento interveniente” na 
posição de sujeito, quando de mesma natureza do constituinte relativizado, impediria para as 
crianças a associação entre a posição de origem do DP objeto e o núcleo da relativa. Nosso 
foco de análise recai, assim, no contraste entre DPs e pronomes: 3ª pessoa (ele/ela) e prono-
mes dêiticos (eu/você), como elementos intervenientes em relativas de objeto com núcleo 
animado, prevendo que o uso de pronomes, por possuírem traço diferente de um DP, tor-
naria esse tipo de relativas menos complexas para as crianças. Objetivamos, ainda, verificar 
se a natureza do pronome – referencial ou dêitico – impacta esse custo. Dessa forma, para 
verificarmos nossas hipóteses aplicaremos testes de compreensão e de produção de relativas 
de objeto com núcleo animado, com e sem pronome, em crianças de 4 a 6 anos de idade.
Palavras-chave: Relativas de objeto; Aquisição da linguagem; Processamento linguístico; 
Pronomes.

1. O QUE SÃO RELATIVAS?

São chamadas relativas as orações encaixadas por meio de um pronome relativo que 
substitui na subordinada um sintagma nominal (SN) da oração principal. 

Os pronomes-Q (que, quem, qual, o que, onde, quando, como, quanto, cujo) po-
dem aparecer introduzindo diversos tipos de sentença: a) pergunta-Q matriz (1a), 
pergunta-Q encaixada (1b), relativa (1c) e relativa livre (1d): 

(1)

quem não gosta de literatura de cordel? (D2 REC)

nós não sabemos quanto tempo Olinda ainda vai viver porque ela tá escorregando 
para o mar. (DID REC)

...nos locais onde tem assim mais facilidade até de comunicação... (D2 REC)

quem trabalha fora acumula as coisas da ca: :sa... (D2 SP)  

(BRAGA, Maria Luiza; KATO, Mary A.; MIOTO, Carlos; 2017, p.187).

  

1  Thainá Lira: graduada e licenciada em letras (2018), atualmente mestranda em linguística pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. E-mail para contato: thainamador@gmail.com  Orientadora: Marina Augusto 
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 Assim, a depender do tipo de pronome relativo e da função sintática do elemento 
relativizado, temos diferentes classificações para essa estrutura, como se pode observar nos 
exemplos a seguir:

a. ...a meninai [ que ___i trabalhou comigo ]. (Sujeito) 

b. ...o meninoi [ que eu conheço ___i ]. (Objeto Direto) 

c. ...o pessoai [ com quem eu discuti ___i ]. (Objeto Indireto) 

d. ...a moçai [ para quem você deu o livro ___i ]. (Oblíquo) 

e. ...a gavetai [ em que eu guardei os livros ___i ]. (Locativo) 

f. ...o alunoi [ cujo livro ___i ficou na sala ]. (Genitivo)

(Rangel, p.12, 2017)

A função sintática do elemento relativizado, ou seja, do SN substituído na oração en-
caixada, é determinado pela posição argumental original do elemento, de onde ele é movido 
para gerar a estrutura relativa. Essa operação de movimento é ilustrada na oração abaixo, em 
que o SN “o elefante” é movido de sua posição de origem (objeto direto do verbo beijar), 
formando uma relativa - de objeto direto:

O elefante que a girafa beijou _____.

2. OBJETIVOS E BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA 

Interessa-nos particularmente as relativas de objeto direto, uma vez que muitos estu-
dos apontam para uma relevante diferença de nível de complexidade entre relativas de sujeito 
e relativas de objeto, uma vez que as últimas são adquiridas mais tardiamente e apresentam 
maior custo de processamento em testes com participantes adultos.

Dentre as relativas de objeto direto, optamos pelas com núcleo animado como em 
(b) abaixo, uma vez que segundo resultados da pesquisa de Gennari e MacDonald (2008), 
relativas de objeto com núcleos animados são mais complexas, uma vez que é esperado que 
o sujeito – e não o objeto- apresente traço animado, já que geralmente esse sujeito é o autor 
ativo de uma ação. Uma vez que o objeto possui traço [+animado], é gerada uma ambigui-
dade, pois ele se torna um bom candidato a sujeito sintático, havendo a necessidade de uma 
reanálise para que se desfaça essa expectativa, tornando o processo mais lento.  

(a) A bicicleta que a menina comprou é amarela. (relativa de objeto com núcleo ina-
nimado)

(b) A menina que a professora chamou se chama Ana (relativa de objeto com núcleo 
animado)
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Outro trabalho de referência é o de Friedman, Belletti e Rizzi (2009) que apontam 

que elementos de mesma natureza, ou seja, que compartilham os mesmos traços formais, 

constituiriam um “elemento interveniente” que impossibilitaria a associação entre a posição 

de origem do DP objeto e o núcleo da relativa. Eles retomam a teoria da minimalidade relativi-
zada de Rizzi (1990), que postula que na existência de dependências sintáticas, como é o caso 

das relativas, um constituinte não pode cruzar outro com quem tenha traços em comum. 

Assim, assumem que o sujeito, uma vez que possui os mesmos traços formais que o elemen-

to relativizado, constituiria um elemento interveniente durante a operação de movimento na 

relativa de objeto. O fato de que o sujeito, nesse tipo de relativa, se localiza entre a posição de 

origem do constituinte movido e sua posição final, impediria a relação referencial entre essas 

posições, fazendo com que essa relativa seja mais complexa que a de sujeito, já que nessa não 

há elemento interveniente, como se nota nas orações abaixo:

O elefante [que__ beijou a girafa] chutou a pedra. (Relativas de sujeito)

O elefante [que a girafa beijou __] chutou a pedra. (Relativa de objeto)
                     interveniente

 Foi constatado que relativas de objeto em que o constituinte movido é um operador 

QU (pronome), ou seja, quando se tratava de relativas livres, por exemplo: “Mostre-me quem 

o menino molha”, houve maiores índices de compreensão adequada do que relativas com 

sintagmas nominais plenos. Assim, acreditamos que sentenças do tipo (f), abaixo, seriam 

mais fáceis do que as do tipo (e), uma vez que o objeto possui natureza pronominal, distin-

guindo-se do sujeito, que é de natureza nominal.

Maria tem uma amiga que o professor elogiou.

                     DP                     DP

Maria tem uma amiga que ele elogiou.

                      DP          pronome

 Também nos propusemos a analisar se a manipulação de diferentes pronomes: pes-

soas dêiticas (eu/você) x pronomes de 3ª pessoa (ele/ela) revelaria maior efeito facilitador. 

3. TESTES E RESULTADOS

A pesquisa em questão se encontra em andamento, de maneira que a coleta total dos 

dados para análise ainda não está completa. O corpus é proveniente de experimentos com 

crianças entre 4,2 e 6,5 anos de idade e adultos entre 19 e 33 anos, com nível superior con-

cluído ou em andamento. Até o presente momento, foram feitos três testes de produção eli-
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ciada: o primeiro testando o uso de DPs na relativa, o segundo testando o uso de pronomes 
de terceira pessoa e o terceiro testando o uso do pronome dêitico de segunda pessoa “você”.

No primeiro teste mostramos à criança duas imagens lado a lado em que uma criança 
(um menino ou uma menina, a depender do sexo do participante) participa de uma ação em 
cada uma delas. Sua tarefa é escolher a imagem/ação que mais lhe agrada, sendo instruída a 
começar o enunciado com “eu escolho o menino / a menina...”. Por exemplo, uma prancha 
apresenta: “aqui temos duas meninas. A fada visitou essa menina e a bruxa visitou essa outra 
menina. Qual menina você escolhe?”, tendo como opções de resposta alvo: “eu escolho a me-
nina que a fada visitou” e “eu escolho a menina que a bruxa visitou”, testando assim a capaci-
dade da criança de usar adequadamente o DP pleno uma vez que ela não tem outra alternativa.

No segundo experimento o contexto lúdico é o mesmo. São apresentados o gênio e 
fada (para meninas) ou o gênio e o capitão américa (para meninos), sendo sempre a fada/o 
capitão américa quem realiza a ação com a criança da imagem, para que assim se possa eliciar 
o uso do pronome. A tarefa é dizer para o gênio qual menino(a) ela escolhe, assim, temos, por 
exemplo: Falando do Capitão América, “Agora ele está com esses dois meninos. Aqui ele di-
vertiu esse menino e aqui ele molhou esse outro menino. Qual menino você escolhe? ”. Agora 
temos dois tipos diferentes de resposta: com o uso do pronome, “eu escolho o menino que ele 
divertiu/molhou”, ou com DP pleno, “eu escolho o menino que o capitão américa divertiu/
molhou”.

O terceiro teste constitui um jogo de adivinhação para o participante, em que mostra-
mos duas imagens por prancha e dizemos que fizemos algumas coisas com esses(as)  meni-
nos(as) e a tarefa da criança é adivinhar o que foi feito com um dos meninos(as)  apontados(as). 
Por exemplo: “Eu vacinei uma menina com gotinhas e eu alimentei a outra menina. Adivinha 
que menina é essa aqui”.

Por serem estruturas complexas, esperamos encontrar o uso de outros recursos para 
evitar o uso dessa estrutura, ao que se chama de estratégia de esquiva, tanto na fala de crianças 
como na do grupo controle. Pretendemos então fazer uma análise comparativa qualitativa e 
quantitativa entre a produção dos dois grupos, analisando em que medida e por que razões a 
fala infantil se distingue da fala do adulto.

Neste momento apresentamos os resultados encontrados para o grupo controle, uma 
vez que os testes ainda estão sendo aplicados no grupo experimental.
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Ao observar o gráfico acima, podemos notar que o uso de pronome dêitico de segun-
da pessoa diminui consideravelmente a complexidade da relativa, tendo tido mais respostas 
alvo nessa condição do que relativas de sujeito, que são consideradas relativas mais simples. 
Já o pronome de terceira pessoa não parece apresentar diferença em relação as relativas com 
DP pleno, o que esperamos ser diferente na análise de produção do grupo experimental.  
Quanto às estratégias de esquiva, as que mais se destacaram foram o uso de passivas, gerún-
dio e particípios.

4. CONSIDERAÇOES FINAIS

 A partir desses experimentos, juntamente com experimentos de compreensão a se-
rem elaborados, poderemos observar a preferência da criança pelo uso do DP ou do pro-
nome de terceira pessoa e se a escolha pelo pronome configura efeito facilitador, tendo 
números mais altos de respostas alvo, além de poder avaliar se pronomes de natureza dêitica 
difeririam dos demais em nível de complexidade na estrutura. Vimos que para os adultos 
essa distinção não parece ser relevante, uma vez que esse grupo já tem pleno domínio dessa 
estrutura, diferente do grupo de crianças, para o qual esperamos resultados mais expressivos 
de preferência pelo pronome. 

Em relação aos pronomes dêiticos, os resultados para respostas-alvo foram extrema-
mente expressivos, o que indica que eles realmente facilitam o processamento, já que fazem 
referência apenas às pessoas do discurso, assim, esperamos um resultado parecido para o 
grupo teste. No que diz respeito as estratégias de esquiva, notamos a preferência por passi-
vas, como para “a menina que a fada visitou” (alvo), obteve-se “a menina que foi visitada 
pela fada”, e particípios, como por exemplo para “o menino que ele despenteou” (alvo) 
foi produzido “O menino despenteado”. Esperamos, assim, por fim, analisar quais são as 
estratégias empregadas pelas crianças e verificar em que medida elas vão se aproximando do 
comportamento do adulto.
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ESPINHOS COLONIAIS E FANTASIAS CONTEMPORÂNEAS - APONTAMENTOS DE LEITURA EM “MEMÓRIAS 
DA PLANTAÇÃO” E “VAZANTE”

Bárbara Danielle Morais Vieira (PUC-Rio)1

Resumo: A presente pesquisa problematiza as representações da história colonial, as feridas, 
os traumas e as violências fixadas pelo racismo em manifestações artísticas contemporâneas. 
Analisarei o livro “Memórias da Plantação: episódios de racismo cotidiano”, da artista mul-
tidisciplinar portuguesa negra Grada Kilomba em diálogo com o referencial teórico ligado à 
psicanálise e ao feminismo negro mobilizado pela autora (bell hooks, Frantz Fanon, Philo-
mena Essed), assim como a contribuição de feministas negras brasileiras, para mapear as mu-
danças discursivas no debate sobre racismo, violência de gênero e necropolítica na atualidade. 
Em paralelo, analisaremos o filme “Vazante”, dirigido pela cineasta brasileira branca Daniela 
Thomas, assim como sua recepção e repercussão crítica. O filme expõe a brutalidade da vio-
lência patriarcal colonial e extrativista branca como estruturante de todas as relações sociais e 
aborda a violência sexual sobre mulheres brancas e negras a partir do ponto de vista da Casa 
Grande. Analisarei as performances da branquitude e violência de gênero para problematizar 
as representações do trauma na contemporaneidade.
Palavras-chave: Plantation Memories – Memórias da Plantação; Vazante; Branquitude; 
Trauma escravista.

1. O BRASIL É UMA PLANTATION ASFALTADA

A racialidade enquanto uma construção histórica do século XIX, é uma categoria 
central que molda a configuração epistemológica e ontológica desde a modernidade e define 
hierarquias de humanidade. Segundo a filósofa Denise Ferreira da Silva, no artigo “A dívida 
impagável: lendo cenas de valor contra a flecha do tempo”:

A imagem do outro que o conhecimento racial fabrica é um efeito de dobra da 
violência, a saber, a violência jurídica total que assegura a expropriação colonial 
e a violência científica produtiva das ferramentas do conhecimento moderno 
que transubstanciam a expropriação colonial em um déficit natural, isto é, racial. 
(FERREIRA DA SILVA, 2018)

Os projetos de dominação e violação a partir desta categoria afirmam a hipermarca-
ção e criação de um “Outro” racializado, isto é, aquelxs que são não-brancxs, não-europeu, 
não-homem, não-cisgênero, não-heterossexual. Ao apontar quem é “outro” (alter) em uma 

1  Mestranda em Literatura, Cultura e Contemporaneidade na PUC-Rio. Graduada em Ciências Sociais 
pela UFF e formada em montagem audiovisual pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E-mail para contato: 
barbaramorais.v@gmail.com 
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relação hierárquica e desigual, o discurso da racialidade reafirma um “si mesmo” (ego) como 

um lugar de neutralidade e universalidade discursiva, quando é localizadamente branco, eu-

rocêntrico, masculino, heterossexual e cisgênero. 

Compreendemos que o racismo não é um fenômeno estático ou apenas um legado 

da escravatura. Contemporaneamente, o racismo estrutural e institucionalizado se expressa 

por outro vocabulário, como um racismo sem raça (MBEMBE, 2018), no qual a narrativa da 

hierarquia biológica foi substituída pela construção de uma “fantasia de incompatibilidade” 

que cria uma diferença cultural, religiosa e nacional.(KILOMBA, 2010, p. 64).

Historicamente os estudos relacionados às hierarquias raciais no Brasil, realizados 

por intelectuais brancos de classe média, tiveram como foco de sua investigação analítica 

xs sujeitos negrxs e em menor parte, indígenas, a partir de um “eu-narrador” que estaria 

em uma posição de neutralidade racial (PIZA, 2002). Em comparação, em uma proporção 

muito menor, estão os estudos no campo dos estudos culturais, literatura ou ciências sociais 

que têm como recorte racial de análise a branquitude. Tais propostas de análise em geral são 

realizadas com o objetivo de problematizar e compreender a construção e manutenção dos 

privilégios materiais, simbólicos e imaginários que sujeitxs brancxs usufruem em uma socie-

dade onde o racismo é o fundamento das suas práticas institucionais reguladoras.

Branquitude é um termo que demanda uma conceituação e me aproximo da de Ruth 

Frankerberg (1994) “como um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros, e a si 

mesmo, em uma posição de poder, em uma geografia social de raça, e como lugar confortável 

e do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo”. Nesta pesquisa 

branquitude é um conceito motor e um operador de leitura para compreendermos as hierar-

quias raciais, sociais e culturais na contemporaneidade.

2.	 MEMÓRIAS DA PLANTAÇÃO – EPISÓDIOS DE RACISMO COTIDIANO, 
DE GRADA KILOMBA (2010)

No livro Plantation Memories: Episodes of  Everyday Racism, que abre com a dedicatória 

“Em Memória de Nossas e Nossos Ancestrais”, Kilomba analisa as experiências de racismo 

institucionalizado em um tom subjetivo e social. Os temas abordam práticas de recuperar e 

reinventar o passado, mas sobretudo um desejo de se opor ao lugar de “alteridade” que foi des-

tinado aos negros e negras (KILOMBA, 2010, p. 12). A práxis de descolonização do conheci-

mento na trajetória teórica e artística de Kilomba se refere a criação de outras configurações de 

saber e poder, expondo como as violências são performadas no âmbito artístico e acadêmico. 

Proponho realizar uma análise do livro porque esta obra nos ajuda a investigar as 

estruturas de poder da sociedade contemporânea (narcísica, branca, misógina e patriarcal), 

assim como realizar uma crítica à construção de conhecimento a partir da branquitude. O 

recorte a partir do qual analisarei o livro visa compreender o conceito de trauma colonial e ra-
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cial, as complexidades das manifestações e encenações do racismo contemporâneo e como o 
imaginário branco é formado por fantasias e projeções pautados por uma moldura escravista.

O título original do livro de Kilomba é Plantation Memories – Episodes of  everyday racismo. 
Este é um título que não se pode ignorar ou passar desapercebido pois esta combinação de 
palavras é utilizada para se referir ao tempo presente e se articula como um ponto fundamen-
tal na construção argumentativa.

Nos livros de história de Brasil o termo Plantation aparece escrito desta forma, não 
traduzido para o termo em português correspondente de plantação, engenho, fazenda ou 
colônia porque a Plantation não é uma simplesmente plantação, uma plantação de soja ou 
batatas. Plantation é um termo histórico, uma ideia, uma paisagem que se refere a um sistema 
de exploração econômica colonial agrícola amplamente utilizado no território das colônias 
europeias na Américas, nas chamadas colônias de exploração em contraposição às colônias 
de povoamento, entre os séculos XV e XIX. A produção nas Plantations era composta por 
quatro pilares: latifúndio, monocultura, mão-de-obra escravizada e produção voltada para 
o mercado externo. Os principais produtos (commodities) das Plantations no Brasil foram 
cana-de-açúcar, café, algodão e cacau e seus principais símbolos foram a Casa Grande e a 
Senzala. Estas são informações histórias básicas (PINTO, nd) aprendidas para serem decora-
das sobre uma história colonial que parecia muito distante quando aprendi. 

Entretanto, é importante lembrar que Kilomba não escreve especificamente sobre 
o Brasil, ainda que sua obra estabeleça, provoque e tenha muitas conexões com a cultura 
brasileira. Digo isso pois é importante fazer aqui um esforço de perceber estas relações his-
tóricas de exploração em termos transnacionais, com as suas especificidades regionais dentre 
os territórios que receberam africanos escravizados e tiveram na Plantation o cerne do seu 
sistema econômico e cultural, como Estados Unidos, Caribe e outros países da América do 
Sul, como Suriname e Brasil.

A estrutura da plantation hoje se modificou, não tem este nome nem a mesma con-
figuração, afinal o capitalismo sabe muito bem renovar industrialmente as formas de explo-
ração, mas não é bom perder de vista que os dispositivos de exploração encontram formas 
ainda mais perversas e sofisticadas de se atualizar. Se pensarmos na divisão demográfica 
racial do espaço urbano, onde áreas ricas são ocupadas por majoritariamente pessoas brancas 
e áreas pobres por pessoas negras, no genocídio sem luto da juventude negra e nas fronteiras 
entre Casa Grande (em inglês, Plantation House) e Senzala e no contrato racial, o espectro 
da plantation tem ampla relevância política.

3. FILME VAZANTE, DIRIGIDO POR DANIELA THOMAS, FICÇÃO, 
1H57MIN, BRASIL, 2017 

Realizada em uma coprodução com Portugal, a narrativa desenvolvida no filme de 
Daniela Thomas apresenta uma construção da história colonial brasileira a partir do ponto 
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de vista/lugar de fala daqueles que descendem da casa grande. O filme se passa no interior 
das Minas Gerais em 1821, durante uma fase de decadência econômica após o ciclo de ex-
ploração dos diamantes ter acabado. Os protagonistas são Antônio, o colonizador português 
(proprietário de terras e de pessoas escravizadas) que tem em torno de quarenta anos de ida-
de e Beatriz, menina branca, que é negociada por conta de uma dívida familiar para se casar 
com ele, antes mesmo de menstruar. São deles os pontos de vista principais no filme. No 
decorrer da história Beatriz se envolve romanticamente com Virgílio, menino negro escravi-
zado da sua faixa etária, que por sua vez é filho de Feliciana, mulher negra escravizada que é 
estuprada sistematicamente por Antônio. 

O filme expõe a brutalidade da violência patriarcal e extrativista branca como es-
truturante de todas as relações sociais. Além disso, a trama aborda a violência sexual sobre 
mulheres brancas, através da negociação de casamentos infantis sob a tutela da lei e mostra a 
base da economia sexual colonial, que decorreu do estupro de mulheres negras escravizadas 
por homens brancos. O filme foi lançado em festivais de cinema internacionais e quando foi 
exibido pela primeira vez no Festival de Brasília, a plateia (sobretudo xs espectadores negrxs) 
presente durante o debate sobre o filme levantou questões que problematizavam a represen-
tações dos personagens negros escravizados do filme por não apresentarem subjetividade 
complexa e criticaram o excesso de protagonismo branco. 

A partir disso gerou-se um debate público e plural, que tanto questionava as escolhas 
e composições do filme, os modelos insuficientes de representação de negrxs e do passado 
colonial brasileiro, assim como defendiam o filme. Textos foram publicados em plataformas 
online, como a Revista Piauí, tanto por parte da diretora (THOMAS, 2017) como pela crí-
tica, escrito por Juliano Gomes (2017). Além disso, artigos sobre o filme e sua repercussão 
foram escritos em jornais de grande circulação, como na Folha de São Paulo, por Lilia Schwarcz 
(2017), Valeska Silva (2017), dentre outrxs. 

O filme e o debate em torno das representações de pessoas negras nas artes, assim 
como os impasses endereçados à branquitude diante de uma mudança no regime de distri-
buição das vozes, constituiu-se um evento que possibilita ler e analisar algumas questões, 
dentre elas: as diferentes formas de violência de gênero sobre mulheres brancas e negras;; a 
colonialidade do poder (QUIJANO, 2005); assim como o medo branco (AZEVEDO, 2004), 
são difundidos pela representação de pessoas negras escravizadas em uma situação de con-
formidade e subjetividades subalternizadas. 

Passados dois anos, para pensar questões relativas ao de lugar de fala performado 
pela branquitude, proponho analisar o filme longa-metragem “Vazante” com o objetivo de 
fazer uma revisão crítica e para problematizar sobre as possibilidades de representações do 
trauma, da performance da fragilidade branca e como este debate contribuiu (ou não) para 
um possível letramento racial crítico no debate político.
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TEORIA DO CINEMA EM “TRÍPTICO NA MORTE DE SERGEI MIKHAILOVITCH EISENSTEIN”

Bruno Araujo Salgueiro (UERJ)1

Resumo: Este artigo vislumbra analisar algumas das técnicas do cineasta russo Sergei Ei-
senstein à luz da poética de Vinicius de Moraes. Para tanto, o poema “Tríptico da morte 
de Sergei Mikhailovitch Eisenstein”, de Vinicius, será utilizado como suporte dessa análise. 
O poeta engloba toda a filmografia e as técnicas do cineasta na composição de seu poe-
ma. Além disso, parte da biografia do cineasta será contemplada para melhor apreciação do 
avanço e uso das técnicas artísticas de Eisenstein na composição de seus filmes. Assim, pre-
tende-se destacar o domínio da técnica de poesia na obra do brasileiro. Isso se evidencia na 
maneira como o poeta faz uso de formas fixas tradicionais, como o soneto, de uma maneira 
muito particular, sobretudo ao transpor a maneira como Eisenstein pensava as técnicas do 
cinema para seu tríptico poético. Portanto, espera-se que o presente estudo contribua para a 
pesquisa em poesia e cinema, bem como evidenciar o legado desses dois grandes artistas de 
alcance universal.
Palavras chaves: Vinicius de Moraes; Sergei Eisenstein; Poesia; Cinema; Arte; Crítica.

Ao se apresentar como novo colunista de cinema do jornal A Manhã, Vinicius de 
Moraes apresenta aos leitores, em 1º de Agosto de 1941, sua concepção de cinema com as 
seguintes palavras: 

Creio no Cinema, arte muda, filha da Imagem, elemento original de poesia e plás-
tica infinitas, célula simples de duração efêmera e livremente multiplicável. Creio 
no Cinema, meio de expressão total em seu poder transmissor e sua capacidade 
de emoção, possuidor de uma forma própria que lhe é imanente e que, contendo 
todas as outras, nada lhes deve. Creio no Cinema puro, branco e preto, linguagem 
universal de alto valor sugestivo, rico na liberalidade e poder de evocação.

Como visto acima, Vinicius acreditava na existência do “cinema puro”, isto é, no 
cinema preto e branco, além de totalmente mudo. Isso se deve ao fato de o poeta entender 
o cinema como a arte da imagem, esta, portanto, seria a matéria prima necessária capaz de 
transmitir todo o significado e emoção que se pudesse buscar por meio de tal arte. Sendo 
assim, qualquer interferência de outros recursos – como a cor e o som – afetaria, então, a 
capacidade de expressão que a imagem cinematográfica pode transmitir ao espectador. 

A imagem, no cinema, para Vinicius de Moraes, não se resume, no entanto, ao produ-
to final disposto para o apreciador da arte, ela é, antes de tudo, um processo de construção, 
que vai desde a ideia do filme até transmutação dessa ideia em cinema; em outras palavras, da 

1  Graduado em Letras Português-Literaturas pela UFRJ e mestre em Literatura Brasileira pela mesma insti-
tuição. Atualmente cursa o doutorado na área de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na UERJ. E-mail 
para contato: brunoasalgueiro@outlook.com  
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decupagem à montagem dos planos capturados pela câmera.  É importante destacar, contu-
do, que todo esse processo de construção do filme deve ser evidenciado pela imagem, esta 
seria, então, “a forma própria” da arte cinematográfica, a sua identidade, o que a faz cinema, 
segundo Vinícius.  Neste sentido, talvez o cineasta que mais se aproxime do pensamento de 
Vinícius de Moraes acerca do que seria realmente a arte de fazer cinema, seja o russo Serguei 
Mikhailovitch Eisenstein. O cineasta russo começou na dramaturgia ainda na década de 20, 
cuja experiência foi adquirida com Meyerhold, diretor que, segundo Vinicius de Moraes, 
“mais largamente ‘cinematizou’ o teatro2”. Eisenstein começou seu estágio na equipe de 
Meyerhold como decorador (cenógrafo), tal experiência foi importante na medida em que 
permitiu Eisenstein de observar que somente atores não muito dotados de talento artísticos 
de moldavam às ideias de Meyerhold, tal característica seria muito importante na formação 
do futuro cineasta3.  Em seguida, entrou em outro grupo, Proletkult, lugar que lhe permitiu 
realizar diversas experiências, como o teatro acrobático, a realização do teatro de arena e 
desenvolver a base de sua teoria do cinema, que se iniciou por meio de um episódio descrito 
por Jaques Rancière da seguinte maneira:

 No teatro do Proletkult, ainda, durante a preparação de uma peça de Ostrovski, 
o olhar do diretor teria sido impressionado pelo rosto de um menino que assis-
tia aos ensaios. Aquele rosto imitava, como um espelho, todos os sentimentos e 
ações representados no palco. Disso teria nascido outro projeto: não se tratava 
de anular a onipotência da mimese que se lia no rosto da criança, destruindo as 
ilusões da arte em proveito da vida nova. Era preciso, ao contrário, captar seu 
princípio, demonstrar seu mecanismo, não para fazer uma demonstração crítica 
de seu poder de iludir, mas para racionalizar e aperfeiçoar seu uso (RANCIÈRE, 
2013, p. 27).

Após a encenação de Máscara de gás, de Tretiakov, que foi montada em uma verda-
deira fábrica de gás, cuja realidade da fábrica anulou o projeto de encenação da peça, Serguei 
Eisenstein sentiu necessitada de uma arte nova para colocar em prática seus estudos teóricos 
(RANCIÈRE, 2013, p. 27). A partir de então, o cineasta russo de vanguarda levou a arte de 
explorar as possibilidades hermenêuticas da imagem cinematográfica até o seu limite. Ei-
senstein chamou a atenção para o alto poder sugestivo que a imagem e, sobretudo, o plano 
podem ter ao serem combinadas a outras imagens ou planos, o cineasta levou, portanto, a 
arte da montagem ao seu grau máximo de expressividade. 

Em “Tríptico na morte de Sergei Mikhailovitch Eisenstein”, poema dedicado a Ser-
guei Eisenstein no ano da morte do cineasta, Vinicius de Moraes demonstra toda a grandeza 
de Eisenstein, bem como a capacidade que o russo teve de fazer do cinema um grande poe-
ma. Para tal intento, como poeta, Vinicius transformou seu poema em cinema, em paralelo 
ao cineasta, que transformava seus filmes em poemas. Ao utilizar a forma de um tríptico 
para construir seu poema, Vinicius nos remete a uma das principais preocupações de Serguei 
Eisenstein: a exploração das potencialidades de significação das imagens cinematográficas. A 

2  Conferir a crônica “Eisenstein e a teoria do cinema”, de Vinicius de Moraes, de 1 de Fevereiro de 1941.
3  A respeito da importância da direção no trabalho dos atores em cinema, ver a crônica “Do ator”, de Vini-
cius de Moraes (Última Hora, 29 de Setembro de 1951)
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partir desse interesse, Eisenstein desenvolveria a teoria da montagem de atrações ou ideológi-
ca. Essa técnica consiste em unir dois planos que, isolados, não possuem nenhum significado 
aparente, mas que por meio dessa união geram um terceiro significado, este idealizado e com-
preensível dentro do contexto fílmico. Dessa maneira, a imagem tomaria para si toda a au-
tonomia significativa, sem a necessidade, portanto, de outras ferramentas que não a própria 
imagem para construir e desenvolver a mensagem que se pretendia passar para o espectador. 
Como exemplo desse tipo de montagem, há dois planos no filme Outubro, de 1928, nas quais 
aparece, no primeiro plano, o primeiro-ministro russo, Alexander Kerensky, entrando em seu 
gabinete e, já no segundo plano, a imagem de um pavão abrindo sua calda; naturalmente, as 
duas figuras são associadas e, então, tem-se um significado comum ou um traço característico 
para o primeiro-ministro, que é o personagem central da cena.

 Esse cuidado com a forma da construção também se reflete, no poema, em cada 
parte do tríptico: cada uma é formada por um soneto italiano, estrutura que o poeta domi-
nava com maestria. Ao utilizar dessa forma fixa, o soneto, Vinicius de Moraes evoca para 
seu poema todo o cuidado e plasticidade imanentes na obra de Serguei Eisenstein. Contudo, 
a primeira parte do tríptico tem como foco a relação de Serguei Eisenstein com a imagem, 
que aparece, no poema, como o próprio cineasta: “Tu foste a imagem/ em movimento”. É 
interessante observar o uso do enjambement para separar “imagem” e “em movimento”, que 
inicia a segunda estrofe, cuja intenção consiste na representação do próprio movimento da 
imagem cinematográfica. 

A correspondência imagem/cineasta implica na ideia que Vinicius tinha a respeito 
da criação do filme, este deveria ser realizado por um único artista, como em um poema, 
inclusive a filmagem. Mesmo os atores, para Vinicius, deveriam exercer uma função secun-
dária ou, ainda, ser uma ferramenta do cineasta utilizada na composição das imagens: “O 
ator em cinema não é um indivíduo que representa, porque ele não é um indivíduo, e ele não 
representa não”4.  Neste sentido, as duas estrofes finais dessa primeira parte evidenciam e 
reforçam a ideia de Serguei Eisenstein como aquele capaz de captar e recriar a realidade que 
aparece nas imagens registradas pela câmera, como se ele estivesse, além disso, tal como as 
imagens, eternizado em seus filmes: 

I

Camarada, através dos grandes gelos

Imensuráveis. Nunca vi mais belos

Céus que esses sob que caminhas, só

E infatigável, a despertar o assombro

Dos horizontes com tua câmara ao ombro...

Spasibo, tovarishch. Khorosho. (MORAES, 2008, [s.p.])

4  Ver a crônica “Do ator”, de Vinícius de Moraes, em Última Hora, de 29 de Setembro de 1951.
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A câmara daria ao realizador, portanto, o poder de recriar a realidade por meio das 
imagens, ou seja, enquanto inseridos no tempo e no espaço do filme, nós, espectadores, 
estaríamos inseridos no tempo e no espaço artístico criado por Eisenstein. É assim que o 
cineasta se torna imortal, pois a arte possui uma vida apartada da efemeridade que é a vida 
real, esta estaria, em contrapartida, externa ao espaço que comporta o conteúdo artístico, e é 
neste sentido que a segunda parte do poema vai se concentrar. O eu-lírico irá, assim, destacar 
todo o caráter concreto e material que as imagens, bem como a história inserida no conteúdo 
fílmico, possuem:

II

Pelas auroras imobilizadas

No instante anterior; pelos gerais

Milagres da matéria; pela paz

Da matéria; pelas transfiguradas

Faces da História; pelo conteúdo

Da História e em nome de seus grandes idos

Pela correspondência dos sentidos

Pela vida a pulsar dentro de tudo [...] (MORAES, 2008, [s.p.])

Esta “vida a pulsar dentro de tudo”, encontrada em seus filmes, é tão concreta e real 
que pode ser percebida e correspondida através dos sentidos, como o verso final da terceira 
estrofe da segunda parte ilustra bem: “Pelos sons; pelas cores; pela voz” [...] (MORAES, 
2008, [s.p.]). 

A terceira parte do tríptico sintetiza tudo o que o eu-lírico pensa a respeito de cinema, 
que se confunde, além disso, com a figura de Serguei Eisenstein, à medida que recupera tudo 
o que foi dito anteriormente sobre o processo de montagem sendo o elemento fundamental 
para a existência da imagem cinematográfica, como podemos perceber nos versos “a imagem 
só existe interligada/ À que a antecedeu e à que a sucede.” e, na estrofe seguinte: 

O cinema é a presciente antevisão

Na sucessão de imagens. O cinema

É o que não se vê, é o que não é

Mas resulta: a indizível dimensão. (MORAES, 2008, [s.p.])

Esta “indizível dimensão”, vale ressaltar, se refere à eternidade da arte e a sua capa-
cidade de criar seu próprio espaço, como já dito anteriormente: “O cinema é infinito – não 
se mede”.  Neste sentido, se compreende a profundidade da estrofe seguinte na qual se des-
tacam três grandes personagens de seus filmes: Odessa, de O Encouraçado Potemkin (1925), 
Nevski, de Alexandre Nevski (1938) e Ivan, de Ivan, O Terrível, parte I (1944), e Ivan, O Terrível, 
parte II (1945), que, por meio da câmera de Serguei Eisenstein, ganharam não somente a eter-
nidade como também vida. O cinema seria, dessa maneira, tão grandioso que a existência das 
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escadarias de Odessa, assim como a sua construção, por exemplo, se justificaria pela célebre 
aparição em umas das cenas de O Encouraçado Potemkin:

 Cinema é Odessa, imóvel na manhã

À espera do masssacre; é Nevski; é Ivan

O Terrível; és tu, mestre! [...] (MORAES, 2008, [s.p.])

O tríptico se finaliza, bem como o poema, com um agradecimento em português e 
em russo. Nota-se que a frase em russo “Spasibo, tovarishch. Khorosho.” finaliza todas as 
estrofes e, no entanto, sua tradução só fica clara nesta última estrofe, se por acaso não sou-
bermos russo. Isso acontece devido à aproximação com o verso anterior, em português, cuja 
equivalência da construção das formas frasais nos revela o mistério: “Muito bem, Eisenstein. 
Muito obrigado./ Spasibo, tovarishch. Khorosho”. Esse “jogo” com as duas línguas com-
pletamente diferentes, mas que, no entanto, expressam um significado afim, remete-nos à 
montagem ideológica ou de atrações, já comentada no início do artigo. Esses últimos versos, 
nos faz refletir, ainda, sobre as diferentes manifestações artísticas, como o cinema de Eisens-
tein e o poema de Vinicius de Moraes, que se harmonizam através do fazer poético. Dessa 
maneira, como o poema exposto aqui evidencia, a poesia é elemento imprescindível para a 
construção cinematográfica.
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JUDAS-ASHVERUS, UMA NARRATIVA DECADENTISTA

 Cláudia de Socorro Simas Ramos (UERJ)1

Resumo: A literatura, há muito tempo já sabemos, é um campo fértil para o conhecimento 
de si, de um lugar, de um momento ou época, porque é ambiente de elaboração. É também o 
que permite que nós visitemos outras épocas, outros momentos, conheçamos situações que 
não constam da história oficial do país, mas que nos ajudam a nos entendermos dentro da 
nação. Assim, este artigo trata do decadentismo presente na narrativa literária de “Judas-Ash-
verus”, de Euclides da Cunha, no livro À margem da História, que teve sua primeira edição 
em 1909. Nosso objetivo é analisar a noção de decadência na escrita do conto narrativo, na 
ascensão do ciclo da borracha na Amazônia, a partir deste autor que nos legou o documen-
to-obra literária Os Sertões, em 1902.
Palavras-chave: Ciclo da borracha; Judas-Ashverus; Decadentismo.

1. A ECONOMIA GOMÍFERA E EUCLIDES DA CUNHA

O Brasil, tendo sido a única colônia portuguesa das Américas, e cercado por países de 
língua espanhola, tem, por diversos motivos, uma história muito particular. Muito da nossa 
diversidade vem se dando a conhecer através da nossa literatura, tanto quando pensamos em 
quem narra, quanto por quem passou a escrever e no início do século XX vimos nascer uma 
obra fundamental, com Euclides da Cunha.

A fase da economia gomífera aconteceu décadas após a Independência, perpassando 
o Império, indo até a primeira República, entre 1880 e 1913, período áureo dessa atividade. 
Tantos nordestinos como estrangeiros de diversos países são atraídos à Amazônia pela falsa 
expectativa de enriquecimento rápido no trabalho de extração da borracha, gerada por di-
fusões de “boatos” e, também, pela vinda de investidores externos, que se fixaram nas duas 
principais cidades da região, Belém (PA) e Manaus (AM).

As primeiras explorações do látex deram-se nas proximidades de Belém e na região 
das ilhas, Marajó, Rio Xingu e Jari, no Pará. As populações tapuia e cabocla passaram a se de-
dicar inteiramente ao trabalho de produção da borracha, abandonando a agricultura e, mais 
tarde, tentaram aumentar a produção da borracha, devido a maiores demandas de exporta-
ções para Europa e Estados Unidos.

Para aumentar a produção utilizaram uma técnica chamada de arrocho2, que extrai 
de forma mais rápida a borracha, determinando também o aumento da mão de obra para o 

1  Doutoranda no programa de pós-graduação em Letras Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro- UERJ (2019).
2  Técnica que consistia em ferir a seringueira de alto a baixo e em seguida amarrá-la fortemente com cipós 
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seringal, trazendo uma população maior de famélicos de origem nordestina, expulsos pela 
seca da sua região.

A técnica de arrocho causava a morte de grande quantidade de árvores, fazendo com 
que muitos seringueiros fossem obrigados a avançar cada vez mais para o interior das flores-
tas, atrás de novas seringueiras. Dessa forma, muitos seringueiros avançaram para as áreas 
dos rios Tapajós, Madeira, Purus e Juruá, chegando até o atual Estado do Acre que, à época, 
não tinha esse nome e pertencia à Bolívia, o que gerou conflitos entre o Brasil e a Bolívia e 
culminou com o tratado de Petrópolis, feito pelo Barão de Rio Branco.

É nesse contexto que Euclides da Cunha se desloca à Amazônia, como funcionário 
do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com intuito de demarcar o rio Purus e con-
tribuir para as definições de fronteiras do país com o Peru e Bolívia. E, é através do livro 
Euclides da Cunha e o Paraíso Perdido organizado por Leandro Tocantins(1966), que ficamos 
sabendo da entrevista feita pelo jornal do Commercio de Manaus ao Dr. Euclides da Cunha 
sobre a expedição (1905):3 “A viagem foi morosa, não podíamos avançar aferradamente”; no-
ta-se que Euclides desejava atingir o objetivo, isto é, as cabeceiras do Purus e, é através dessas 
missões que Euclides descreve as peculiaridades de sua viagem: “Estamos agora em regiões 
povoadas por peruanos, mas sentir-me fora de casa tenho novo alento, maior entusiasmo e 
segura resolução de seguir.” E continua: “Partimos de Curanja a 5 de julho. Íamos para o 
misterioso. Não pode negar-se que até aquela data existia entre nós e as nascentes do Purus, 
descido, um desmensurado telão, nô-las escondendo”.

Ao retornar para Manaus, ele retoma os estudos e pesquisas na Biblioteca, e no Ar-
quivo Estadual acessa os conhecimentos necessários para escrever o relatório para o Barão 
de Rio Branco, como também elabora as primeiras páginas do livro “vingador”: Um Paraíso 
Perdido. À Margem da História. Nesta obra ele denuncia o coronel da borracha, o seringalista, 
que era o patrão da monocultura, o dono e senhor absoluto dos seus domínios, chamando a 
atenção para que não esquecessem o que havia do outro lado de tanta riqueza, o seringueiro 
explorado, o nordestino pobre retirante que fugia da seca, da miséria.

É preciso ter em mente que é este mesmo Euclides aquele quem, após perfilar-se com 
o governo central através de dois artigos no jornal O Estado de S. Paulo, havia sido convidado 
a cobrir os momentos finais do conflito em Canudos, no interior da Bahia. E como podemos 
observar lendo sua obra, uma coisa foi defender que o governo tivesse medidas exemplares 
para debelar aquele conflito, outra coisa foi ver a tremenda covardia que se abateu sobre aque-
les sertanejos desprovidos de tudo, como foi feito pela estrutura militar brasileira contra os de 
Canudos. Se lembrarmos as palavras com que finaliza a narração do conflito em Os sertões:

Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em 
que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, 
abraçadas aos filhos pequeninos...

visando extrair todo látex.
3  Trecho de uma entrevista feito pelo Jornal do Commercio ao Dr. Euclides da Cunha sobre a viagem de 
expedição, publicada em 29 de outubro de 1905.
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E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato 
singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos 
colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que se nos entregara, 
confiante — e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura 
da nossa História ? 

Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas, 
5.200, cuidadosamente contadas. (CUNHA, 1985, p. 571)

Podemos, então, afirmar, que nos escritos de Euclides da Cunha nos é oferecido 
aquilo que viu, ainda que com os olhos do Engenheiro Civil e funcionário público; o darwi-
nista, mas que teve a atenção de observar, oferecendo com frequência artigos publicados em 
jornal e, em razão da morte precoce, pode elaborar poucas e poderosas obras.

Este é o caso do já mencionado À margem da história, publicado postumamente, que 
é composto por: Primeira parte - Terra Sem História (Amazônia): Impressões Gerais; Rios 
em Abandono; Um clima caluniado; Os Caucheiros; Judas-Ahsverus; “Brasileiros”; Tran-
sacreana. Imaginamos que, como em Os sertões, Euclides comporia outras partes, mas não 
houve tempo. Dizendo de outro modo, esta obra foi composta com capítulos sobre a região 
amazônica, outros voltados a estudos americanos e ensaio histórico.

Como dizíamos, nesta obra o autor denuncia o coronel da borracha, o seringalista, 
que era o patrão da monocultura, o dono e senhor absoluto dos seus domínios, ao mesmo 
tempo em que traz a situação de exploração a que era submetido o seringueiro, em geral um 
nordestino retirante da seca.

Era, aparentemente livre, uma espécie de assalariado de um sistema absurdo, com 
uma estrutura concentracionária do seringal, pois o patrão dono do barracão atuava também 
como a autoridade civil e militar, impunha-se pela força, perseguia e punia brutalmente, tal 
qual se fazia com os escravos, o que obrigava o seringueiro a se tornar uma espécie de escra-
vizado econômico e moral do coronel da borracha, como lemos no trecho:

Longe, sempre à margem do rio, o barracão do senhor do seringal, onde o patrão 
opulento estadeia o parasitismo farto, a mais criminosa organização de trabalho 
que ainda engendrou o mais desaçamado egoísmo, pois o seringueiro e não desig-
namos o patrão opulento, se não o freguês jungido à gleba das estradas, o serin-
gueiro realiza uma tremenda anomalia: é o homem que trabalha para escraviza-se. 
(CUNHA, 1909, p. 11).

Novamente, o autor de Os sertões nos permite conhecer situações do nosso povo, do 
nosso passado, que custaram a chegar à superfície. Dessa forma, como vemos na obra, o se-
ringueiro já chegava com dívidas da viagem feita do Nordeste até os seringais do Norte, pois 
as passagens eram pagas pelo dono do barracão:

No próprio dia em que parte do Ceará, o seringueiro principia a dever: deve a 
passagem de proa até ao Pará (35$000), e o dinheiro que recebeu para preparar-
-se (150$000). Depois vem a importância do transporte, num gaiola qualquer de 
Belém ao barracão longínquo a que se destina, e que é, na média, de 150$000. 
Aditem-se cerca de 800$000 para os seguintes utensílios invariáveis: um boião de 
furo, uma bacia, mil tigelinhas, uma machadinha de ferro, um machado, um ter-
çado, um rifle (carabina Winchester) e duzentas balas, dous pratos, duas colheres, 
duas xícaras, duas panelas, uma cafeteira, dous carretéis de linha e um agulheiro. 
Nada mais. (CUNHA, 1909, p. 259)
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Num tempo em que nem eram mencionados direitos trabalhistas ou condições dig-
nas de trabalho, e, também, devido ao isolamento no meio da floresta, o seringueiro ao che-
gar era obrigado a comprar as mercadorias de primeiras necessidades, tais como sal, víveres, 
redes, pólvora e fósforos, no barracão. Ou seja, o primeiro acontecimento nesta relação 
desigual é o trabalhador endividar-se, como vemos:

Aí temos o nosso homem no barracão senhorial, antes de seguir para a barra-
ca, no centro, que o patrão lhe designará. Ainda é um brabo, isto é, ainda não 
aprendeu o corte da madeira e já deve 1:135$000. Segue para o posto solitário 
encalçado de um comboio levando-lhe a bagagem e víveres, rigorosamente mar-
cados, que lhe bastem para três meses: 3 paneiros de farinha d’água, 1 saco de 
feijão, outro, pequeno, de sal, 20 quilos de arroz, 30 de charque, 21 de café, 30 de 
açúcar, 6 latas de banha, 8 libras de fumo e 20 gramas de quinino. Tudo isto lhe 
custa cerca de 750$000. Ainda não deu um talhe de machadinha, ainda é o brabo 
canhestro, de quem chasqueia o manso experimentado, e já tem o compromisso 
sério de 2:090$000. (CUNHA, 1909, p. 259)

O dinheiro para pagar as passagens e essas mercadorias era ganho com o trabalho de 
cortar seringa e recolher o látex. Mas, como o preço cobrado pelas mercadorias era muito 
alto, o dinheiro ganho com o látex nunca era suficiente para pagá-las, o que acarretava dívidas 
enormes no barracão, não conseguindo assim o seringueiro escapar ao seu destino.

A impossibilidade de escapar a um destino rude e triste é tema que já aparecera na 
obra prima do autor, assim como a riqueza de detalhes da situação material de que trata: em 
Os sertões a região seca e desprovida de qualquer atenção do Estado, aqui, como vimos acima, 
a escravidão materializada no endividamento. O conto intitulado Judas Ashverus relata os 
sentimentos dos nordestinos diante dessa dura realidade.

2. JUDAS-ASHVERUS, UMA NARRATIVA DECADENTISTA

De acordo com Milton Hatoum (2002) “Euclides trouxe a lenda antiga do Judas-
-Ahsverus para um rio da Amazônia, num dia e lugar determinado: O sábado de aleluia às 
margens do Purus”, trazendo, assim, o significado maior de dois traidores, o Judas, respon-
sável pela crucificação de Jesus e a de outro judeu o errante, que teria injuriado Jesus no 
momento da crucificação, e por isso foi amaldiçoado a andar sem rumo pela terra.

A narração demonstra a decadência e todo pessimismo infligidos aos seringueiros, é 
na “malhação” do Judas no sábado de aleluia, que Euclides narra uma cena singular de um 
Judas monstruoso feito de meias entumecidas pelo recheio de trapo:

E principia, às voltas com a figura disforme: salienta-lhe e afeiçoa-lhe o nariz; 
reprofunda-lhe as órbitas; esbate-lhe a fronte; acentua-lhe os zigomas; e aguça-lhe 
o queixo, numa massagem cuidadosa e lenta; pintalhe as sobrancelhas, e abre-lhe 
com dois riscos demorados, pacientemente, os olhos, em geral tristes e cheios 
de um olhar misterioso; desenha-lhe a boca, sombreada de um bigode ralo, de 
guias decaídas aos cantos. Veste-lhe, depois, umas calças e uma camisa de algo-
dão, ainda servíveis; calça lhe umas botas velhas, cambadas... Recua meia-dúzia 
de passos. Contempla-a durante alguns minutos. Estuda-a. Em torno a filharada, 
silenciosa agora, queda-se expectante, assistindo ao desdobrar da concepção, que 
a maravilha. Volve ao seu homúnculo: retoca-lhe uma pálpebra; aviva um ricto ex-
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pressivo na arqueadura do lábio; sombreia-lhe um pouco mais o rosto, cavando-o; 
ajeita-lhe melhor a cabeça; arqueia-lhe os braços; repuxa e reifica-lhe as vestes... 
(CUNHA, 1909, p. 55)

E, como podemos perceber nessa passagem, o Judas aparenta as mesmas fisionomias 
do seringueiro, como se criador e criatura se assemelhassem, causando susto e horror aos 
filhos dos seringueiros ao perceberem tamanha semelhança: “e os filhinhos todos recuam, 
num grito, vendo retratar-se na figura desengonçada e sinistra o vulto do seu próprio pai” 
(CUNHA, 1909, p.56). Nessa situação degradante, era como se nem mesmo Deus se lem-
brasse de passar nessas tristes paragens:

[...] certo, o redentor universal não os redimiu; esqueceu-os para sempre, ou não 
os viu talvez, tão relegados se acham à borda do rio solitário, que no próprio 
volver das suas águas é o primeiro a fugir, eternamente, àqueles tristes e desfre-
quentados rincões. (CUNHA, 1909, p. 54)

A situação de decadência e desesperança apresentada em Judas-Ashverus traz o se-
ringueiro, junto à natureza sem ilusões, pois não se move aos rogos aceita a fatalidade, o seu 
destino e submete-se sem nenhuma tentativa de evasão ou de cair na tentação covarde de um 
pedido a Deus, com os joelhos dobrados, tudo é sentido como inútil:

Não tiveram missas solenes, nem procissões luxuosas, nem lava-pés tocantes, 
nem prédicas comovidas. Toda a Semana Santa correu-lhes na mesmice torturan-
te daquela existência imóvel, feita de idênticos dias de penúrias, de meios-jejuns 
permanentes, de tristezas e de pesares, que lhes parecem uma interminável sex-
ta-feira da Paixão, a estirar-se, angustiosamente, indefinida, pelo ano todo afora. 
(CUNHA, 1909, p. 56)

Rezar seria, portanto, acovardar-se; orar, segundo o texto, suplicando uma saída ou 
um consolo seria um mecanismo de fuga. Pior, seria um esforço inútil, pois o seringueiro 
tinha a consciência da distância que o afastava dos homens e, além do mais, Deus não poderia 
dirigir seu olhar àqueles brejais correndo o risco de se macular.

Se nos lembrarmos de que o Brasil fora a nação em que a escravidão, na modernida-
de, teve a duração mais longa; que a Igreja Católica a entendia como legítima, visto que os 
negros não tinham alma e que, mesmo após o fim da escravatura nada se fez para incluir os 
ex-escravizados ao país como parte da população, faz sentido que circulasse essa ideia de que 
em alguns lugares não se era digno de receber a atenção do divino.

Além disso, na citação acima podemos ver figurada a situação de escassez e penúria, 
bem como grandes e constantes dificuldades em que se encontram os seringueiros, pois se 
alguns jejuavam pela data especial, para aqueles desprovidos materialmente os jejuns faziam, 
obrigatoriamente, parte da rotina, não eram uma escolha.

Chega, então, à conclusão de que não valia a pena arrepender-se, o que seria um 
modo cuidadoso de se revoltar, protestando por uma bem-aventurança. Seu destino era dos 
piores, não seria ouvido, pois “nas capelas, nas igrejas, nas catedrais e nas cidades ricas havia, 
certamente, concorrentes mais felizes, mais bem-protegidos” (CUNHA, 1909, p. 55).
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Observamos assim nas nossas leituras, que essa narrativa é construída através de 
pessimismo e abatimento, que fazem referência às grandes injustiças sociais, e às enormes 
distorções e drama do seringueiro em um espetáculo da falta de esperança na tão prometida 
modernidade, pois havia uma grande contradição entre o senhor do seringal com sua fortuna 
que corriam livremente e o sofrimento infligido ao seringueiro.

Além disso, de acordo com as reflexões de Schopenhauer (1788-1860) o “tédio e o 
sofrimento da existência só podem ser neutralizados pela anulação da vontade” (2001), de 
modo que, mesmo quem não leu o filósofo alemão, diante das situações adversas procura 
ater-se ao possível e à luta pela sobrevivência, como podemos observar na seguinte passagem 
do conto “Judas-Ashverus”: “Ali, – é seguir, impassível – e mudo, estoicamente, no grande 
isolamento da sua desventura” (CUNHA, 1909, p. 59).

Milton Hatoum também pontua os aspectos trágicos, decadentes narrados por Eu-
clides da Cunha:

[...] o sertanejo-seringueiro já não é mais um homem que se deixa arrebatar por su-
perstições absurdas. Não há, na visão do narrador, um julgamento sobre a religião 
ou qualquer tipo de crença ou superstição do seringueiro. Ao contrário, o ritual 
religioso é narrado como um movimento de descenso, sempre para baixo guiado 
por uma visão sombria e pessimista de seres que não encontram redenção na fé, tão 
pouco recorrem à reza, a pertinência ou a queixa. (HATOUM, 2002, p. 326)

A estrutura narrativa de descida dos vários Judas fabricados pelos seringueiros demons-
tra o declínio e o tédio, numa alusão decadente de um círculo quase demoníaco no seu eterno 
giro, ao rodopiar nas águas as margens do Purus. São homens que se culpam, pois para eles foi 
a sua ganância de querer também enriquecer em terras distantes que os engendrou nessa situa-
ção. Malhar o Judas seria, assim, uma expiação de vingança, pois “no sábado de Aleluia [...] os 
seringueiros vingam-se, ruidosamente, dos seus dias tristes” (CUNHA, 1909, p. 55).

O narrador também compara os Judas a uma assembleia: “Há a ilusão de um es-
tupendo tumulto sem ruídos e de um estranho conliábulo, agitadíssimo, travando-se em 
segredos, num abafamento de vozes inaudíveis” (CUNHA, 1909, p. 55). O seringueiro sente, 
assim, todo o seu descredito enquanto homem, pois ele se compara a uma pequena criatura 
sem identidade, o boneco Judas, numa metamorfose, aprisionado em um ofício solitário 
numa exploração que gera decadência e abandono.

É certo que todo texto literário é carregado de simbologia e imagens, inclusive quan-
do composto por um engenheiro, por formação, pois ainda que apareçam nos textos de 
Euclides da Cunha dados da geografia local, ou da materialidade da vida, isto não significa 
que o autor tenha aberto mão do uso figurativo dos vocábulos, como na relação de feitura do 
boneco com o seringueiro que o confecciona.

Outro aspecto que podemos salientar nas análises feitas sobre Á Margem da História é 
sobre as influências do livro de Euclides nos autores realistas-naturalistas do Amazonas como, 
por exemplo, o Inferno Verde de Alberto Rangel, na qual o autor relega a Amazônia ao esqueci-
mento, em um preciosismo vocabular, que representa a Amazônia em seu infernismo.4

4  O infernismo literário, de acordo com Neide Gondim (2007), é “ficcionalizar a natureza composta de mato 
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Para outro autor, Mário Ypiranga Monteiro (1976), o tema do ciclo da borracha “é o 
principal motivo do infernismo literário, o qual consiste em escandalizar a paisagem e explo-
rar a tragédia em torno da figura opressora do coronel da borracha e da consequente submis-
são do seringueiro” (MONTEIRO, 1976, p.41). A ficção da borracha padeceria, segundo sua 
avaliação, de um tautologismo, ao repetir desgastadamente sempre os mesmos aspectos. O 
infernismo realista-naturalista que começaria, então, com a influência de Euclides da Cunha, 
o que nos leva a outra reflexão: como um autor considerado pré-modernista influenciou vá-
rias obras realista-naturalistas na Amazônia?

De acordo com Sousa (2010), “embora Euclides da Cunha seja mais associado ao mo-
vimento pré-modernista na medida em que emerge de sua narrativa uma forte crítica à realidade 
brasileira, sua obra pode ser associada à literatura naturalista do final do século XIX”. Pois, “o 
movimento naturalista, como é sabido, tinha como característica principal uma íntima ligação 
com o cientificismo positivista de August Comte e uma forte crença segundo a qual o mundo 
social poderia ser explicado a partir das forças da natureza” (SOUSA, 2010, p. 3).

Neste momento, pode ser de utilidade nos lembrarmos de que essas divisões e clas-
sificações de arte e literatura que fazemos tem muito de construção e organização didática. 
Tendo isto em mente, não devemos nos esquecer de que diversos autores e mentalidades 
conviveram através dos tempos, sobretudo em fins do século XIX e início do século XX, o 
que ajuda a entender como Euclides pôde influenciar o que seria sua geração anterior.

Além do mais, dada a sua formação como Engenheiro, como já mencionamos, e seus 
trabalhos como funcionário público, que o levaram a entender de geografia, geologia e conhecer 
partes do Brasil tidas como periferia, suas obras tem uma forma muito particular de narrar, trazen-
do dados sobre a geologia local, distâncias; em Os sertões temos elencadas várias secas anteriores 
ao momento do conflito em Canudos, o que é muito útil para entendermos em que ambiente se 
desenvolviam a exploração, mas também os sentimentos daqueles homens e mulheres.

À margem da história, já desde o título, demarca um lugar social de exclusão. Quan-
do observamos o vocabulário utilizado ao longo da narrativa, podemos perceber como era 
a situação de desimportância de toda uma população, que deveria, mas não era efetivamente 
parte integrante da nação brasileira. Vemos: “dias tristes”, “mesmice torturante”, “existência 
imóvel”, “seringueiro rude”.

Quando observamos, por exemplo, a feitura do boneco do Judas, ricamente descrita 
e que até hoje se faz do mesmo modo, acabamos também percebendo que este mesmo judas 
pode representar o próprio seringueiro e sua penosa situação, como vemos abaixo:

O judas faz-se como se fez sempre: um par de calças e uma camisa velha, gros-
seiramente cosidos, cheios de palhiças e mulambos; braços horizontais, abertos, 
e pernas em ângulo, sem juntas, sem relevos, sem dobras, aprumando-se, espan-
tadamente, empalado, no centro do terreiro. Por cima uma bola desgraciosa re-
presentando a cabeça. É o manequim vulgar, que surge em toda a parte e satisfaz 
à maioria das gentes. Não basta ao seringueiro. É-lhe apenas o bloco de onde vai 
tirar a estátua, que é a sua obra-prima, a criação espantosa do seu gênio rude lon-
gamente trabalhado de reveses; onde outros talvez distingam traços admiráveis 

e água, ocasionalmente o nativo é demonizado ou piedosamente retratado, é incluído no quadro efênico/infer-
nismo”. Sendo ainda, muitas vezes, um intruso no processo de invenção da Amazônia.
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de uma ironia sutilíssima, mas que é para ele apenas a expressão concreta de uma 
realidade dolorosa. (CUNHA, 1909, p. 55)

Deste modo, lembrando que o boneco do Judas é feito para ser apedrejado, receber 

pauladas, ou seja, é para ser castigado sem dó nem piedade, e pensando que existe um espe-

lhamento entre esse boneco que é feito e o seringueiro que o produz, constrói-se, então, uma 

metáfora da vida daqueles pobres infelizes, que parecem ter nascido para serem castigados.

Além disso, podemos perceber que o narrador entende que o seringueiro está na-

quela situação de penúria pela ganância que o inspirou a ir para a Amazônia, atrás de vida 

melhor, nas duras palavras “O sertanejo esculpiu o maldito à sua imagem. Vinga-se de si 

mesmo: pune-se, afinal, da ambição maldita que o levou àquela terra” (Idem, p. 56), quando 

já aprendêramos com o próprio Euclides que a questão da desigualdade social, entre as regi-

ões do país, é estrutural, tanto no que tange às características naturais do sertão, quanto pelas 

escolhas de governo, em privilegiar alguns setores em detrimento de outros.

Não devemos nos esquecer de que este conto, diferentemente de Os sertões que eram 

relatos de um extenso conflito, concentram-se num único episódio, quase ao estilo do teatro 

grego que se passava em torno de um dia; de modo que a narração de um dia especial, que é 

o sábado de aleluia, acaba se configurando na encenação do próprio drama que vivem pes-

soas brasileiras que o país tratava como estranhos; que ao fugir de uma situação de miséria e 

degradação caem em outra situação de miséria e escravização.

Uma situação bastante diferente do momento vivido pelo país, de regime republicano 

recente, mão de obra europeia assalariada para substituir os escravos negros, um suntuoso Tea-

tro Municipal recém-inaugurado em Manaus, ou seja, uma situação contrastante e angustiante.

Compondo o clima decadente, lembremos de que em “Judas-Ashverus” não foi apli-

cada a lente evolucionista, nem evocado o mais forte capaz de resistir e vencer os desafios. 

Pelo contrário, o autor compõe o conto com o olhar atento e aproximado duma situação sem 

escapatória para o seringueiro.

Poucas épocas produziram uma arte tão permeada por pessimismos, a despeito dos 

avanços da modernidade, quanto o final do século XIX e início do XX. Mas se, por um lado 

essa difusão na arte se dava entre camadas superiores e escolarizadas, por outro, aqueles 

desprovidos de recursos materiais tinham uma vida inteira para comprovar seu padecimento, 

sem que pudessem nem mesmo expressá-lo. Àquela altura, só poderíamos acessar tais obser-

vações por alguém de fora, como é o caso de Euclides, de fora da situação de miséria.

Ainda que o olhar inicial do autor tenha sido de adesão à República, no sentido de 

que combatesse qualquer opositor, desde que pôs os olhos nas realidades afastadas da corte, 

Euclides da Cunha atuou como um tipo de testemunha, tendo prestado assim um serviço, 

inclusive à literatura brasileira. Na atualidade, em que pese a continuidade das desigualdades, 

os da periferia tomaram o papel e a caneta também.
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RETÓRICA DOS CONCEITOS: LEITURAS DO BARROCO E DE OUTRAS RUÍNAS

Felipe Lima da Silva (UERJ)1

Resumo: Este texto tem como proposta pensar as querelas sobre a escassez de leituras do 
que se convencionou chamar de “Barroco”, tentando reposicionar certas concepções impor-
tantes que pouco são debatidas, quando se realizam exames de crítica literária. Reavendo o 
lugar da retórica nos estudos literários brasileiros, buscaremos refletir, a posição em que se 
encontra a reduzida abordagem das práticas letradas dos séculos XVII e XVIII. Para tanto, 
procuraremos estabelecer um diálogo com importantes nomes da crítica cujos trabalhos já 
apontam para uma necessidade da revisão dessa matéria.
Palavras-chave: Barroco; Retórica; Crítica.

Chamei de “retórica de conceitos” esta comunicação que, para mim, é um misto de 
ressalvas que devem ser feitas sobre um assunto que lentamente vem rompendo os obstácu-
los teóricos da crítica literária brasileira. Refiro-me às letras coloniais definidas como “litera-
tura barroca” por um motivo de impropriedade teórica.

Primeiramente, convém lembrar que predominam como convenção sobre o contexto 
de produção das letras coloniais luso-brasileiras dos séculos XVI, XVII e XVIII nomenclaturas 
reducionistas que empregam os termos “clássico”, “barroco” e “neoclássico” como catego-
rias produzidas pela história da arte e pela historiografia literária a posteriori às épocas as quais 
propriamente se referem. O barroco nunca existiu historicamente no tempo classificado pelo 
termo (cf. HANSEN, 2001, p. 12). Toda a situação de produção desses textos não pressupôs – 
no cerne de sua ocorrência – as categorias que hoje são empregadas de maneira tão banal nos 
compêndios historiográficos da literatura e da cultura brasileiras. Por essa razão, João Adolfo 
Hansen nos indica a necessidade de fazer uma “arqueologia, ou seja, uma reconstrução desses 
regimes, considerando, sobretudo, que eram regimes retóricos, sempre interpretados pela teo-
logia política da ‘razão de Estado’ católica em luta contra as heresias” (2005, p. 180).

O “Barroco” é um movimento anticlássico como assim o definiu Heinrich Wölfflin 
em seu monumental trabalho Renascença e barroco. Sua leitura da tradição é considerada uma de-
formação que implica uma nebulosa conceituação e uma (embora engenhosa) deformação de 
perspectivas nos mais diversos campos da arte. Para o crítico e historiador da arte, o barroco 
é tudo que não é reto, equilibrado, orientado à beleza (quem sabe) apolínea de todas as coisas. 
Ademais, é exagerado, dramático, dual, fraturado, oscilante, eclipsado, é um quarto claro-escuro 
em que dorme um sujeito sem eira nem beira perdido no mar nunca antes navegado.

A visão arqueológica que se propõe exige levar em conta que – no exame da tempora-
lidade à qual nos referimos – a noção de literatura não caberia e por isso, historicamente, não 

1  Doutorando em Literatura Brasileira (UERJ)
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existiria no chamado “Barroco”. Falar de “literatura colonial” ou “manifestações literárias”, 
segundo expressões que encontramos em histórias literárias, acarreta um problema teórico 
do qual resultam inúmeros anacronismos acerca da pertinência da ligação do termo “litera-
tura” historicamente convencionado no século XVIII e teoricamente cunhado no bojo das 
ideias ilustradas e românticas do pleno da representação como presença e originalidade. A 
respeito do termo “colonial”, João Adolfo Hansen afirma que “a falta de ser produzida na 
relação espacial de dois lugares como ausência de imagem e ausência de linguagens próprias” 
(1992, p. 347) acarretaria a inevitável consequência de uma expressão autocontraditória con-
centrada na rubrica “literatura colonial”.

Em linhas gerais, pode-se dizer que, somente a partir do século XIX, a literatura 
assumiu, portanto, o significado que lhe veste da forma que se tornou familiar hoje. Assim, 
podemos concluir que não coube às artes seiscentistas aventarem discussões em torno das 
expressões de autotematização, cuja produção literária embasada nessas experiências vividas 
de caráter subjetivo, apenas se tornou digna de debates no romantismo.

Importa igualmente destacar que essa época, que a tradição crítica unificou sob o 
signo de “Barroco”, relegando anos de história nacional a uma deturpada definição de histó-
ria, não pensa a arte como teoria estética, mas como técnica retórico-poética que reverbera 
as doutrinas de uma ética cortesã. Dessa forma, não há pressuposto positivista para definir 
o tempo e a história como etapas de um contínuo absoluto hegeliano que dedutivamente se 
classifica pelo corpus neokantiano das teorias do juízo e da crítica. O barroco é Heinrich Wöl-
fflin e os usos de Wölfflin. A esse respeito, convém a lapidar avaliação do crítico brasileiro 
que propõe o exame arqueológico:

Desde que Wölfflin usou o termo como categoria estética positiva, a extensão dos 
cinco esquemas constitutivos de “barroco” – pictórico, visão em profundidade, 
forma aberta, unificação das partes a um todo, clareza relativa – passou a ser 
ampliada, aplicando-se analogicamente a outras artes do século XVII, como as 
belas letras, apropriadas como “literatura barroca” em programas modernistas e 
estudos de tropos e figuras feitos segundo a conceituação romântica de retórica 
como estilística restrita à elocução psicologicamente subjetivada, para em segui-
da classificar e unificar as políticas, as economias, as populações, as culturas, as 
“mentalidades” e, finalmente, sociedades europeias do século XII, principalmente 
as ibéricas contra-reformistas, com suas colônias americanas, na forma de essência. 
(HANSEN, 2001, p. 13)

Os trezentos anos iniciais da história do Brasil são orientados por uma constelação 
de conceitos inteiramente distinta da qual as letras burguesas românticas e pós-românticas 
foram produzidas. Não estamos falando ainda de uma época em que o livre mercado da pro-
dução artística se coloca em cena, exigindo singularidade, gênio, espontaneidade, sinceridade 
naturalizada, organicidade de pensamento como critérios de avaliação do estilo que deve ser 
preenchido pelo juízo de valor e transformado em valor de troca.

Desconhecer os procedimentos que tornam verossímeis as ocorrências mais diversas 
de produção retórico-poética na colônia luso-brasileira dão margem ao obscurantismo da 
própria história cujo espectro tanto se vê rondar nos palácios das alvoradas da vida. Enquan-
to um tempo no qual a história escrita no presente constrói-se circularmente tal qual um ciclo 
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determinado pelo futuro do passado e pelo passado do futuro, para utilizar uma imagem do 
importante jesuíta da época Antônio Vieira, a contemporaneidade reatualiza-se sempre na 
progressiva esperança de um devir que, linearmente, aniquila o próprio passado, negando as 
suas ocorrências mais funestas.

Nas letras coloniais, a memória é um artifício da instituição retórica. É uma ferra-
menta que todos podem aperfeiçoar fazendo dos lugares-comuns “sedes de argumentos”, 
sedes argumentorum (GOYET, 2018, p. 63). Nos gêneros da instituição retórica, o tempo é 
cumulativo: não há qualquer noção de progresso, mas de acúmulo de obras como matéria 
para novas obras. A novidade está em acrescentar algo a partir do que já existe, uma vez que 
nada é novo, mas uma reformulação do que já foi. Tudo se transforma a partir do que já é.

Nos gêneros da instituição retórica, o tempo é cumulativo: não há qualquer noção de 
progresso, mas de acúmulo de obras como matéria para novas imitações que repetem luga-
res e preceitos como variação sutil de um predicado. A novidade está em acrescentar algo a 
partir do que já existe, uma vez que nada é novo, mas uma reformulação do que já foi. Tudo 
se transforma a partir do que já é.

Desde os gregos, como Aristóteles, a memória está presente na emulação de autorida-
des. Duas ideias fundamentais que aparecem nos escritos do filósofo grego e que se tornam 
lugares-comuns nas retóricas. Em primeiro, segundo se prescreve no livro III do De Anima, 
é que o pensamento é dado como imagens que, por conseguinte, são buscadas na memória 
capaz de armazená-las como um painel de conceitos. Como esclarece João Adolfo Hansen 
(2019, p. 222), a memória natural existe no homem, mas não é o principal. Em segundo lugar, 
é que a memória artificial é útil na compreensão e na elaboração das produções engendradas 
pelo homem, regulando artes enquanto técnicas que são aplicadas segundo a justa adequação 
do preceito que deve ser verossímil e decoroso. Aqui cabe a síntese de Frances Yates em seu 
clássico livro A arte da memória: “a memória artificial seria usada não somente para memori-
zar discursos, mas para guardar na memória uma massa de material que pode ser consultada 
quando se desejar” (2007, p. 29).

A circulação dos discursos na colônia luso-brasileira instituiu-se durante um bom 
tempo como tradição. No caso mais emblemático, enfatiza-se a produção atribuída a Gre-
gório de Matos e Guerra que no século XVIII é reunida pelo então Licenciado Manuel Pe-
reira Rabelo que veio a escrever uma Vida do Excelente Poeta lírico, o doutor Gregório de Matos e 
Guerra. O texto já no título apresenta um membro do corpus poético de Gregório que Rabelo 
considerou de muito valor para ser organizado. A sátira, por sua vez, não recebe o mesmo 
tratamento e por essa razão escapa à rede de loas tecidas a respeito da poesia lírica e religiosa. 
Hoje, por sua vez, o eco da poesia atribuída a Gregório de Matos, assim como a produção 
literária de importantes figuras dos séculos XVIII e XIX, como os poetas árcades e roman-
cistas negras pioneiras do porte de Maria Firmina dos Reis, que sinalizam o valor da história 
nacional, ainda pouco se escuta.

Outro caso interessante dessa mesma época é o do Padre Antônio Vieira que, incen-
tivado pela ordem dos Jesuítas, inicia, ainda que no fim da vida, a organização de seus tomos 
de Sermões, muito movido pelo interesse de impedir as chamadas cópias piratas que algumas 
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pessoas produziam de seus discursos, devido ao deleite que estes causavam nos ouvintes. 
Assim explicará Vieira no “Prólogo” que escreveu como introdução aos seus Sermões. Como 
síntese do que viemos apresentando aqui, passo para a leitura de Vieira sobre o esclarecimen-
to que confere ao público:

E não era a menor delas a corrupção, com que andam estampados debaixo do 
meu nome, e traduzidos em diferentes línguas muitos Sermões, ou supostos total-
mente, não sendo meus; ou sendo meus na substância, tomados só de memória, e 
por isso informes; ou finalmente impressos por cópias defeituosas, e depravadas, 
com que todos, ou quase todos, vieram a maiores os erros dos que eu conheci 
sempre nos próprios originais. (VIEIRA, 2015, p. 286)

Num tempo em que as práticas discursivas são manifestadas principalmente pela voz 
como lógos vivo, a expressão é de Derrida (2005, p 26), através do corpo pelas combinações 
mais agudas e engenhosas que a memória pode produzir, cabe sempre um novo exame des-
sas épocas que instauram relações de intertextualidade e de movência, tal qual já nos mostrou 
Paul Zumthor (1972).

Sem desejar encerrar a discussão definitivamente, estabeleçamos algumas conside-
rações finais. O “Barroco” que inclui, segundo a tradição crítica, todo o esfacelamento do 
homem pela clivagem de seu interior frente aos dogmas e as aparências deleitosas desse mun-
do de prazeres é mais do que uma etapa carregada de nomenclaturas anacrônicas aplicadas 
a contextos dissonantes marcados pelo dualismo de coisas que não se tocam e nem sequer 
existem. O nome “Barroco” é uma etiqueta reducionista para uma época ampla em que a 
voz, a memória e o corpo falavam mais do que qualquer conceito inexistente que busca falar 
daquilo que nunca teve forma.

Nosso intuito é reiterar a sobrevivência de um tempo já declarado morto que apre-
senta suas concepções próprias de análise e preserva na jurisprudência das situações de uso 
dos conceitos que lhes são pertinentes uma série de representações do passado colonial hoje, 
no Brasil, tão esquecido e, talvez por isso, tão repetido em seus piores momentos. Entre a 
memória e a oralidade, conceitos-chave para o entendimento das letras coloniais que consti-
tuem as “raízes do Brasil”, tão pouco conhecidas, pois arrancadas da própria terra, convém 
posicionar o corpo que fala e opera os lugares-comuns como centro da cena, objeto nuclear 
desse teatro que é o mundo.
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REPRESENTAÇÕES DE MEDO E PERIGO EM ILUSTRAÇÕES: ERA UMA VEZ UM BALÃO E NUMA NOITE MUITO, 
MUITO ESCURA

Felipe Ribeiro Campos (UERJ)1

Resumo: Em Era uma vez um balão, livro escrito por Júlio Emílio Braz e ilustrado por Jean-
-Claude R. Alphen, um balão fica imóvel no canto seguro de uma sala enquanto vê a vida 
passar através de uma janela aberta, onde ele acompanha o movimento, o ir e vir de pessoas e 
carros e se questiona o porquê de estar preso à ideia de segurança, acomodado em um canto 
da casa, enquanto perde a oportunidade de explorar o mundo que está além do que ele co-
nhece, mesmo estando tão próximo, até finalmente criar coragem e flutuar livre e sem limite. 
Por outro lado, Numa noite muito, muito escura, livro escrito e ilustrado por Simon Prescott, um 
ratinho sai da floresta onde vive e atravessa a cidade em uma jornada solitária durante a noite 
e cheia de adversidades sob olhares de predadores, onde sombras escondem diferentes con-
tratempos. Os dois livros são exemplos de como o cenário é parte fundamental na interação 
entre texto e imagem dentro da narrativa.
Palavras-chave: Medo; Cenário; Atmosfera; Ambientação; Ilustrações.

1.	 ERA VEZ UM BALÃO E NUMA NOITE MUITO, MUITO ESCURA

Os livros Era uma vez um balão e Numa noite muito, muito escura são dois livros sobre 
aventura: o primeiro é sobre um balão que vê o movimento da rua por uma janela aberta, mas 
tem medo de sair de onde está com medo do que pode acontecer e o segundo conta a história 
de um rato que enfrenta diversos perigos desde a floresta até uma casa na cidade.

Analisando as ilustrações, no livro Era uma vez um balão, as cores azul e amarelo re-
presentam respectivamente os ambientes interno e externo, a calmaria da zona de conforto 
em contraste com as inúmeras possibilidades e novidades que o balão vê através da janela, a 
escuridão e a sensação de proteção em duelo com a luz exterior, que pode significar a decisão 
de enfrentamento, reforçando assim o jogo entre tristeza e ânimo e a diferença entre inércia e 
impulso. Em Numa noite muito, muito escura o colorido aparece em tons terrosos, distanciando-
-se assim do comum azul escuro da noite; a ilustração valoriza silhuetas para aumentar o grau 
de tensão, utiliza elementos misteriosos em primeiro plano, coloca objetos que não estão no 
texto e segue o rato como se fosse a câmera de um filme mudando constantemente o ângulo 
para dar a impressão de que o animal é muito pequeno em cenários muito grandes e hostis.

1  Felipe Ribeiro Campos é graduado em Gravura (UFRJ), especialista em Literatura infantil e juvenil (UFRJ) 
e mestrando em Teoria da literatura e literatura comparada (UERJ). 
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O tratamento que os cenários têm dentro de suas respectivas narrativas são bem 
diferentes entre os dois objetos de estudo, pois o primeiro é de dentro para fora (ambiente 
interno para externo) e o segundo de fora para dentro (ambiente externo para interno), abor-
dando também como as personagens encaram esses espaços, já que o balão não se movimen-
ta até criar coragem e o ratinho é desbravador e tem o objetivo bem traçado.

Apesar de não serem livros de terror ou horror, eles falam sobre o medo e como cada per-
sonagem lida ou enfrenta algo que é universal de maneiras bem diferentes, mas igualmente lúdicas.

Inerente à natureza humana, o medo está intimamente ligado aos mecanismos de 
proteção contra o perigo. Sendo uma emoção relacionada aos nossos instintos 
de sobrevivência, a experiência do medo vem quase sempre acompanhada da 
consciência de nossa finitude. O mistério da morte – seu caráter tão inexorável 
quanto insondável – é a mola mestra de narrativas que tematizam essa região da 
experiência humana sobre a qual a ciência, o discurso da verdade demonstrada, 
pouco tem a dizer. (FRANÇA, 2017, p. 8)

Por mais que o texto de Júlio Emílio Braz aponte onde está o balão, é a ilustração de 
Jean Claude R. Alphen que mostra como são os dois espaços, assim como Simon Prescott 
apenas cita o lugar no texto, mas esse ganha significado quando vemos a ilustração. São dois 
exemplos de livros que dependem das imagens para que suas mensagens sejam ampliadas. 
A interação entre texto e ilustração evidencia os cenários como ferramenta de imersão na 
história, e, vale ressaltar, a utilização de páginas duplas por ambas as obras dão a sensação do 
tamanho dos espaços, sendo o cenário uma das peças fundamentais para envolver o leitor.

Assim como os personagens, o espaço pode ser caracterizado mais detalhada-
mente em trechos descritivos, ou as referências espaciais podem estar diluídas 
na narração. De qualquer maneira é possível identificar-lhe as características, por 
exemplo, espaço fechado ou aberto, espaço urbano ou rural e assim por diante. 
(GANCHO, 1991, p.16)

Além de mostrar onde a história acontece, o cenário deve conter características que 
transmitiram emoções:

Os espaços são, nessas narrativas analisadas e, de forma geral, na literatura fan-
tástica, portadores de porosidades, isto é, além de serem espaços físicos descritos, 
funcionam como espaços de linguagem que suscitam o oscilar de sentidos, geran-
do o suspense e o medo. Podemos considerá-los, assim, como lacunares, zonas in-
tersticiais que se abrem ao leitor em plena potência de significação. (OLIVEIRA; 
GAMA-KHALIL, 2016, p. 151)

A pesquisa aborda os cenários que criam atmosferas, que carregam e trazem para a 
obra sensações e não apenas informações geográficas. No entanto, entende-se que também 
é possível criar textos onde o local seja apenas mais uma informação.

Na análise da ambientação, normalmente distingue-se cenário essencial e pano 
de fundo. O primeiro é um componente indispensável da narrativa; a história 
não pode acontecer em nenhum outro lugar. Os livros históricos, por exemplo, 
exigem naturalmente uma locação um tanto “realista” no passado. [...] Já os panos 
de fundo não são essenciais para o enredo, embora possam ter alguns dos pro-
pósitos mencionados acima na narrativa. O cenário pode contribuir muito para o 
conflito em uma história e para seu esclarecimento, principalmente nos enredos 
que levam as personagens para longe de seu ambiente familiar, situação que pode 
ocorrer tanto em histórias fantásticas como nas do cotidiano. Transferindo o per-
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sonagem para um ambiente “limite”, seja de guerra, catástrofe natural ou situação 
ligeiramente incomum na casa de um parente, o autor pode iniciar e ampliar um 
processo de desenvolvimento que seria menos plausível em um ambiente normal. 
Desse modo, o ambiente se torna um catalisador no enredo. Uma mudança do 
cenário, como do cotidiano para a fantasia, por exemplo, também contribui para o 
desenvolvimento do enredo. (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 95-96)

Interessante observar que o cenário não funciona apenas como lugar onde a ação 
acontece, mas atua como elemento provocador, muitas vezes quase como outro personagem, 
no desenrolar da história existem diferenças entre espaço físico, social, psicológico, mas o 
conceito de cenário ou ambiência é maior que o de espaço físico. Segundo a pesquisadora 
Nelly Novaes Coelho,

o ponto de apoio para a ação das personagens é o espaço (ambiente, cenário, cena, 
mundo exterior). Ele determina as circunstâncias locais, espaciais ou concretas, que 
dão realidade e verossimilhança aos sucessos narrados. Sua importância na efa-
bulação é idêntica àquela que o mundo real adquire em nossa vida cotidiana. 
Meio familiar, social e econômico; tipo de habitação; clima; nação; objetos que 
nos rodeiam na intimidade; a moda de nossos trajes; o local de trabalho; etc., são 
elementos do espaço que nos servem de apoio para vivermos; condicionam nosso 
ser social e atuam decisivamente em nosso ser interior. Da mesma forma, a ficção 
narrativa decorre sempre em um determinado local ou espaço que lhe dá signifi-
cação e verossimilhança [...]. (COELHO, 2009, p.76-77)

Tais características são encontradas nos dois livros, mesmo que um seja sobre o 
medo de a personagem se aventurar e sentir-se dividida entre dois espaços, enquanto no 
outro o protagonista sai de locais abertos até se encaminhar para lugares fechados que, mes-
mo assim, ainda passam a sensação de que são enormes e perigosos, cheios de armadilhas. 
Mais uma vez usando Coelho como referência, podemos dizer que “a atmosfera criada pelo 
espaço pode transmitir sensações de calor, frio, luminosidade, escuridão, opressão, transpa-
rência, bem-estar, fatalidade, leveza, colorido, opacidade, etc.” (2009, p.78) e isso é facilmente 
reconhecível quando Alphen utiliza o recurso das cores para o jogo de dentro/fora no movi-
mento da cidade ou quando uma criança na calçada interage com o balão e em Prescott, com 
diversos ângulos de ponto de vista. Com esses elementos que estão na imagem, mas que não 
aparecem no texto, uma narrativa paralela é criada:

A presença de imagens nos livros infantis permite deslocar para elas diferentes 
elementos narrativos que, desta forma, podem continuar presentes na narrativa 
sem sobrecarregar o texto. Tradicionalmente, a ilustração e o texto moviam-se em 
dois planos paralelos. Um contava a história e o outro a “ilustrava”. Mas uma par-
te dos livros infantis atuais incorporou a imagem como um elemento construtor 
da história, de maneira que o texto e a ilustração complementem as informações. 
São os livros a que chamamos “álbuns” [...]. A ilustração tornou-se, assim, um dos 
recursos mais poderosos, tanto para simplificar a leitura como para proporcionar 
um andaime para narrativas mais complexas. (COLOMER, 2017, p. 45)

Especificamente sobre histórias de medo, o roteirista Scott Snyder escreveu em um de 
seus depoimentos que “o terror de qualidade pega aquilo em que a gente encontra segurança e 
transforma em ameaça” (2017, p. 177). Uma cidade movimentada durante um dia iluminado ou 
uma rua deserta durante a noite são possíveis cenários de histórias assustadoras dependendo de 
como elas serão contadas. Sobre a relação entre as imagens e os textos, temos:
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O texto escrito conta uma história recheada de imagens nas linhas e nas entre-
linhas. A imagem complementa e enriquece esta história, a ponto de cada parte 
de uma imagem poder gerar diversas histórias. O texto e a imagem juntos dão ao 
leitor o poder de criar na sua cabeça a única história que realmente interessa. A 
história dele. (LINS, 2004, p. 31)

Além do apoio do leitor que o livro procura e precisa, a relação entre texto e imagem 

vai além de apenas complementação do primeiro pela segunda, mas também de ampliação do 

universo criado no livro e de suas personagens, visto que “os cenários podem comentar os 

personagens ou nos esclarecer sobre eles” (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 140) e essa 

interação, que possibilita transformações de ambos os lados, faz com que a história ganhe 

peso e diferentes olhares e interpretações. A ilustração também dá conta de informações 

que, se ficassem todas no texto, poderiam atrapalhar o ritmo de leitura: “Qualquer narrativa 

de ficção é necessária e fatalmente rápida porque, ao construir um mundo que inclui uma 

multiplicidade de acontecimentos e de personagens, não pode dizer tudo sobre esse mundo. 

Alude a ele e pede ao leitor que preencha toda uma série de lacunas” (ECO, 2009, p.9). É 

comum na literatura para crianças o conjunto de imagens complementar informações que es-

tão no texto ou apresentar uma narrativa paralela. Segundo Colomer, “Assim, pois, a imagem 

pode confirmar, expandir, analisar, contradizer, resumir ou acrescentar novos significados 

àquele contado pelo texto. E pode fazê-lo especificamente sobre um ou outro dos elementos 

construtivos” (COLOMER, 2017, p. 286) sendo o artifício de criar histórias secundárias nas 

ilustrações algo amplamente utilizado entre os artistas.

A capacidade do texto e da imagem de oferecer informação através de seus pró-
prios recursos se vê acrescida pelas possibilidades do contrato que estabelecem 
ambos os códigos. Assim, pois, há que analisar a informação transmitida pelo 
texto e pela imagem para saber se expressam uma informação substancialmente 
idêntica (total ou somente de um aspecto parcial) como fazia tradicionalmente a 
ilustração de um texto, colocando o leitor em uma situação muito confortável ou 
se, pelo contrário, como é frequente hoje em dia, texto e imagem estabelecem 
relações complementares ou contraditórias. (COLOMER, 2017, p. 281)

Assim o leitor lê outras histórias além da principal, imagina e desdobra diversos acon-

tecimentos ampliando a obra, que se engrandece com essas possibilidades de leitura. O gato 

que surge no canto de uma determinada ilustração em Era uma vez um balão pode representar 

o perigo que o balão amarelo tanto evita no mundo lá fora e a luz que invade o cômodo tal-

vez seja o convite para a aventura. A coruja que voa pelo céu, o gato que aparece no telhado 

e as silhuetas de objetos pontiagudos em Numa noite muito, muito escura também ajudam na 

experiência que é acompanhar a aventura vivida pelo ratinho.
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FACES DA VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE DA OBRA O HOMEM DUPLICADO, DE JOSÉ SARAMAGO

Girlane Araújo Braz da Rosa Sousa (UERJ)1

Resumo: O presente artigo visa abordar diferentes faces da violência, e como são repre-
sentadas na narrativa de José Saramago, principalmente através da personagem Tertuliano 
Máximo, protagonista no romance de ficção O Homem duplicado (2002), obra de expressão 
da segunda fase romanesca de Saramago, marcada pelas tensões e reflexões sobre o homem 
moderno. No decorrer de sua trajetória, Saramago preocupou-se em narrar, dialogando com 
o contexto histórico e o social, desconstruindo imagens de heróis e figura icônicas da histo-
riografia, para valorizar feitos populares e denunciar mazelas enfrentadas por membros das 
camadas menos favorecidas da sociedade. Nas narrativas da segunda fase de sua obra roma-
nesca, iniciada com a publicação de Ensaio sobre a cegueira, em 1995, é comum encontrarmos 
essas denúncias de problemas que afetam a sociedade lusitana como um espelho para todo o 
mundo. A partir da análise das obras de Saramago, enquanto tratamos da pós modernidade, 
com os estudos de Baumam (1999) sobre as construções identitárias e as marcas da pós-mo-
dernidade, tão presentes no nosso objeto de pesquisa. Abordamos os elementos da violência 
a partir das pesquisas de Minayo (2009), Michel Foucault (1987) e Bourdieu (1989), para 
compreendermos as relações entre a violência e constituição do homem moderno.
Palavras-chave: O homem duplicado, Saramago, Representação, Violência.

1. INTRODUÇÃO

A literatura neorrealista portuguesa do século XX, movimento em que Saramago 
inicia sua produção romanesca, critica todo o pensamento de uma nação ufanista, assumindo 
postura mais crítica e corrosiva em relação à realidade e à sociedade novecentista lusitana e 
quiçá mundial. Nessa perspectiva, a narrativa neorrealista do século XX estreia uma ruptura 
com o passado, sempre se conectando com elementos históricos relevantes para a cultura 
portuguesa, que são desconstruídos, ao passo que constrói novas versões para os aconteci-
mentos distintas da historiográfica.

O homem Duplicado (2002), obra relevante na trajetória de Saramago, critica a perda 
da identidade de sujeitos massificados em uma sociedade que já cultiva valores individua-
listas, valoriza as aparências e o consumo. Além disso mostra como os novos mecanismos 

1  Mestranda em Estudos Literários do Programa de pós-graduação em Letras e Linguística, mestrado acadê-
mico em Estudos Literários da Universidade do Estado do Rio de Janeiro-Faculdade de Formação de Profes-
sores- UERJ/FFP. E-mail para contato: gi.ali.rj@gmail.com
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de poder atuam sobre a sociedade e sobre os sujeitos, nesse século XX, em que a violência 

ganha novas configurações, para atender a interesses de produção e consumo, atingindo de 

formas distintas e diversificadas cidadãos de países industrializados e de periféricos, como 

Portugal e Brasil. O romance aborda também como esses mecanismos de poder e violência 

se apresentam na sociedade contemporânea de um país periférico, como podem atuar sobre 

os comportamentos das personagens e de que maneira pode interferir no andamento dos 

acontecimentos, na narrativa.

Em tese, o discurso de Saramago reitera figuras e temas que configuram os pensa-

mentos ideológicos e missão histórica de emancipação dos ideais frente as classes domi-

nantes. No plano narrativo este discurso revolucionário se efetiva pela representação de um 

sujeito que busca como objeto de valor o resgate da dignidade humana. Em O homem duplicado 

(2002), Tertuliano Máximo Afonso busca alcançar este valor perdido na sociedade líquida do 

séc. XXI:

Ter um lugar para cada coisa e ter cada coisa no seu lugar sempre foi uma regra de 
ouro nas famílias que prosperam, assim como tem sido abundantemente demons-
trado que executar em boa ordem o que se deve foi sempre a mais sólida apólice 
de seguro contra as avantesmas do caos. (SARAMAGO, 2002, p. 55)

Na situação citada, o personagem ainda preso aos paradigmas sociais se encontra 

perdido, por ainda não ter encontrado o seu lugar naquela sociedade caótica; inseguro no 

processo de busca. Saramago descreve, por muitas vezes, este sujeito fragmentado em busca 

de respostas para suas dúvidas, muitas vezes em busca de repensar sua própria vida, através 

da contestação ao senso comum, como um personagem da narrativa. Exemplo destes fatores 

temos o romance O homem duplicado (2002):

Rancor, Sim, rancor, você disse ainda não há muitos minutos que se tivesse uma 
arma me mataria, era a sua maneira de declarar que um de nós está mais neste 
mundo, e eu estou inteiramente de acordo consigo, um de nós está a mais neste 
mundo e é pena que não se possa dizer isto com  maiúsculas, a questão já estaria 
toda resolvida se a pistola que levei comigo quando nos encontramos estivesse 
carregada e eu tivesse a coragem de dispará-la, mas já se sabe, somos gente de 
bem, temos medo da prisão, e portanto, como não sou  capaz de matar a si, ma-
to-o doutra maneira [...]. (SARAMAGO, 2002, p. 280)

A narrativa de Saramago nos mostra um homem que faz o caminho inverso da caver-

na. Ao se deparar com a claridade, as coisas não são tão nítidas, é necessário um esforço para 

rever-se no ato de transmitir conhecimento como professor, experimentando outras formas 

que por vezes são cerceadas pela instituição, o mesmo ocorre na relação com sua mãe. O 

presente deles (tanto Tertuliano e António) é reivindicar lugar no mundo incerto e duvidoso, 

diante de tantos obstáculos. Baumam (1999) mostra como “a instabilidade de identidade da 

própria pessoa e a ausência de pontos de referência duradouros, fidedignos e sólidos que 

contribuiriam para tornar a identidade mais estável e segura”, provoca nas personagens in-

quietantes ações.
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2. VIGIAR, PUNIR E CONTROLAR: A SOCIEDADE SOB OLHAR DE FOU-
CAULT

A obra de Foucault analisa os elementos punitivos e de controle usados por autori-
dades ao longo da História do ocidente, mais precisamente de meados do séc. XVII ao final 
do século XX. Revela o grau de crueldade e o grande circo dos horrores para impor o poder 
autoridades políticas e religiosas sobretudo às parcelas mais humildes da sociedade, com a 
intenção da manutenção da ordem social.

O controle sobre o corpo dos condenados e as punições exercidas ainda no absolutis-
mo tendem a abrandar nos Estados democráticos sobre o homem moderno e na construção 
da sociedade contemporânea. A partir do século XX, as punições tornam-se mais simbólicas, 
mas ainda violentas aqueles que sofrem. Há uma tendência à eliminação dos suplícios e uma 
drástica diminuição da violência física nas penas modernas e nos contemporâneas, gradativa-
mente substituídas por formas de violências mais simbólicas.

Foucault nos diz:

A punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provo-
cando várias consequências: deixa o campo de percepção quase diária e entra no 
da consciência abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade não à sua intensi-
dade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não 
mais o abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. 
(FOUCAULT, 1987, p. 13)

Entretanto, as punições e as regras ainda são instituídas pelos grupos que detém 
poder, a fim de manter do poder sobre a massa, com instrumentos punitivos autorizados 
pela lei. Claro que atualmente as punições evitam a tortura e o suplício, tanto pelo espetáculo 
degradante que pode causar ira do povo contra as autoridades, quanto pelo dano físico que 
pode causar ao corpo, importante parte do processo de produção capitalista industrial.

O poder de punir transforma-se numa nova arte de punir, pensando no social e nas 
consequências surgidas se este pacto fosse quebrado. Os princípios do progresso (liberdade, 
igualdade e fraternidade) não deveriam abrir espaço para punições desumanas, cruéis. Fou-
cault mostra como muitas outras instituições atuam no controle e punição dos sujeitos, entre 
elas hospitais, clínicas, escolas, família, casa, etc. Só quando essas instituições falham ou não 
logram êxito na submissão de um sujeito ao código moral e legal de uma sociedade, não evi-
tando que o sujeito incorra no ilícito é que as instituições punitivas governamentais vão atuar 
sobre o corpo do condenado.

Ao redirecionar o olhar para a obra O homem duplicado (2002), a família e a escola onde 
trabalha Tertuliano podem representar esses poderes disciplinadores, que logram êxito em 
reprimi-lo por um longo tempo. Além disso, o lar do cidadão contemporâneo solitário isola-
do, numa sociedade desmobilizada, feita de sujeitos individualistas, pode lembrar uma cela. A 
transgressão da disciplina imposta e a fuga do cárcere no lar e na escola para Tertuliano, por 
exemplo, é meio de transformação de comportamento, a pena que sofria que lhe era aplicada 
na rotina, nos gestos entre outros. O trecho abaixo denota essa cela simbólica:
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[...] Na verdade, Tertuliano Máximo Afonso anda muito necessitado de estímulos 
que o distraíam, vive só e aborrece-se, ou para falar com a exatidão clínica que a 
atualidade requer, rendeu-se à temporal fraqueza de ânimo ordinariamente conhe-
cida como depressão. (SARAMAGO, 2002, p. 9)

Vemos o indivíduo abúlico, submetido pelas instituições de controle, no fragmento. 
Só quando se emancipa dessas instituições, sente-se renascido e “descontrolado”, capaz de 
repactuar, buscar novas possibilidade de rearranjo familiar e sociais.

Entretanto, na obra o poder continua a alcançar várias camadas e utiliza-se de outros 
corpos. Não provoca mais cicatrizes na superfície, seu objetivo é alcançar a alma, mas só 
pode alcançá-la começando a controlar hábitos e lugares. Para esse novo modelo de socieda-
de prender não é necessariamente punir, agora o controle precisa ser mais eficaz. A inserção 
da prisão é heterogênea, Foucault (1987) diz que: “a penalidade se funde com a disciplina, 
nascendo assim a prisão, uma maneira generalizada de vigiar e punir”.

No século XX nos aproximamos da disciplina, as prisões são como fábricas para 
reformar a alma; as celas são depositórios de condenados, assim como foram os hospícios 
no século passado. Os instrumentos de punição são letais como já explorados durante o ab-
solutismo, porém legitimados pelas leis e pelos que controlam o poder.

O que aprisiona o homem no objeto de pesquisa pode ser representado em vários 
formatos, para elucidar os fios invisíveis do poder no controle social, a obra de Foucault 
compreende a história da humanidade e como os mecanismos de poder se portam.

Segundo Pogrebinschi (2004, p. 69), o poder encarnava na figura do soberano e esse 
se encontrava, justamente por isso, no centro das relações de poder. No poder disciplinador, 
não há um centro único e nem uma figura única de representação do poder, este encontra-se 
nas periferias, distribuído e multiplicado em toda parte ao mesmo tempo, materializado que 
está nos corpos dos indivíduos a eles sujeitados.

O poder disciplinar e soberano é exercido por meio de uma extensa e ameaçadora 
visibilidade da pessoa do soberano a quem todos devem reconhecer como autoridade cen-
tralizadora do poder. O oposto do poder disciplinador em que a visibilidade é implícita, para 
que o controle seja constante e eficaz.

Para que o controle esteja permanente, as tecnologias disciplinares exercem um papel 
de disciplinar e condicionar a vida na sociedade moderna, adestrando os indivíduos para o 
convívio social em um meio repleto de contradições. Tais contradições nunca são superadas, 
pois os sujeitos são adestrados, Foucault (1987, p. 153) o poder disciplinador toma os indiví-
duos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício.

Na obra de Saramago, a alegoria do prisioneiro do mundo moderno faz com que 
toda a narrativa rompa com uma vida socialmente definida. Personagens que antes estavam 
adestradas, disciplinadas para o trabalho e mortas em subjetividades se rebelam, como ocorre 
com Tertuliano e Antônio Claro, seu duplo. Claro que Antônio busca satisfazer seus capri-
chos à custa do sofrimento alheio ou da destruição do outro, desprezando princípios morais 
e éticos, enquanto Tertuliano empreende trajetória mais construtiva. A mudança é algo difícil 
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para Tertuliano, porém traz consigo a quebra da abulia e a satisfação pessoal. Um importante 
teórico diz que:

O próprio da mudança é ser dolorosa e essencialmente traumática socialmente, 
ela se exprime através de tensões graves, e destruições de toda ordem a acompa-
nham. É no vazio dessas destruições que se aninha a elaboração daquilo que está 
por nascer. A vida, portanto, é apreendida essencialmente como ruptura, movi-
mento, mudança. (MAFFESOLI, 2001, p.16)

Essa busca pela essência, pela verdade representa a viagem que a humanidade reali-
zou em toda existência. O Homem duplicado (2002) nos alerta para a desconstrução da iden-
tidade do homem moderno, das prisões invisíveis que são colocadas ao sujeito através das 
instituições e do projeto de modernidade que faliu. O trecho que segue apresenta uma dessa 
temáticas: a aparência.

Mas as aparências, nem sempre tão enganadoras quanto se diz, não é raro que se 
neguem a si mesmos e deixam surdir manifestações que abrem caminho à possi-
bilidade de sérias diferenças futuras num padrão de comportamento que, no geral, 
parecia apresentar-se como definidos (SARAMAGO, 2002, p. 19).

José Saramago realiza uma análise da sociedade moderna, segundo a qual as persona-
gens vivem de aparências, movidas por máscaras ideológicas, que as alimentam todos os dias, 
mantendo-as afastadas do poder. Tertuliano consegue se livrar das amarras sociais, deixando 
um exemplo que é possível. Mas, para chegar a este caminho é necessária uma saída da zona 
de conforto e do autocontrole. A narrativa mostra um mundo construído em bases frágeis e 
sob a sombra do controle, do poder disciplinar. O despertar de Tertuliano convida os leitores 
a também despertarem para um mundo feito de utopias, a questionar os valores ao tentar 
olhar para dentro.

O conceito foucaultiano demonstra que o poder é perceptível a partir das estruturas 
mascaradas, ou seja, é imperceptível a olho nu, porém é identificado nas práticas sociais sob 
controle disciplinar, pois ao mesmo tempo quem vigia é vigiado. Foucault (1987, p. 183) 
mostra que “a máquina de ver é uma espécie de câmara escura em que se espionam os indi-
víduos; ela torna-se um edifício transparente onde o exercício do poder é controlável pela 
sociedade inteira”.

Na narrativa, Saramago apresenta indícios de que as pessoas trazem consigo questio-
namentos e capacidade de vencer desafios na vida. A postura inicial de Tertuliano representa 
a falta de atitude, que não anula uma capacidade ou possibilidade latente de questionar os 
dados que são impostos, como notamos no trecho a seguir:

[...] É certo, murmurou, e com isto quis dizer, como se viu logo a seguir, que ainda 
tinha tempo para se punir a si mesmo pela leviandade de ter trocado a obrigação 
pela devoção, o autêntico pelo falso, o duradouro pelo precário. (SARAMAGO, 
2002, p. 20)

Percebe-se claramente as atitudes de Tertuliano diante das ocupações do dia a dia, 
pode-se acreditar que ele representa um escravo do tempo, das disciplinas impostas pela so-
ciedade, logo, refém da violência simbólica. Tertuliano é condicionado a não sair dos moldes 
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do habitual e se por algum motivo ao se retirar deles, deverá ser punido por não manter o 

controle sobre si próprio. Mas, nem por isso deixa de pensar nessa possibilidade, por vezes.

A violência pode ser imposta por um regime de poder, a fim de tentar legitimar as 

vontades e os desejos de quem as comete. É a partir desta pequena observação que iremos 

conceituar a violência e como ela é retratada nas páginas de O homem duplicado (2002).
Saramago consegue evidenciar sutilmente as violências que são cometidas no cotidia-

no do século XX ao XXI e que por vezes são consideradas algo natural. No entanto, a vio-

lência é uma forma de controle e castração dos desejos, das vontades e da própria liberdade 

de pensamento.

Segundo o Relatório mundial sobre violência e saúde, violência é:

Uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou 
tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, defi-
ciência de desenvolvimento ou privação. (KRUG et al., 2002, p. 5)

O ato de violentar este presente no discurso, na crítica, nos moldes impostos pela 

sociedade, pela instituição familiar e até pelas instituições públicas que exercem através da 

violência seu poder. Mesmo assim, nenhuma sociedade está isenta da presença da violência. 

Ela está representada no uso da força, poder e de privilégios para submeter os indivíduos em 

detrimento de determinada classe ou grupo, provocando danos aos outros e os controlando.

Em suas obras, como Memorial do Convento (1982), a violência é representada pela 

opressão a classes menos favorecidas através de personagens femininas, o que já pressupõe 

a violação dos direitos femininos, antes é notório que o protagonismo das mulheres é o sím-

bolo da resistência. No entanto, esse domínio não dura por muito tempo, sendo derrotado 

por uma revolução, assim se dá em suas obras a violência é eliminada pela consciência social.

A consciência social que elimina a violência, que transforma o ser apresentado na 

obra O homem duplicado (2002) através das personagens, sobretudo pelos protagonistas Ter-

tuliano Máximo Afonso e António Claro, que representam. Na narrativa, os medos e frus-

trações das personagens revelam as fragilidades do homem contemporâneo frente a uma 

sociedade cada vez mais individualizada. Neste contexto de caos social, no início da narrativa, 

Tertuliano representa este homem fragmentado, castrado em suas decisões mais simples e 

inerte diante das violações praticadas por vários elementos do seu cotidiano, como a família, 

a instituição de trabalho e através da manifestação de seu duplo. Partiremos da análise dessas 

três violações para compreendermos como a literatura de Saramago ressalta a violência e 

suas diferentes faces.

A violência está dentro de cada um, às vezes, pensamos que o outro é o violento, 

porém não compreendemos que o ato de violentar é algo construído a partir das nossas per-

cepções pessoais, experiências e de que forma transmitimos. No que tange ao âmbito pessoal 

a violência está exposta na intolerância, desvalorização de princípios morais e a incapacidade 

de conduzir e solucionar conflitos com outrem.
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Em síntese, a obra de Saramago reitera temas que configuram a sociedade contem-
porânea e seus conflitos. As faces da violência apresentadas na narrativa descrevem a insta-
bilidade social do homem contemporâneo.

3. BREVES CONCEITOS DE VIOLÊNCIA: INSTITUCIONAL, INTRAFAMI-
LIAR E SIMBÓLICA

Violência institucional é aquela que se realiza propriamente através das regras e das 
relações burocráticas/políticas. No que se refere à obra literária, manifesta-se a partir das 
instituições escolares, que buscam conduzir a personagem a obedecer e não questionar as 
regras da instituição de trabalho como o trecho abaixo ao comparar ao ensino com bonsai:

A História que Tertuliano Máximo Afonso tem a missão de ensinar é como bonsai a 
que de vez em quando se aparam as raízes para que não cresça, uma miniatura infan-
til da gigantesca árvore dos lugares e do tempo, e de quantos neles vai sucedendo, 
olhamos, vemos a desigualdade de tamanho e por aí nos deixamos ficar, passamos 
por alto outras diferenças não menos notáveis, por exemplo, nenhuma ave, nenhum 
pássaro, nem sequer o diminuto de beija- flor, conseguiria fazer  ninho nos ramos 
de um bonsai, e se é verdade que à pequena sombra deste, supondo-o promovido 
de suficiente frondosidade, pode ir acoitar-se uma lagartixa, o mais certo é que ao 
réptil lhe fique a ponta do rabo de fora. (SARAMAGO, 2002, p.15)

O personagem reconheceu sua fragilidade e insatisfação diante da instituição e da 
incapacidade de mudar as regras já estabelecidas pela escola. O uso da metáfora do bonsai 
representa a castração de ideias e opiniões frente ao personagem de se atualizar.

A título de ilustração, propomos a leitura deste trecho de Bourdieu:

[...] É necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais 
completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, 
esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 
não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. (BOURDIEU, 
1989, p. 7)

Sobre o poder simbólico, Bourdieu (1989) mostra que, para descobrirmos um domi-
nador, é necessário encontrarmos o sujeito que será dominado, pois tal poder é imperceptível 
ao olhar menos criterioso.

O poder simbólico exercido na narrativa de Saramago representa o poder através 
das instituições cristalizadas na sociedade e na força que exerce sobre os personagens e as 
sensações de medo da personagem.

A violência institucional na obra apresenta os instrumentos criados pelas instituições 
para vigiar e controlar as atitudes dos indivíduos, seja a partir da escola, do trabalho ou até 
do próprio regime de regras de uma sociedade.

A violência psicológica em O homem duplicado (2002) é notada quando há o embate 
entre os duplos, um querendo destruir àquele que possa atrapalhar ou castrar a identidade do 
outro, típico do contraste da sociedade contemporânea.
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No caso, o ato de violentar aqui não é o suicídio e sim as tentativas de (auto) destrui-
ção da sua outra identidade. Saramago apresenta ao leitor as diferentes faces da violência e as 
implicações à sociedade, quando nos deparamos com o duplo e as divergências identitárias 
entre eles.

Outro tipo de violência relatada na narrativa é a intrafamiliar, provocada pela mãe da 
personagem Tertuliano, a dona Carolina, por exemplo. Não é física como muitas vezes pode 
ocorrer, mas é psicológica ao conduzi-lo a realizar apenas o que ela lhe indica. Além de Ter-
tuliano, Helena (esposa de Antonio Claro) também sofre com o esposo, sobretudo quando 
prejudica o bem-estar, a integridade psicológica ou a liberdade de direitos. Todavia, ambos 
conseguiram através da consciência e resistência vencer a violência sofrida. Abordaremos 
posteriormente cada uma das faces da violência com mais detalhes nos próximos capítulos.

4. REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE MANIPULA-
ÇÃO NA OBRA O HOMEM DUPLICADO

Os instrumentos de controle da personagem (Tertuliano) são apresentados ao longo 
da narrativa, através da descrição comportamental e a falta de autonomia sobre a própria tra-
jetória. Como já citamos é comparada a um bonsai, cortado para que não cresça e permaneça 
nas fronteiras do controlável e ideal à sociedade. No trecho que segue:

As pessoas equilibradas são assim, têm o costume de simplificar tudo, e depois, 
mas sempre tarde de mais, é que as vemos assombram-se com a copiosa diversi-
dade da vida, então lembram-se de que os bigodes e as barbas não têm vontade 
própria, crescem e prosperam quando se lhe permite [...]. (SARAMAGO, 2002, 
p. 23)

Os costumes são elementos da construção social que Tertuliano herda do seio fa-
miliar. A figura materna é referência para suas atitudes ou falta delas, por isso, constantes 
as visitas da matriarca e a busca de Tertuliano por aconselhamento de seu pilar no início da 
narrativa: a mãe.

Carolina, mãe de Tertuliano, apesar de mãe cuidadosa e afetuosa, por vezes utiliza-se 
da estratégia de manipular emocionalmente, um sujeito já fragmentado pelo meio social, a 
fim de usar sua autoridade para saber os problemas do filho, no entanto, mesmo que no an-
seio de proteger Tertuliano. Para o professor, aquela Cassandra de sua vida pode silenciar as 
palavras dele, por vezes, e mesmo pressioná-lo sobejamente, como observamos no trecho: 
“A mãe não lhe fez perguntas, limita-se de vez em quando a olhá-lo com uma expressão ex-
pectante para logo desviar lentamente os olhos” (SARAMAGO, 2002, p. 229). A postura da 
mãe ao saber lidar com o tempo, usar o tom de voz adequado e sobretudo o olhar, coloca 
Tertuliano em terrível desconcerto enquanto aguarda a verdade.

Essas laranjas a que está a referir-se são países, ou são pessoas, quis saber Ter-
tuliano Máximo Afonso, Dentro de um país, são as pessoas, no mundo são os 
países, e como não há países sem pessoas, por elas é que apodrecimento começa, 
inevitavelmente. (SARAMAGO, 2002, p. 39)
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A anterior reflexão denota a condição decadente das personagens (“pessoas”). O 
apodrecimento ou contágio pode representar um acelerado processo de massificação, ou seja 
contato com outros sujeitos massificados, ocasionando as perdas identitárias e a inconstância 
de se posicionar diante das ações de um ou outro. Sobre os elementos que são utilizados para 
designar a culpa, a qual cerca a personagem e a impede de ultrapassar as margens da zona de 
conforto individual.

É verdade que Tertuliano Máximo Afonso entrou na aula de cara amarrada, o que, 
observado por um estudante que se cria mais perspicaz que a maioria, o levou a 
sussurrar para o colega do lado, Parece que o tipo vem a mosca, mas não era certo, 
o que se notava no professor já era o efeito final da tormenta [...]. (SARAMAGO, 
2002, p. 45)

Depois do almoço, Tertuliano Máximo Afonso participou, com a maior parte dos 
colegas, numa reunião que havia sido convocada pelo diretor a fim de ser analisa-
da a última proposta de atualização pedagógica emanada do ministério, das mil e 
tantas que fazem da vida dos infelizes docentes numa tormentosa viagem a Marte 
através de uma interminável chuva de ameaçadores asteróides que, com demasia-
da frequência, acertam em cheio no alvo. (SARAMAGO, 2002, p. 45)

Um dos mais poderosos e complexos mecanismos de manipulação e violação de 
ideias, sem dúvida, é a instituição profissional. No caso do personagem, a escola exerce esse 
papel pela voz da direção, que busca controlar as possíveis mudanças no sistema de ensino. 
Deixando que os “infelizes docentes” se disponham às reuniões vazias e silenciosas, para que 
o sistema se perpetue por longo tempo. Logo, no primeiro fragmento observamos a insatis-
fação do professor ao executar sua tarefa diária, sem nenhuma perspectiva de evolução das 
aulas diante do modelo repetido diversas vezes.

Vários episódios na obra O homem duplicado (2002), nos remetem às estratégias de 
controle social como o constituído pela mãe, instituição e pelo próprio Antonio Claro.

Citaremos a proposta realizada por Antonio Claro a Tertuliano, para participarem de 
uma aventura.

Convidei-a para ir hoje comigo ver uma casa de campo que está para alugar, A sua 
casa de campo, Exatamente a minha casa de campo, mas fique descansado, quem 
falou pelo telefone com sua amiga Maria da Paz não foi António Claro, mas sim 
Tertuliano Máximo Afonso, Você está doido, que diabólica tramoia é esta, que 
pretende, Quer que lhe diga, Exijo-o, Pretendo passar esta noite com ela, nada 
mais [...]. (SARAMAGO, 2002, p. 277)

Nesta proposta, já interpretada como uma imposição de Antonio Claro, observamos 
que Tertuliano se revela surpreso com a decisão já tomada pelo seu duplo, no trecho que 
segue este diálogo, Tertuliano tentará uma atitude mais agressiva diante do seu impostor, 
porém diante da força persuasiva de Antonio Claro, aceitará o fato e contribuirá com seus 
pertences para que a substituição seja executada. O controle exercido por Antonio Claro, 
especialmente, não é físico como diz Foucault (1987) “Punições menos diretamente físicas, 
uma certa discrição na arte de fazer sofrer, um arranjo de sofrimentos mais sutis, mais vela-
dos e despojados de ostentação”, nesta narrativa a dominação psicológica ganha relevância 
por tratarmos de uma crise identitária no século XXI.
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Nas páginas seguintes, a proposta de Antonio Claro vai se construindo e Tertuliano 
embarca nesta aventura, mesmo por vezes pensando em Maria da Paz e nos perigos que po-
deriam acometer sua “amada”. De certo, Antonio Claro sabe utilizar da fraqueza emocional 
de Tertuliano para satisfazer suas vontades e desejos “Pareceu que tinha deixado descair os 
ombros, vencido, quando o outro disse, depois de ter olhado o relógio, é tempo de ir andan-
do” (SARAMAGO, 2002, p. 279).

Diante da curiosidade e da raiva que nutriu por Antonio Claro “[...] pensou em Anto-
nio Claro como um inimigo que havia vencido a primeira batalha, mas que irá perder a segun-
da se neste mundo ainda resta justiça”, Tertuliano assume a identidade de seu duplo, e como 
uma revanche, fará o mesmo com a esposa de Antonio Claro. Neste momento, observamos 
que através das atitudes do duplo, Tertuliano se retira mais uma vez da sua zona de conforto 
e assume a direção da própria vida, mesmo que seja se passando por outrem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo das diferentes faces da violência na obra O homem duplicado contribuiu de 
forma significativa para que pudéssemos compreender como a representação da violência se 
mostra de maneira sútil na narrativa lusitana, do século XX/XXI.

Deste modo, nesse romance, Saramago aborda e dá destaque a sujeitos silenciados, 
no caso, Tertuliano, criticando elementos da sociedade controladora.

Reiterando o que fora dito, a narrativa de Saramago nos propõem a reflexão sobre 
as crises existenciais da sociedade contemporânea, a partir de “miudinhos escrutínio da so-
lidão” (SARAMAGO, 2002, p. 10) e evidencia como a violência de forma sútil se apresenta 
através de elementos do cotidiano.
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“A COMPANHIA DOS LOBOS”, DE ANGELA CARTER, UMA LEITURA POSSÍVEL

Glauce Viviane Rocha (UERJ)1

Resumo: As releituras dos contos de fadas já fazem parte do contexto literário universal, 
abarcando variadas temáticas, e, redefinindo seu público-alvo. “A companhia dos lobos” 
(2000), de autoria da escritora inglesa Angela Carter, segue a linha das novas versões literárias, 
destinadas a um público adulto, ao transgredir um dos mais clássicos contos infantis: “Cha-
peuzinho Vermelho” (1697), obra publicada, em sua primeira versão, por Charles Perrault. 
Ao se utilizar do recurso literário conhecido como intertextualidade, este diálogo textual 
concede uma revitalização da obra fonte, e à personagem, uma sobrevida, reportando-se 
ao prolongamento das suas propriedades, como figura ficcional, através de refigurações que 
atestam a sua respectiva autonomia, em termos transficcionais (Carlos Reis, 2018). Desse 
modo, este trabalho tem como finalidade analisar o novo perfil de uma personagem criada 
há quatro séculos, e que, nesta versão, alinha-se aos novos padrões estéticos e sociais, de uma 
sociedade sempre em transformação.
Palavras-chave: Personagens femininas; Intertextualidade; A companhia dos lobos.

1. INTRODUÇÃO

Nascidas em épocas muito distantes, os contos ancestrais foram disseminados por 
meio da oralidade, o que lhes acabaria por conferir múltiplas versões. A partir dos primeiros 
registros oficiais dessas narrativas, torna-se possível verificar aspectos e contrastes entre os 
povos, sua cultura, língua e contexto histórico. Nesses contos tradicionais e milenares, con-
vencionou-se retratar o papel da mulher sob a ótica da fragilidade, no qual uma donzela era 
quase sempre salva por uma figura masculina, tantas vezes representada pela figura de um 
príncipe, um pai, um cavaleiro medieval, entre outros. Restava, pois, às personagens femi-
ninas, a personificação da pureza, ingenuidade e bondade, usualmente exemplificadas por 
princesas passivas, ou jovens e belas donzelas humildes e submissas, ou ainda, representações 
místicas como as fadas.

Construída a partir de uma narrativa publicada há quase quatro séculos, “A compa-
nhia dos lobos”, de Angela Carter, conversa com o leitor, que, já ciente de sua versão original, 
segue as pistas deixadas pelo narrador, construindo as imagens e os discursos textuais. “Le 
Petit Chaperon Rouge”, no original, em língua francesa, ou, “Chapeuzinho Vermelho”, em 

1  Aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora 
de Língua Inglesa da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro/SEEDUC.  E-mail para contato: viviane-
rocha011@gmail.com
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língua portuguesa, publicado pelo intelectual francês Charles Perrault, em 1697, tem sido re-
visitado ao longo dos tempos. O conto, que se desenvolve em torno de uma menina, prova-
velmente em sua fase de transição, da idade infantil à adulta, culmina em um trágico desfecho.

A personagem Chapeuzinho Vermelho tem sido recriada, desde então, por meio de 
processos literários intertextuais que revitalizam o texto e a personagem, concedendo-lhe 
uma sobrevida. Carlos Reis, professor e ensaísta, esclarece-nos sobre essa façanha textual, 
apontando que

A sobrevida da personagem reporta-se ao prolongamento das suas propriedades, 
como figura ficcional, através de refigurações que atestam a sua respectiva auto-
nomia, em termos transficcionais. Na análise da sobrevida da personagem estão 
em causa aqueles atributos que levam ao seu reconhecimento, fora do contexto 
original, bem como à observação das mutações sofridas por ela, eventualmente 
noutro contexto mediático. (REIS, 2018, p. 393-394)

A sobrevida da personagem se estende desde as tramas tradicionais, nas quais pouca 
coisa é acrescida ao enredo, até uma grande quantidade de inusitadas e novas roupagens. 
Narrativas cômicas, paródias, dramas, e até mesmo versões mais sóbrias voltadas a um públi-
co adulto podem ser encontradas, ratificando o poder que existe em um bom texto literário. 
Reis acrescenta, ainda, que a refiguração de uma personagem suscita questões socioculturais 
e cognitivas diretamente relacionadas com o conceito de sobrevida:

A sobrevida concede à personagem uma existência autônoma, transcendendo o 
universo ficcional em que ela surgiu originalmente, deste modo, uma determinada 
personagem, eventualmente com grande notoriedade e potencial de reconheci-
mento, pode ser reencontrada noutras práticas narrativas e não narrativas, bem 
como em mensagens não literárias (publicidade). Para que a sobrevida se efetive, 
torna-se necessário retomar, pelo menos em parte, a imagem física, bem como 
marcantes atributos psicológicos e sociais da personagem, que viabilizam aquele 
seu reconhecimento, fora do contexto original. (REIS, 2018, p. 485)

Carlos enfatiza que a força de uma personagem literária tem a capacidade de trans-
por-se a outras linguagens, tais como as adaptações cinematográficas, televisivas, publici-
tárias, reformulando-se entre os mais variados gêneros textuais. Assim, conferimos que o 
próprio conto de Carter, analisado neste trabalho, já foi levado às telas do cinema.

Ainda no contexto da noção da intertextualidade, podemos verificar que ele é um 
fenômeno bastante antigo, contudo, sua noção como um conceito textual nasce apenas no 
século XX, sendo formulado e estudado pela escritora francesa Julia Kristeva (1974, p. 64), 
que cunhou e difundiu o termo, designando assim o processo de produtividade do texto 
literário: “todo texto se constrói como um mosaico de informações, todo texto é absorção e 
transformação de outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, se instala a de inter-
textualidade, e a linguagem poética se lê, pelo menos, como dupla”.

Assim, percebemos que na escrita do texto de Carter, a presença do texto fonte se 
faz presente, representado por diversos elementos, assim como, a personagem principal da 
narrativa, que, na nova releitura apresenta-se com novas características e nuances, a fim de 
surpreender o leitor.
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2. A PERSONAGEM, UMA ANÁLISE

A personagem a ser analisada é a protagonista da história, uma jovem de xale verme-
lho que vai atravessar a floresta para levar alguns “deliciosos acepipes” à avó, que se encontra 
adoentada (2000, p. 204). Não sabemos muito sobre a menina da narrativa de Carter. Infere-
-se, porém, que se trata de uma personagem de coragem, já que a narrativa carrega artifícios 
linguísticos que nos permitem enxergar um ambiente hostil: “mas essa menina de espírito 
indômito insiste em atravessar o bosque. Tem certeza de que as feras não lhe irão fazer mal, 
embora, bastante avisada, põe uma faca no cesto” (CARTER, 2000, p. 204). Vemos também 
que o texto confere a ela adjetivos relacionados à sua aparência e julgamentos de persona-
lidade, como em outro momento: “mas esta, tão bonita e caçula temporã, teve todos os 
mimos da mãe e da avó [...] mas ela sempre foi por demais amada para sentir medo” (CAR-
TER, 2000, p. 205). Também é possível constatar que a personagem passa pela transição da 
infância à adolescência como podemos perceber no trecho a seguir: “os seios começam a 
despontar; e já lhe começaram as regras, esse relógio dentro dela que dará sinal uma vez por 
mês” (CARTER, 2000, p. 205).

A ambiguidade da personagem do texto de Carter tem sido motivo de controvér-
sias: seria ela uma representação do modelo patriarcal, tão comumente representada nas 
narrativas, deixando-se seduzir aos apelos sadomasoquistas do jovem caçador: “Carnívoro 
personificado só a carne imaculada o acalma” (CARTER, 2000, p. 213), ou estaria ela apenas 
reagindo ao seu próprio desejo: “Mas ela esqueceu-se de ter medo dos animais, conquanto 
a Lua se estivesse levantando, porque queria demorar no caminho para ter certeza de que o 
lindo rapaz ganharia a aposta” (CARTER, 2000, p. 207)?

Na primeira hipótese, cairíamos no contexto dos estereótipos que, segundo Pageaux 
(2004), são uma espécie de síntese, de resumo, uma expressão emblemática de uma cultura. 
E provando que a literatura não é ingênua, e, sendo ela cultura, podemos constatar que não 
existe cultura que não esteja fundada em estereótipos, ainda que estes não deem o direito de 
resposta ao outro, por cristalizar uma única imagem do ser.

Na segunda hipótese, no entanto, abraçaríamos a ideia de Candido (2014) que sugere 
que estabeleçamos uma espécie de lógica da personagem. Segundo o crítico, podemos variar 
relativamente a interpretação da personagem, mas o escritor lhe deu, desde logo, uma linha de 
coerência fixada para sempre, delimitando a curva da sua existência e a natureza do seu modo 
de ser (CANDIDO, 2014, p. 58-59). Desse modo, a personagem seria na verdade um produto, 
não mais de um coletivo de ideias oriundas da sociedade, mas toda a sua complexidade seria 
resultado de dados pré-estabelecidos e selecionados pelo seu criador, criados com complexida-
de, variedade, com o mínimo de traços psíquicos, de atos e de ideias (CANDIDO, 2014, p. 59).

Ainda em relação ao comportamento da personagem principal do conto de Carter, é 
possível analisar que mesmo diante do desconhecido – um jovem que acabara de encontrar 
–, a personagem deixa-se levar pelo seu desejo – o de receber um beijo. A respeito da incor-
poração da vida e seus valores pelas personagens de uma narrativa, Forster (2005) é assertivo 
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na ideia de que as personagens aparecem quando são evocadas, mas cheias de um espírito 
de rebeldia, ou seja, a personagem é uma entidade autônoma e precisa mexer, em sentido 
figurado, com o leitor. Nas palavras do crítico

por terem tão numerosos paralelos com pessoas como nós mesmos, tentam viver 
suas próprias vidas e, em consequência, frequentemente incorrem na traição do 
esquema principal do livro. “Escapolem”, ficam “fora de controle”; são criações 
dentro de uma criação, muitas vezes destoando delas. (FORSTER, 2005, p. 90)

Ao analisarmos a personagem, podemos concluir que se, no início da história, a pro-
tagonista é apresentada como menina, aparecendo o termo “criança”, aos poucos, ela sofre 
transformações: em um primeiro momento, ela sente-se atraída pelo belo jovem caçador e 
deseja o beijo dele, ao que, no desfecho da história, emerge uma mulher, ciente de seus dese-
jos, que não se amedronta diante do lobo: ri na cara dele mesmo sabendo que ele fora capaz 
de devorar a sua avó, e, contudo, acaba por se entregar a ele, dormindo “em paz e docemente 
na cama da vovozinha, entre as patas do lobo afetuoso” (CARTER, 2000, p. 213).

Por fim, no conto de Carter, a protagonista não é morta ou devorada pelo lobo, como 
em seu texto fonte, “Chapeuzinho Vermelho’, de Charles Perrault, tampouco foge ao assédio 
sexual, ao contrário, a personagem, em sua nova ressignificação textual, executa a dança da 
sedução de recuos e avanços, até avançar deliberadamente em direção ao lobo, que, nesta 
obra, não se configura algoz da protagonista.

3. CONCLUSÕES

O conceito de identidade feminina nas obras literárias foi construído e baseado em 
arquétipos pré-estabelecidos, e tidos como representações ideais da mulher em uma socieda-
de patriarcal – casar-se, ter filhos, cuidar do lar, e em que muitas vezes, a celebração de um 
casamento no fim da história determinava o ápice da narrativa, como pontua Michelli (2013, 
p.1): “à doce e bela heroína, que resignadamente passou pelas provações que lhe foram 
destinadas, cabe o prêmio de obter, ao final, o casamento com um belo e corajoso príncipe 
encantado, além da felicidade ‘para sempre’”. Ou seja, um universo de perspectivas muito 
limitadas é retratado nestas histórias.

No entanto, nas sociedades atuais, sobretudo na Ocidental, nem todas as mulheres 
se encaixam neste perfil. Além disso, vivemos novos tempos e precisamos pensar na figura 
feminina de forma pluralizada, para que não exista um único conceito de mulher, mas, sim, 
de mulheres, como sinaliza Gomes:

O tempo passou e a mulher precisou lutar pelo direito de ter direitos. Os pa-
péis femininos e masculinos mudaram, a condição feminina mudou, ou seja, as 
princesas, rainhas e trabalhadoras do nosso tempo podem escolher seu destino, 
sua profissão, o momento adequado para a união e para ser mãe. As escolhas 
nos conduzam para a construção de uma sociedade que tem o protagonismo de 
mulheres e homens. Mas é verdade que esta sociedade está em construção: ainda 
convivemos com moldes tradicionais e, ao mesmo tempo, experimentamos novos 
modelos revelados em tantos recontos. (GOMES, 2017, p. 126)



158

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

Assim, Carter, escritora inglesa conhecida por sua leitura pós-feminista, recorre ao 
realismo mágico para mergulhar em temas do universo feminino, como a libertação sexual da 
mulher e seus processos de escolha, visando a subverter discursos patriarcas nas narrativas da 
tradição. Em seu texto, “A companhia dos lobos”, a personagem principal se opõe à passivi-
dade, quase sempre adjetivada às mulheres nas narrativas literárias, e subverte – ao menos, até 
certo ponto – o lugar comum destinado ao chamado sexo frágil nos textos literários.
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A MARCA DE SHAKESPEARE

Heloísa Dias Queiroz (UERJ)1

Resumo: O presente resumo expandido tem como objetivo apresentar a comunicação oral 
realizada no 10º Seminário dos Alunos de Pós-graduação em Letras da UERJ, realizado de 
7 a 11 de outubro de 2019, na própria universidade. A comunicação oral realizada no evento 
apresentou de forma breve o tema de minha pesquisa de mestrado, que visa estudar e enten-
der a figura de Shakespeare como uma marca para diversos produtos culturais, especialmente 
adaptações cinematográficas dos anos 1990 direcionadas para o público adolescente.
Palavras-chave: William Shakespeare; Estudos da adaptação; Adaptação cinematográfica; 
Construção de marca; Branding.

1. INTRODUÇÃO: A PESQUISA E SEUS OBJETIVOS

Adaptações estão por toda parte: seja na natureza, com a transformação e evolução 
das espécies, seja na comunicação e na literatura, com o ajuste que realizamos na linguagem e 
na forma com que contamos histórias, alterando-as de acordo com o público-alvo da mensa-
gem. Muitos estudiosos como Walter Benjamin e Roland Barthes já dedicaram seu tempo a 
entender como se dá o processo de contar histórias, focando principalmente em como novas 
histórias são derivadas de outras.

Após milhares de anos de produção de arte, é mais do que natural que obras artísti-
cas pré-existentes, ao alcançarem um determinado status e popularidade, se tornem fonte de 
inspiração para a produção de novo material. Atualmente, grande parte dos filmes cinema-
tográficos assim como muitas das séries de TV mais populares consistem em adaptações de 
outras obras, principalmente obras literárias de autores consagrados. Como exemplos, pode-
mos citar a série “O Conto da Aia”, baseado no livro de mesmo nome de Margaret Atwood e 
o filme “It: A coisa”, de 2017, baseado também na obra homônima de terror de Stephen King.

Considerando o universo das adaptações, um nome claramente se destaca: William 
Shakespeare. O dramaturgo não somente pode ser considerado um grande adaptador teatral, 
sendo o responsável pela popularização e imortalização de diversas histórias, como também 
pode ser considerado como o autor que mais vezes serviu de fonte de inspiração para adap-
tações em diversas mídias, sendo um dos autores adaptados mais conhecidos de todos os 

1  Bacharel em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (2012) e Bacharel em 
Letras Inglês/Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2018). Mestranda em Literaturas 
de Língua Inglesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com pesquisa na área de Literatura: Teoria, 
Crítica e História, com orientação da Profª Drª Fernanda Teixeira de Medeiros. E-mail para contato: heloisad.
queiroz@gmail.com 
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tempos. Seu nome alcançou tal status dentro e fora da literatura que não é exagero dizer que 

se tornou uma marca.

Com a afirmação “O que é que há em um nome?”, que aparece na peça Romeu e 
Julieta (II. 2, 46) como pergunta-chave, meu projeto de pesquisa visa analisar a trajetória da 

canonização de Shakespeare e como tanto seu nome como o de suas peças funcionam como 

marcas próprias para adaptações cinematográficas modernas, que, ao atribuírem caracterís-

ticas específicas a esses novos produtos culturais, tendem a aumentar seu reconhecimento e, 

consequentemente, o seu desejo de consumo para um público específico.

O corpus da minha pesquisa se debruça sobre as peças A Megera Domada (1594) e 

Romeu e Julieta (1595) e os filmes “10 coisas que odeio em você” (1999) do diretor Gil Junger e 
“Romeo+Juliet” (1996) de Baz Lurhman, visando entender não só como operam as diferenças 

nas adaptações de tragédias e comédias dentro do nicho cinematográfico de filmes para ado-

lescentes como também de que forma isso se reflete na imagem de marca de Shakespeare e 

na recepção de sua marca. Como objetivos secundários têm-se o de investigar o fascínio que 

a cultura Ocidental possui por Shakespeare e como isso se reflete em valores e associações 

positivas na marca Shakespeareana assim como o de analisar a forma como indivíduos ex-

pressam suas identidades através do consumo de produtos culturais, mais especificamente, 

adaptações cinematográficas.

2. O DIÁLOGO ENTRE LITERATURA E MARKETING

Devido ao meu histórico acadêmico com formação tanto em Comunicação Social, 

quanto em Letras, tal projeto se originou da vontade de pensar a Literatura fora de si mesma, 

através da observação de outros campos de estudo que podem ser correlatos e apresentar 

pontos de convergência. Ao observar especificamente as adaptações, esses pontos de con-

vergência apareceram naturalmente. Os estudos de adaptação provaram ser um campo vasto 

e diversificado, no qual as culturas atravessam fronteiras nacionais e linguísticas, tornando-se 

uma área-chave de investigação para diferentes tipos de pesquisadores, devido às suas pers-

pectivas multidisciplinares, podendo compreender teoria literária, crítica de cinema; semi-

ótica; linguística; sociologia; tradução, estudos culturais e de mídia, apenas para mencionar 

alguns dentre muitos outros campos.

A pesquisa em questão volta-se, dessa forma, para três grandes campos de estudo, 

sendo eles: teoria da adaptação, história da recepção/crítica literária e finalmente, marketing/ 

branding. A figura de Shakespeare é o que interliga o pensamento de todos esses campos 

de estudo e entendê-la de acordo com cada uma das perspectivas apontadas é o que de fato 

promove o diálogo entre Literatura e Marketing.

Para entender Shakespeare como uma marca, faço-me valer dos conceitos de perso-

nalidade de marca apresentado por David Aaker (1991) e de identidade de marca, desenvol-
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vido por Noel Kapferer (1992), sendo esse último a principal fonte de referência, devido a 
sua robustez e complexidade.

Aaker foi o pioneiro a entender marcas como indivíduos, atribuindo-lhes caracte-
rísticas inerentes aos seres humanos tais quais idade, gênero e classe social. O conceito de 
personalidade de marca foi desenvolvido por Aaker com o objetivo de projetar todas as 
associações do consumidor com determinado produto ou serviço, estabelecendo relações 
emocionais entre ambos.

Já o conceito de identidade de marca, criado por Kapferer tratou-se de uma evolução 
do conceito de Aaker pois, mais do que características demográficas, tal definição também 
leva em conta aspectos importantes na formação da personalidade dos indivíduos, tomando 
como base a própria definição de personalidade apresentada pela Psicologia. De acordo com 
Kapferer, a identidade de marca é composta por seis elementos integrados, que formam as 
facetas de um prisma, exemplificado de acordo com a figura 01, abaixo. São eles: físico, per-
sonalidade, cultura, mentalização (ou auto-imagem), reflexo e relação. Tomando como base o 
próprio ato comunicativo, o prisma é segmentado sob duas perspectivas: emissor e receptor 
e interiorização e exteriorização, preocupando-se com a forma da enunciação de uma men-
sagem e como a mesma é percebida e interpretada.

Fig. 01 - Prisma de Identidade de Marca
Fonte: Google Images

A faceta física refere-se ao conjunto de características objetivas, visíveis e tangíveis 
que “corporificam” a marca e ajudam os consumidores a identificá-la no ponto de venda. 
Fazem parte dessa faceta os recursos visuais que definem o design de uma marca e seus 
produtos, como cores e formas das embalagens, logomarca e tipologia utilizados. O segundo 
elemento, personalidade, refere-se ao tipo de pessoa que uma marca poderia ser comparada 
se entendida como um indivíduo. Da mesma forma como a personalidade de um indivíduo 
pode ser percebida por meio de seu comportamento, a personalidade de uma marca é perce-
bida pelos seus consumidores a partir de sua comunicação e propaganda. Assim, essa faceta 
leva em consideração características subjetivas da marca, referindo-se à forma como seu 
caráter, estilo e suas atitudes são percebidos.

Já a terceira faceta, cultura, deve ser compreendida como um sistema de valores e 
princípios fundamentais que se tornam a base para a construção de uma marca. Essa faceta 
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representa a ligação de uma marca com sua organização e, muitas vezes, os valores culturais 

da companhia e da região em que ela atua são transferidos diretamente para suas marcas. A 

quarta faceta, mentalização (ou autoimagem em algumas traduções), corresponde à imagem 

que as marcas têm em relação a si mesmas, isto é, a forma como veem a si próprias. Em con-

trapartida, a faceta do reflexo traduz-se como a forma com a qual as marcas são percebidas 

de forma particular pelos consumidores. Trata-se da imagem exterior que uma marca vende, 

um modelo de identificação e aspiração para os consumidores, que, ao consumi-la projetam 

para o restante da sociedade certas características específicas referentes a seus estilos de vida. 

De forma simples, a faceta do reflexo, portanto, é a forma como os consumidores querem 

ser percebidos após consumir a marca. É importante lembrar que a faceta do reflexo não é 

exatamente a descrição de características precisas do público-alvo de uma marca, mas sim, 

aquilo que eles apreciam e desejam transmitir sobre si mesmos.

Por último, a faceta da relação corresponde à conexão, interação e associação criados 

entre marca e seus consumidores. Essa faceta corresponde ao estilo de comportamento e a 

forma de conduta da marca, que emergem através de sua entrega de produtos e serviços, ou 

seja, a partir de sua convivência com os consumidores.

As facetas de físico, relação e reflexo são aspectos de exteriorização, visto que cor-

respondem aos aspectos sociais que definem a marca para seu público, a forma como uma 

marca se expressa para o mundo. Já as facetas de personalidade, cultura e mentalização são 

aspectos de interiorização, pois simbolizam as características incorporadas pelas marcas, a 

forma como a marca enxerga a si mesma. Sob a segunda perspectiva, as facetas de físico e 

personalidade correspondem ao emissor construído, isto é, correspondem aos aspectos pri-

mordiais que permitem que a marca seja percebida como uma pessoa pelos seus consumido-

res, enquanto as facetas de mentalização e reflexo correspondem ao destinatário construído, 

ou seja, direcionam e determinam a forma com a qual a marca quer que seu público-alvo 

enxergue a si mesmo enquanto consumidor daquela marca.

É, portanto, o conceito de identidade de marca proposto por Kapferer, devido às 

suas considerações a respeito da construção de imagem e percepção do público que é tido 

como principal conceito para a discussão da marca Shakespeariana.

3. CONCLUSÃO: A RECEPÇÃO DE SHAKESPEARE

Ao longo da história a recepção crítica acerca da obra de Shakespeare foi conside-

ravelmente variada. Como um dos principais dramaturgos do período Elizabetano, Shakes-

peare pôde desfrutar da fama ainda em vida. Ainda que admirado, porém, seu trabalho foi 

muitas vezes considerado como inferior quando comparado ao de outros dramaturgos da 

época, como Fletcher, Beaumond e Johnson. Conforme nos aponta o teórico Michael Dob-

son (1992) foi somente durante o século XVIII, através da renovação e a releitura das peças 
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de Shakespeare promovidas pelo movimento Iluminista que a percepção crítica acerca de sua 
obra começou a se alterar.

Interessado em entender como a figura de Shakespeare evoluiu de um mero dra-
maturgo para o status de ‘poeta nacional inglês’, Dobson, em seu livro The Making of  The 
National Poet, pesquisou como o processo de adaptações e apropriações da obra do bardo 
foi possível durante o período de 1660 a 1769, em diferentes contextos históricos e sociais, 
e como tal percurso desempenhou papel fundamental no que podemos considerar como 
os primórdios de sua construção de marca. Além das adaptações teatrais, Dobson destaca 
algumas figuras que também foram essenciais na transformação de Shakespeare em ícone 
cultural, sendo a principal delas a do ator e diretor teatral David Garrick.

Em 1769 Garrick organizou o festival conhecido como Jubileu de Stratford, cujo 
objetivo era o de divulgar ao público uma estátua de Shakespeare que Garrick encomendara. 
Nesse evento, Garrick declamou um poema de sua autoria em que consagrava o dramaturgo 
como um “semi-deus” e “o deus da nossa idolatria”, possivelmente dando origem ao culto 
formal à figura de Shakespeare, que, anos mais tarde, passou a ser denominado como bar-
dolatria pelo poeta romântico George Bernard Shaw. O fato de que nenhum verso das peças 
do bardo foi de fato recitado ou encenado durante esse festival nos prova que, considerando 
o contexto da sociedade inglesa, a figura de Shakespeare havia transcendido o teatro e a Li-
teratura de tal forma que não era mais preciso conhecer a sua obra para conhecer seu autor.

Para os fins da minha pesquisa acadêmica, o evento do Jubileu de Stratford se mostra 
apenas como o embrião do que viria a ser um fenômeno muito maior. Um fenômeno que 
ultrapassa barreiras geográficas e históricas, que perdura no tempo e que impacta diferentes 
culturas e sociedades. Mais do que apenas o “poeta nacional inglês”, Shakespeare, com suas 
personagens e passagens tão marcantes, impregnou-se na cultura ocidental de tal maneira 
que foi considerado por Marjorie Garber (2008) como um pensador determinante na cons-
trução da cultura moderna.

Entender, portanto, como se deu expansão desse fenômeno fora da Dramaturgia e 
da Literatura e a extensão de sua influência para outros domínios, conforme já mencionado 
anteriormente é um dos principais focos de interesse da minha pesquisa. Após determinar o 
panorama histórico da construção da marca Shakespeareana, espero ser possível construir seu 
prisma de identidade de marca, nos moldes de Kapferer, e identificar quais de suas caracterís-
ticas estão sendo transpostas para as adaptações cinematográficas escolhidas como corpus de 
pesquisa, sendo reconhecidas pelo público atual como características “inerentes” a Shakespeare.
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RESSONÂNCIAS DO ABSURDO: INFLUÊNCIAS DE ESPERANDO GODOT, DE SAMUEL BECKETT, EM UM 
ROMANCE DE GERAÇÃO, DE SÉRGIO SANT’ANNA

Janda Montenegro (UFRJ)1

Resumo: Em um estudo aprofundado de Um romance de geração, de Sérgio Sant’Anna, fare-
mos um recorte sobre a ótica do Teatro do Absurdo, através do qual traçaremos diálogo com 
a forma narrativa da peça Esperando Godot, de Samuel Beckett. Para tal, jogaremos luz so-
bre seus personagens principais, os diálogos espiralados e as divagações dentro da narrativa 
como técnica de distração ao leitor-espectador, dentre outros artifícios literários elegidos por 
ambos os autores. Como embasamento para nosso estudo, nos debruçaremos sobre Civita 
(1976), em seu estudo sobre o Teatro do Absurdo e Samuel Beckett; de Adorno (2008), e 
suas reflexões sobre a alienação coletiva; de Anthony Giddens (2002), e o efeito de colagem 
dentro do texto; Otávio Rangel (1949) e os elementos do teatro; e do especialista David 
de Sousa Alves Raposo (2014), sobre o uso do humor e outros elementos no trabalho de 
Sant’Anna.
Palavras-chave: Sérgio Sant’Anna; Teatro do absurdo; Samuel Beckett; Literatura brasileira; 
Experimentalismo.

1. RESSONÂNCIAS DO ABSURDO

A obra de Sant’Anna apresenta marcas teatrais inconfundíveis, seja na temática, seja 
na forma. Em Um romance de geração, a referência é declarada quando o personagem Santei-
ro, explicando a ideia espiralada da peça de teatro, que na verdade não é nem dele, e sim de 
um amigo, sobre um outro amigo, confessa que “é uma espécie de Esperando Godot carioca” 
(SANT’ANNA, 2009, p. 19).

O título de Samuel Beckett, publicado em 1953, leva “o tema do absurdo às últimas 
consequências” (CIVITA, 1976, 5). O autor, ao lado de Eugène Ionesco, Arthur Adamov, 
Jean Genet e Fernando Arrabal, é “considerado como um dos mais importantes represen-
tantes da corrente conhecida como teatro do absurdo” (CIVITA, 1976, p. 5), termo cunhado 
por Martin Esslin, em 1961, em referência às peças teatrais escritas por esses autores, que 
tiveram o auge na década de 1950. Filha do Surrealismo, essa estética propõe “apresent[ar] 
situações inusitadas ou ilógicas; não pretende contar uma história; [...] tende a ter uma estru-
tura circular; terminando como começou [...]; apresenta uma linguagem que não tem sentido 
convencional” (BIBLIOTECA PUCRS, 2010).

1  Escritora e Doutoranda em Literatura Brasileira no setor de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, UFRJ.
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Na peça de Beckett, todos os dias, em uma estrada isolada, debaixo de uma árvore, dois 
desocupados, Vladimir e Estragon, esperam a chegada de Godot. Este, entretanto, nunca che-
ga, tampouco é descrito fisicamente – seria Godot uma representação do divino? Uma pessoa? 
Uma metáfora? –, o que suscita o questionamento quanto à sua existência. Nada disso, porém, 
importa, exceto que os dois personagens aguardam sua chegada, o que não ocorrerá. Para ocu-
par as horas de aguardo e o tédio do ato de esperar, Vladimir e Estragon conversam o tempo 
todo, travando diálogos irrelevantes, sobre assuntos aleatórios e desimportantes.

Beckett apresenta o homem como essencialmente solitário, órfão de uma nature-
za que se manifesta como irremediável força destruidora. Só e perdido, o homem 
beckettiano sente-se minúsculo diante de um universo cuja ordem não consegue 
captar, embora tente angustiadamente combater o vazio da vida onde nada se 
transforma. (CIVITA, 1976, p. 5)

A peça é composta de diálogos vazios, que surgem como fluxo de pensamento e às 
vezes interrompem o próprio ritmo do enredo. O quadro é potencializado quando entram 
em cena Pozzo e seu cachorro – que, na verdade, é um homem numa coleira –, Lucky, com-
plicando ainda mais a linearidade das conversas insólitas, “leva[ndo] o tema do absurdo às 
últimas consequências” (CIVITA, 1976, p. 5), o que vai ao encontro do que Samuel Beckett 
teria dito sobre sua própria obra: “Nada tenho a dizer, mas somente eu sei como dizer isto” 
(CIVITA, 1976, p. 5).

Ao ouvir sobre a suposta peça do tal amigo teatrólogo, que escreveria sobre um casal 
ali do Leme, a jornalista se irrita, achando-a “escrota, cafajeste. Realista demais” (SANT’AN-
NA, 2009, p. 19). O enredo é contado por Santeiro enquanto a jornalista vai se sentindo mais 
à vontade no apartamento dele, interagindo e antecipando as falas e as problemáticas da peça.

O grau de semelhança entre a ficção e a ficção dentro da ficção é tamanho que, ao se 
dar conta desse giro da narrativa, a jornalista perde a temperança, “ficando mesmo nervosa 
e gritando, como se eles já fossem um casal antigo, numa relação deteriorada” (Sant’Anna, 
2009, 10), embora na fala essa descrição se refira à mulher da outra peça, a do amigo. Os dois 
discutem, até que Santeiro confessa:

ELE: (voltando ao próprio tom de voz) – Mas é aí que você não sacou a transcendência. 
É um realismo falso, aparente, simbólico. O casal fica discutindo o domingo intei-
ro e nunca sai para a praia. É uma espécie de Esperando Godot carioca. Como Go-
dot (Deus) nunca chega para Wladimir e Estragon na peça de Beckett, também 
a praia nunca será atingida por eles (ele adquire um tom grandiloquente): ETERNOS 
NÁUFRAGOS DA EXISTÊNCIA. (SANT’ANNA, 2009, p. 19)

Há uma movimentação na narrativa que proporciona a metalinguagem, na qual o 
texto fala do próprio texto e fala de outras produções. Na montagem do teatrólogo, o im-
pedimento do casal de sair e ir à praia é causado pela discussão cíclica que os dois travam 
constantemente. Porém, o texto brasileiro não se propõe a uma crítica social, tampouco reli-
giosa; ao contrário, ao trocar Godot – que, para muitos, é entendido como a figura de Deus, 
dada a aproximação lexical em inglês com a palavra God, Deus – por uma praia, Sant’Anna 
usa a ironia para apontar como as prioridades do brasileiro teriam mudado aos domingos: da 
igreja para a praia.
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“Nesse sentido, [...] o teatro [de Beckett] aliena o homem de preocupações políti-
co-sociais para colocá-lo diante dos problemas que o fazem defrontar-se consigo mesmo” 
(CIVITA, 1976, p. 12). O mesmo ocorre no texto de Sant’Anna, cujo personagem principal, 
alienado das preocupações sociais, se refugia em seu apartamento para se isolar das pessoas 
e afogar suas frustações em copos de uísque, gastando todo o dinheiro – da mãe, já que é ela 
quem o sustenta – em apostas em cavalos. As preocupações de Santeiro são apenas consigo 
mesmo, seu desinteresse em escrever e sua vida medíocre, que o frustra.

Além do diálogo implícito com a peça beckettiana, em Um romance de geração há ecos 
da técnica de redação jornalística – o que reflete a profissão da personagem Clea. Sua ten-
tativa de conseguir a informação entra em dissonância com a verborragia de Santeiro e sua 
incapacidade de manter o foco nas respostas.

Nota-se, que o material que aduba Um romance de geração mescla diferentes possibili-
dades narrativas. O constante interromper de um assunto que se emenda em outro, transfor-
mando os diálogos em digressão vertiginosa sem fim é o tipo de artifício presente no teatro 
do absurdo, mas a mesma técnica se vê também nas artes plásticas, em especial em Marcel 
Duchamp, por quem Sant’Anna nutre profunda admiração.

O artista francês, ao retirar um objeto de seu cotidiano e ressignificá-lo como obra de 
arte, provoca o imaginário do apreciador das artes – e é exatamente esse efeito que Sant’An-
na cria em seus textos, ao fundir a influência do artista francês com o teatro do absurdo, ao 
colocar seus personagens divergindo sobre assuntos corriqueiros e destoarem de seus locais 
de existência. Esses elementos

sem dúvida criam texturas de experiência via mídia que não estão disponíveis na 
palavra impressa. No entanto, como os jornais, revistas, periódicos e outros tipos 
de matéria impressa, esses meios são tanto a expressão das tendências globali-
zantes, desencaixadoras, da modernidade, como instrumento dessas tendências. 
Como modalidades de reorganização do tempo e do espaço, as semelhanças entre 
os meios impressos e eletrônicos são mais importantes que suas diferenças na 
constituição das instituições modernas. E isso vale para as duas características bá-
sicas da experiência transmitida pela mídia nas condições da modernidade. Uma é 
o efeito colagem. Dado que o evento se tornou quase completamente dominante em 
relação ao lugar, a apresentação dos meios de comunicação toma a forma de justa-
posição de histórias e itens que nada têm em comum exceto serem “oportunos” e 
terem consequências. A página de jornal e o guia de programação da televisão são 
exemplos igualmente significativos do efeito colagem. O desaparecimento de nar-
rativas e até, talvez, a separação dos signos em relação aos referentes, como que-
rem alguns, marcam esse efeito?! [...] Uma colagem não é, por definição, uma nar-
rativa; mas a coexistência de itens diferentes nos meios de comunicação de massa 
não representa uma confusão caótica de signos. Antes, as “histórias” separadas 
que são exibidas lado a lado expressam ordenamentos típicos de consequencia-
lidade de um ambiente espaço-temporal transformado, do qual a predominância 
do lugar praticamente se evaporou. Não se somam numa única narrativa, mas 
dependem de unidades de pensamento e de consciência, as quais de certa forma 
elas também expressam. (GIDDENS, 2002, p. 31, grifo do autor).

Tendo a praia como “a verdadeira produção neste Rio de Janeiro” (SANT’ANNA, 
2009, 24), deve-se levar em consideração que nos anos 1970 e 1980 a praia era um local fre-
quentado pela elite artística carioca, entre os bairros de Ipanema e Leblon. Santeiro, porém, 
não concorda que o fato de a pessoa ir à praia leva-a a não gostar de teatro, e vice-versa. Sua 
ideia é fazer uma peça a favor da praia, e isso irrita sua interlocutora, que já se perdeu sobre 
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qual peça ele fala e conclui que “não basta [...] fazer um dos papéis [...], um dos personagens. 
Tem de fazer os dois?” (SANT’ANNA, 2009, p. 25). Portanto, “os momentos de humor im-
pedem a monotonia” (CIVITA, 1976, p. 20), exatamente como na peça de Beckett, em que 
surge o seguinte questionamento:

ESTRAGON: Qual o nosso papel nisso?

VLADIMIR: Nosso papel?

ESTRAGON: Pense bem (BECKETT, 1976, 31).

O papel dos dois é esperar Godot, assim como na obra brasileira o papel dos dois 
personagens é realizar uma entrevista, e tentar fazê-la em todas as oportunidades que surgi-
rem. Observa-se que assim como se questiona a participação individual dos envolvidos no 
compromisso travado – o da espera e o da entrevista –, em ambas as obras ocorre uma eroti-
zação do enredo enquanto este se desenvolve. É quase como se o erótico fosse uma solução 
para ocupar o peso do tempo que se passa sem objetivo. Em Beckett, a ideia é mais mórbida, 
dialogando com o suicídio:

ESTRAGON: Que tal se a gente se enforcasse?

VLADIMIR: É um modo de se masturbar.

ESTRAGON (excitado): A gente goza?

VLADIMIR: Completamente. E onde cai, nascem mandrágoras. É por isso que 
elas gritam quando a gente as colhe. Você não sabia? (BECKETT, 1976, p. 25-26).

Já em Um romance de geração a abordagem sexual se apresenta na figura da repórter mis-
teriosa, que aparece na casa do personagem principal e desperta curiosidade que fica implícita 
nas contínuas indiretas nas falas de Santeiro. O escritor fictício, entretanto, mais idealiza do 
que realiza, seja por não concluir qualquer ato durante boa parte da peça, seja porque ridicu-
lariza os outros artistas nesse sentido, incluindo a si mesmo. A figura da mulher é vista por 
ele com sublimação, e, sobre a jornalista que o visita, pensa consigo mesmo que “essa é uma 
dessas mulheres que, literalmente, fazem um artista” (Sant’Anna, 2009, p. 42).

Em Um romance de geração há ainda um quê de maternal na figura da mulher que, ao 
mesmo tempo que produz uma atração física em seu interlocutor, desperta a ideia de acon-
chego maternal, de modo que Santeiro considera a jornalista uma

dessas mulheres que nos põem no colo nos instantes da impotência artística mais 
absoluta, mas que, como a calmaria, podem ser o prenúncio da grande tempesta-
de. Porque, de repente, aquele cérebro murcho, gosmento, paralisado, do escritor, 
pode ter nada mais nada menos que... UMA EREÇÃO! (SANT’ANNA, 2009, 43)

Em oposição à outra peça, nosso objeto de estudo faz uso do humor para descrever o 
cenário erótico e, mais ainda, aproveita a vulnerabilidade de seu personagem para ridicularizá-lo 
em sua profissão – uma oportunidade que vimos Sant’Anna aproveitar em todos os livros que 
estudamos, uma vez que seu “humor, às vezes grosseiro, serve para desconstruir a figura do 
escritor empolado, de casaca e chapéu, em sua torre de marfim” (RAPOSO, 2014, p. 19).



170

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

Em ambos os trabalhos há uma espécie de consciência que os personagens têm de 
estarem atuando e, talvez por isso, deixam que seus pensamentos fluam, interrompendo, assim, 
a fala do outro. A ambientação teatral ajuda a reforçar a estética dramática das duas obras. Em 
determinado ponto de Esperando Godot, Vladimir e Estragon estão com raiva, discutindo, pres-
tes a se engalfinhar. Então ocorre a Estragon que esta é uma boa maneira de passarem o tempo 
da espera, sugerindo ser uma “boa ideia! Vamos nos insultar” (BECKETT, 1976, p. 143).

A mesma autoconsciência demonstra Santeiro, que justifica estar desiludido da lite-
ratura pois “todos os diálogos são falsos, todos os livros são falsos. Tão falsos quanto este 
riso aqui [ele imita o próprio riso histérico anterior]” (SANT’ANNA, 2009, p. 58; grifo do autor). 
Santeiro é ciente de sua atuação enquanto escritor. O constante ficcionalizar ultrapassa seu 
ofício e toma conta de sua vida, fazendo-o atuar mesmo quando responde a uma simples 
entrevista. Sua justificativa está nos livros clássicos da literatura, que “também são falsos, mas 
de uma falsidade que convence, porque no contexto em que foram escritos essa falsidade 
era autêntica” (SANT’ANNA, 2009, p. 58). Como vemos, a semelhança com a resposta de 
Beckett sobre não ter nada a dizer, mas somente ele saber fazê-lo não é mera coincidência.

Considerando que o gênero romance perdeu muitas de suas funções tradicionais 
“para a reportagem e para os meios da indústria cultural, sobretudo para o cinema” (ADOR-
NO, 2008, p. 56), nesse trabalho Sant’Anna reúne diversos elementos culturais num roteiro 
teatral recheado de farsa e ironia.

Em pensarmos que “contar algo significa ter algo especial a dizer” (ADORNO, 2008, 
p. 56), tanto em nosso objeto de estudo quanto na obra de Beckett observamos que “quan-
to mais se alienam uns dos outros os homens, os indivíduos e as coletividades, tanto mais 
enigmáticos eles se tornam uns para os outros” (ADORNO, 2008, p. 58). Nessa vertigem, 
Vladimir, Estragon, Santeiro e a jornalista se apartam da realidade em que vivem para focar 
em uma tarefa que não se cumpre, porém sobre a qual podemos entender que a insistência é 
mais importante que a conclusão, o que reflete bastante a época em que ambos os trabalhos 
foram publicados, de difícil perspectiva de futuro, dado o contexto político-social.

Por mais difícil que estivesse o cenário, ambos os autores utilizam o humor e a ironia 
para suavizar suas histórias e retratar as inquietações da época de maneira aparentemente 
despretensiosa, porém, com vários vazios capazes de ressignificar os temas.
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O FEMININO NOS PRIMÓRDIOS DA BURGUESIA: AS VOZES DE CAROLINE VON WOLZOGEN E MARIA 
BENEDICTA BORMANN/DÉLIA

Juliana Couto (UERJ)12

Resumo: A escritora alemã setecentista Caroline von Wolzogen e a brasileira oitocentista 
Maria Benedicta Bormann (Délia) viveram em tempos e países distintos, mas o vigor de 
seus escritos as aproxima: ambas lançaram seus olhares sobre a interação estabelecida entre 
a mulher e o meio que a cerca no âmbito do contexto burguês em seus romances Agnes von 
Lilien e Lésbia, respectivamente. Convém frisar que as autoras se assemelham ainda pelo fato 
de terem vivido em períodos de florescimento da escrita feminina, tendo sido contemporâ-
neas a notáveis nomes da literatura alemã e brasileira. O presente trabalho se propõe, por 
conseguinte, a observar a conjuntura na qual os romances supracitados vieram a lume e sua 
concatenação com o papel da mulher na sociedade.
Palavras-chave: Caroline von Wolzogen; Délia; Literatura feminina.

A escritora Caroline von Wolzogen viveu entre os anos de 1763 e 1847 em uma Ale-
manha plena de célebres literatos. Ela mesma foi parte do círculo de um dos mais notáveis 
nomes do período: Friedrich Schiller (1759-1805), seu cunhado e parceiro intelectual que 
não somente incentivou suas aptidões artísticas, enviando-a conselhos e ideias, como foi o 
responsável pela publicação de obras suas como Der leukadische Fels (O rochedo da Leucádia, 
1792) e Agnes von Lilien (1796/97), em seus periódicos Thalia e Die Horen (As horas), respec-
tivamente.

A própria educação recebida por Wolzogen desde a juventude a punha em posição 
de destaque, dado que à maioria de suas contemporâneas era oferecida apenas uma educação 
superficial, que visasse os dotes domésticos. Como membro da pequena nobreza, foi pro-
piciada a Caroline e a sua irmã, Charlotte, uma boa educação, que incluía, além de aulas de 
desenho, música, francês e alemão (uma “educação de meninas”), ciência, geografia e litera-
tura (conhecimentos usualmente ministrados somente aos meninos). Wolzogen desenvolveu, 
ademais, gosto pela literatura grega e latina (STOLZENBURG, 2012, p. 13), expandindo, 
desde a mais tenra idade, seus horizontes intelectuais. A autora ainda teve oportunidade de 
aprimorar seus conhecimentos em viagem empreendida à Suíça no ano de 1783, onde escre-
veu sua primeira obra, um relato de viagem, Schreiben einer jungen Dame, auf  ihrer Reise durch die 
Schweiz (Escritos de uma jovem dama, em viagem pela Suíça), publicado em 1784 no periódico de 

1  Doutoranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) – juliana.ocouto@gmail.com 
2  O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001
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Sophie von La Roche, Pomona für Teutschlands Töchter (Pomona para filhas da Alemanha) (STOL-
ZENBURG, 2012; TURTENWALD, s.d.).

Maria Benedicta Bormann, por sua vez, viveu em um período não menos profícuo da 
literatura brasileira, no qual a presença da pena feminina começava a se impor, o que também 
ocorreu na Alemanha setecentista. A escritora nascida em Porto Alegre em 1853 cresceu 
no Rio de Janeiro e faleceu em 1895, poucos anos após a publicação de seu romance Lés-
bia (1890). Advinda de família de prestígio, Bormann, assim como Wolzogen, recebeu uma 
educação primorosa: dominava os idiomas inglês e francês, além de possuir dotes musicais 
(tocava piano e cantava belamente) e artísticos (no campo do desenho). Além da obra supra-
citada, Maria Benedicta publicou os romances Aurélia (1883), Celeste (1893), Angelina (1894), 
entre outros. Ademais, a autora colaborou com periódicos cariocas como A Gazeta da Tarde, 
A família e O Paiz (TELLES, 2004, p. 431).

A escritora adotou o pseudônimo “Délia”, dado que viva em um período no qual 
a escrita feminina provocava fortes reações negativas, afinal, o local destinado às mulheres 
de sua classe social se circunscrevia ao âmbito doméstico. Dirigir-se a um público era tarefa 
essencialmente masculina. De acordo com Norma Telles:

Délia é o nome de uma matrona da Roma Antiga amada pelo poeta Tíbulo. Quan-
do Maria Benedicta Bormann escolheu seu pseudônimo, o nome de suas persona-
gens, Lésbia e Catulo, e o dístico que encima a porta do seu gabinete de trabalho – 
um verso de um poema de Horácio –, também fez referência ao universo romano: 
um momento específico de maior liberdade para a mulher, artística e sexualmente. 
(TELLES, 2004, p. 432)

Wolzogen e Bormann, portanto, embora separadas por um século, em muito se as-
semelham no que concerne aos seus singulares processos de formação. Convém frisar que 
a análise de romances que contam com um significativo distanciamento temporal entre suas 
publicações justifica-se pelo fato de as conjunturas que circundavam a mulher alemã setecen-
tista de origem burguesa terem se tornado perceptíveis somente no Brasil do século seguinte 
– salvo as devidas peculiaridades de cada país.

No que se refere à escrita de autoria feminina dos tempos de Wolzogen e Bormann, 
imperava a indagação acerca da habilidade artística da mulher, tidas desde tempos imemo-
riais como figuras secundárias no processo criativo. Isto quando a elas era concedida alguma 
participação neste decurso dominado pelo sexo masculino. Caroline e Délia se viam, por-
tanto, ante os desdobramentos deste silenciamento histórico. Segundo os apontamentos de 
Michelle Perrot:

Mas as mulheres são suscetíveis de criar? Não, diz-se frequentemente e conti-
nuamente. Os gregos fazem do pneuma, o sopro criador, propriedade exclusiva 
do homem. ‘As mulheres jamais realizaram obras-primas’, diz Joseph de Maistre. 
Auguste Comte as vê como capazes apenas de reproduzir. Como Freud, que lhes 
atribui, entretanto, a invenção da tecelagem: ‘Estima-se que as mulheres trouxe-
ram poucas contribuições às descobertas e às invenções da história da cultura, 
mas talvez elas tenham inventado uma técnica, a da trançagem e tecelagem’. [...] 
Elas são inspiradoras e mesmo mediadoras do além. Médiuns, musas, ajudan-
tes preciosas, copistas, secretárias, tradutoras, intérpretes. Nada mais. (PERROT, 
2015, p. 96-97 – grifos do autor)
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Apesar de tais entraves, Wolzogen, Bormann e suas contemporâneas buscaram seu 
espaço no mundo das letras e abriram caminho a suas sucessoras. Foi justamente no século 
XVII que a Alemanha abrigou uma abundância de escritos de autoria feminina, inaugurados 
por Sophie von La Roche e seu romance Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim (A História 
da senhorita von Sternheim, 1771). O período do Setecentos ainda contou com nomes como 
Bettina Brentano (1785-1859), neta de La Roche, irmã de Clemens Brentano (1778-1842) e 
esposa de Achim von Arnim (1781-1831), Caroline Schlegel (1763-1809), mulher de August 
Wilhelm Schlegel (1767-1845), Dorothea Veidt (1764-1839), esposa de Friedrich Schlegel 
(1772-1829), Caroline von Günderode (1780-1806), entre outras. O Brasil do Oitocentos, 
por seu turno, assistiu ao despontar de Narcisa Amália (1856-1924), Nísia Floresta (1810-
1885), Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), um dos membros fundadores da Academia Bra-
sileira de Letras, Maria Firmina dos Reis (1825-1917), a primeira romancista brasileira, dentre 
outros nomes.

As conjunturas supracitadas moldaram os terrenos nos quais os romances Agnes von 
Lilien e Lésbia, de Wolzogen e Délia, respectivamente, vieram a lume. Embora haja uma 
distinção de tom no que se refere às figuras das protagonistas – a heroína de Wolzogen se 
apresenta de forma moderada, se comparada à contundência da personagem central de Délia 
–, as problemáticas introduzidas nas tramas se aproximam, especialmente no que concerne 
à parca educação recebida pelas meninas de seus tempos, o que remete ao papel da mulher 
ante à sociedade.

O enredo da trama da escritora alemã se pauta nas vivências da jovem Agnes, que se 
apresenta como a narradora da própria história. A narrativa é atravessada por cartas, que as-
sumem a função de retomar tempos passados, de modo a permitir uma melhor compreensão 
da composição dos personagens e suas condutas. Agnes segue o modelo de heroína à qual 
inúmeras adversidades são impostas antes que lhe seja concedido um final feliz, provando, 
assim, seu senso de moral e sua virtuosidade. A protagonista enfrenta ao longo do enredo 
questões como: a saída da casa paterna (burguesa), a descoberta de sua real origem (nobre), 
os entraves da vida na corte (onde se concentram boa parte das complicações da trama) e a 
batalha travada a fim de conquistar o direito de vivenciar plenamente seu primeiro e grande 
amor pelo barão de Nordheim. Tal aspecto da trama não impede, porém, a manifestação de 
questionamentos acerca das imposições sociais colocadas aos indivíduos – principalmente às 
mulheres, reféns de papeis sociais engendrados pelo sexo oposto.

A obra de Bormann, por outro lado, abrange um período maior da vida da prota-
gonista Anabela/Bela, que adota o pseudônimo Lésbia ao adentrar no universo das letras. 
A trama, narrada pela própria protagonista, acompanha seus passos desde a juventude até a 
maturidade, o que justifica um amargor crescente ante uma vida de desventuras – elemento 
ausente na narrativa de Wolzogen. Bela atravessa uma trajetória espinhosa, perpassada por 
realizações e frustrações pessoais e profissionais, tais como: o desquite após um casamento 
abusivo, a tumultuosa carreira literária, permeada não somente por elogios, mas por duras 
críticas pautadas meramente em seu sexo, e a vivência do amor em uma união ilegítima com 
Dr. Pereira/Catulo, cuja felicidade é perturbada pela entrada em cena de um novo amor, que 
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Lésbia opta por não concretizar. Após sua morte, Catulo compila e publica suas obras, o que 
remete à ideia de que apenas o corpo de Lésbia perece, ao passo que sua escrita é imortalizada.

Agnes e Lésbia, embora enfrentem trajetórias distintas, se veem ante um mundo que 
não permite a plena vivência de suas capacidades intelectuais, o que provoca certo isolamento 
em relação às suas contemporâneas, às quais apenas o mínimo era oferecido em seu processo 
de formação. Este aspecto é explicitado por Agnes ao observar os costumes da corte e a cultura 
das aparências, que entram em conflito com seus valores calcados na razão e na simplicidade:

Por volta do jantar, onde a maior parte da sociedade havia se separado, tornou-se 
a conversação mais próxima e eu pude delinear comigo mesma os contornos de 
alguns caracteres. Eu ainda conhecia pouco da vida convencional e da linguagem 
das pessoas da corte. Meus princípios simples encontraram tantos paradoxos, 
com os quais se reconcilia sem esforço através do hábito de um sentido flexível. 
Era para mim tão natural quanto a noite sucede ao dia lamentar os ludibriados 
e odiar os ludibiradores, e dar preferência à virtude da honra e a honra de sua 
própria vantagem. Nos julgamentos desta sociedade, vi todos estes conceitos re-
virados. Até mesmo as paixões, que requerem uma invulgar força do ânimo, bem 
como o amor e a ambição, servem a muitas pessoas com o mesmo escárnio. Pa-
receu-me esta altura, da qual eles observam de cima a baixo comportamentos de 
nossa existência, uma arrepiante solidão. Somente espinhos e cardos crescem no 
terreno rochoso do egoísmo. A condessa não dava sinais seja de censura ou de 
aprovação. Seu carácter permanecia imaculado para mim, mas por que são estas 
pessoas sua sociedade? (WOLZOGEN, 1798, p. 26 – tradução nossa)

Lésbia explicita igualmente seu descontentamento ante um mundo que impede a 
plena realização dos anseios de seu sexo, exibindo uma profunda consternação ao narrar o 
processo de surgimento de sua persona literária, fruto do arrefecimento de suas forças ante 
o silenciamento que lhe é imposto pela sociedade:

Olhe: começou a minha mocidade em uma luta e terminou em um desencanto. 
Atribuíram-me defeitos que eu não tinha e negaram-me as qualidades que eu 
possuía. Era muito sensível a qualquer demonstração de ternura, ofenderam-me 
mortalmente e tornei-me vingativa. Nasci para amar o mundo inteiro, não me 
compreenderam, por isso aprendi a odiar. Não querendo despender em vão meus 
melhores sentimentos, guardei-os no fundo d’alma, onde morreram à míngua de 
alimento. Conhecendo todos os embustes da sociedade e toda a perfídia huma-
na, caí na fria e inerte desesperança que mutila a criatura para toda e qualquer 
aspiração. Morreu assim o que de mais puro havia em mim – o coração, mas a 
tudo resistiu o cérebro, sempre atraído pelo belo e galvanizado pelo entusiasmo! 
Impeliu-me o instinto de conservação para as letras, apaixonei-me pela literatura 
e dos destroços de mim mesma nasceu Lésbia [...]. (BORMANN, 1998, p. 192)

Ambas as heroínas atravessam um processo de tomada de consciência provocado 
pelo embate entre demandas do eu e exigências sociais, nas quais ou o individual é repetida-
mente sacrificado em prol do bem comum (em Wolzogen) ou a personalidade esmorece ante 
seu sufocamento (em Délia). De todo modo, impunha-se ao sexo feminino uma gama de 
infortúnios a fim de ratificar uma postura passiva, pretensamente natural às mulheres, afinal, 
aquelas que se insurgiam contra tal estado de coisas eram tidas por figuras perigosas. Daí 
depreende-se que a escrita de autoria feminina se configurava como um ato arrojado, pois, 
independente do conteúdo escrito, a subversão residia na própria prática literária. Wolzogen 
publicou seus textos em um tempo no qual Johann Gottfried von Herder (1744-1803), ao re-
preender sua noiva, Caroline von Flachsland (1750-1809), julgava adequado citar o provérbio 
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árabe:  “Uma galinha que cante e uma mulher que seja culta são maus presságios: corte-se a 
cabeça a ambas” (apud BEUTIN, 1993, p. 272). Délia produziu sua obra em um período no 
qual as críticas às obras de autoria feminina incluíam elogios à formosura das autoras, que 
mascaravam a exprobração de escritos tidos como inferiores (TELLES, 2004, p. 422-423). 
Tais tempos não se encontram demasiado distantes das autoras do século XXI. Retomá-los 
faz-se necessário a fim de convocar o surgimento de uma época na qual não mais seja admi-
tido assinar obras de autoria feminina recorrendo a abreviações de modo a indeterminar o 
sexo da autora. Época esta onde o termo “literatura feminina” não mais seja associado a uma 
literatura menor.
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A STUDY OF MAYA ANGELOU’S JOURNEY OF MEMORY AND RESISTENCE IN I KNOW WHY THE CAGED BIRD 
SINGS

Marcelli Claudinni Teixeira Osorio (UERJ)1

Resumo: Maya Angelou, nascida Marguerite Ann Johnson, foi uma artista, poeta e escri-

tora norte-americana (1928-2014). Sua autobiografia em série entrelaça suas experiências 

individuais com a história social coletiva dos afro-americanos. O presente trabalho pretende 

estudar alguns aspectos de como Maya Angelou moldou seus escritos em I Know Why the 

Caged Bird Sings [Eu sei por que o pássaro canta na gaiola] (1969), sua primeira autobiografia, não 

apenas para contar sua jornada, mas também para retratar o desenvolvimento da protago-

nista do desamparo à resistência contra o racismo e a segregação através de suas memórias. 

Para tal estudo, utilizamos como base teórica os escritos de Sidonie Smith e Julia Watson 

(2001), Astrid Erll (2011) e os ensaios de Suzette A. Henke (2009), James Robert Saunders 

(2009) e Pierre A. Walker (2009). Assim, sugere-se que Maya Angelou constrói sua narrativa 

autobiográfica como um testemunho coerente, de maneira a demonstrar como superou um 

passado de trauma.

Palavras-chave: Autobiografia; Memória; Resistência; Maya Angelou; I Know Why the Caged 

Bird Sings.

Maya Angelou, born Marguerite Johnson, is an outstanding writer, poet and autobio-

grapher. The Concise Oxford Companion to African American Literature (2001), in the biographical 

article dedicated to Angelou, highlights that her serial autobiography intertwines in a harmo-

nious way her individual experiences with the collective social history of  African Americans 

(LIONNET, 2001, p. 8-9). Angelou’s personal experiences are representative of  the changes 

that have occurred in America since the 20th century. Her works continue to empower and 

give voice to those who have been silenced. This paper intends to discuss some aspects rela-

ted to how Maya Angelou’s I Know Why the Caged Bird Sings (1969) portrays the protagonist’s 

development from helplessness to resistance against racism and segregation throughout her 

autobiographical narrative’s structure. This study considers some main parts of  Angelou’s 

narrative.

In Reading Autobiography: A Guide For Interpreting Life Narratives (2001), Sidonie Smith 

and Julia Watson stress that “a life narrative can be, and often is, written over a long span 

of  time, as is the case with the multiple narratives of  Edward Gibbon and Maya Angelou, it 

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, na especialidade Literaturas de Língua In-
glesa. Especialista em Docência do Ensino Básico pelo Colégio Pedro II (2017). Graduada em Letras – Inglês/
Literaturas pela UERJ (2016).
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must be written during the writer’s life span — or be published posthumously ‘as is’” (SMI-
TH; WATSON, 2001, p. 6).

In addition, biographers use multiple forms of  evidence, as historical documents, 
interviews and family archives. By comparison, personal memories are the primary source 
for life narrators. In autobiographical narratives, “imaginative acts of  remembering always 
intersect with such rhetorical acts as assertion, justification, judgment, conviction, and inter-
rogation. That is, life narrators address readers whom they want to persuade of  their version 
of  experience” (SMITH; WATSON, 2001, p. 6).

The writer of  an autobiography depends on access to memory to tell a narrative of  
the past. The process of  remembering is not a passive one, but it involves a reinterpretation 
of  the past in the present, as memory cannot be fully recovered. Therefore, we form or orga-
nize fragments of  memory into complex constructions that become the stories of  our lives 
(SMITH; WATSON, 2001, p. 16).

Moreover, scholars indicate that the memory invoked in autobiographical narrative is 
specific to the time of  writing and the contexts of  telling (SMITH; WATSON, 2001, p. 18). 
They also emphasize that remembering has a politics, that is, what is remembered or forgot-
ten, and why, change over time. There is also the question over who is authorized to remem-
ber and what they are authorized to remember (SMITH; WATSON, 2001, p. 18). Likewise, 
according to Smith and Watson, acts of  personal remembering are fundamentally social and 
collective, because memory is a means of  sharing a social past that may have been obscured, 
in order to activate its potential for reshaping the future (SMITH; WATSON, 2001, p. 20-21).

Concerning life narratives that involve memory and trauma, Smith and Watson ex-
plain that narrators struggle to find ways of  telling about suffering, as these memories may 
come to surface of  consciousness in fragments despite the passing of  years. Some dreadful 
memories must be repressed for human beings to survive. As a consequence, recreating a 
past life in those narratives involves negotiating memory (SMITH; WATSON, 2001, p. 21-
22).It is noteworthy that autobiographical acts can work as therapeutic intervention, because 
speaking or writing about trauma becomes a process through which the narrator finds words 
to give voice to what was unspeakable (SMITH; WATSON, 2001, p. 22-23).

In Memory in Culture (2011), Professor Astrid Erll underlines that:

Re-membering is an act of  assembling available data that takes place in the pre-
sent. Versions of  the past change with every recall, in accordance with the chan-
ged present situation. Individual and collective memories are never a mirror ima-
ge of  the past, but rather an expressive indication of  the needs and interests of  
the person or group doing the remembering in the present. (ERLL, 2011, p. 8)

Astrid Erll explains that cultural memory is unthinkable without media. That is, me-
mory on the collective level, “the construction and circulation of  knowledge and versions 
of  a common past in sociocultural contexts”, is only possible with the aid of  media, for 
instance, through orality, print, radio, television, the Internet and monuments, among others 
(ERLL, 2011, p. 113). The scholar indicates that personal memories can only gain social 
relevance through media representation and distribution. On the contrary, the individual 
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only gains access to socially shared knowledge through communication and media reception 
(ERLL, 2011, p. 113-114). Furthermore, Astrid Erll notes that, just like memory, media do 
not simply reflect reality, but offer constructions of  the past. Reality is given or accessible 
through media constructions (ERLL, 2011, p. 114-115).

Therefore, we can understand that in her first autobiography, I Know Why the Caged 
Bird Sings, Maya Angelou uses her personal memories and arranges her life narrative from 
her early years until the age of  seventeen. As Smith and Watson have noted, the life narrator 
organizes the fragments of  memory and reinterprets the past in the moment of  writing. As 
a result, the reality from Angelou’s past is accessible through her choices on how to orga-
nize her memories in the aforementioned autobiography. The purpose of  this paper is to 
understand how Maya Angelou has shaped her writings not only to tell her life story, but 
also to demonstrate how she overcame a past of  helplessness, internalized inferiority and 
trauma, achieving a sense of  self-respect, knowing how to resist to racism and segregation 
with dignity.

In “Racial Protest, Identity, Words, and Form in Maya Angelou’s I Know Why the Caged 
Bird Sings”, Pierre A. Walker gives emphasis to the fact that Angelou’s first autobiography 
both displays literary unit and demonstrates how to fight racism (WALKER, 2009, p. 19). 
He draws attention to the idea that Maya Angelou shaped the material of  her childhood and 
adolescent life story to present a progressive process of  affirming identity, learning about 
the power of  words and resisting racism (WALKER, 2009, p. 19). This sequence of  lessons 
about resisting racist oppression leads Maya from “helpless rage and indignation to forms of  
subtle resistance, and finally to outright and active protest” (WALKER, 2009, p. 19).

In the beginning of  her autobiography, the child Maya does not like her appearance 
and shows low self-esteem. She fantasizes about different hair, teeth and skin color: “Wouldn’t 
they be surprised when one day I woke out of  my black ugly dream, and my real hair, which 
was long and blond, would take the place of  the kinky mass that Momma wouldn’t let me 
straighten?” (ANGELOU, 1997, p. 2); “Because I was really white and because a cruel fairy 
stepmother [...] had turned me into a too-big Negro girl, with nappy black hair, broad feet 
and a space between her teeth that would hold a number-two pencil” (ANGELOU, 1997, p. 
3). Maya also feels displaced as a black girl living in Southern United States: “If  growing up in 
painful for the Southern Black girl, being aware of  her displacement is the rust on the razor 
that threatens the throat” (ANGELOU, 1997, p. 4).

In another moment, Maya tells her readers how Stamps, in Arkansas, was a segrega-
ting town to the point that some black children did not know how white people looked like: 
“In Stamps the segregation was so complete that most Black children didn’t really, absolutely 
know what whites looked like. [...] I remember never believing that whites were really real” 
(ANGELOU, 1997, p. 25). Later, she explains her initial inability to see white people as hu-
mans: “People were those lived on my side of  town. I didn’t like them all, or, in fact, any of  
them very much, but they were people. These others, the strange pale creatures that lived in 
their alien unlife, weren’t considered folks. They were whitefolks” (ANGELOU, 1997, p. 26).
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Maya’s father, Bailey Johnson, visits his children in Stamps and takes them to their 
mother, Vivian Baxter, in St. Louis, Missouri. In this new home, Maya narrates the abuse 
imposed on her by Mr. Freeman, her mother’s boyfriend. There is a trial, and after that, the 
rapist is found dead. Maya feels that her lie — saying that the accused man did not touch 
her before the occasion of  the rape — at Mr. Freeman’s trial caused his death. As a result, 
she decides to stop talking (ANGELOU, 1997, p. 85-87). Walker adds that “Maya refuses to 
speak because she fears the potentially fatal power of  words, but throughout the second half  
of  the book she acknowledges that the imagination can harness the power of  words to great 
ends” (WALKER, 2009, p. 24).

Maya Angelou accounts that her family in St. Louis accepted her behavior as a pos-
t-rape affliction. After some time, the family called her impudent and demanded her to talk, 
but she would not. As a result, Maya and her brother Bailey were delivered back to their 
grandmother in Stamps (ANGELOU, 1997, p. 88). Suzette A. Henke, in “Maya Angelou’s 
Caged Bird as Trauma Narrative”, stresses that Maya, brutally traumatized by rape and emotio-
nal betrayal, responds by constructing a wall of  protective silence around her destroyed ego. 
She exhibits the classic symptoms of  post-traumatic stress disorder (HENKE, 2009, p. 112).

In Stamps, Mrs. Bertha Flowers, the aristocrat of  Black Stamps, lends Maya books, 
encourages her to read them aloud and recite poems (ANGELOU, 1997, p. 98). She contri-
butes to the young girl affirmation of  her identity and to raise her self-confidence:

I was liked, and what a difference it made. I was respected not as Mrs. Hender-
son’s grandchild or Bailey’s sister but for just being Marguerite Johnson. […] All I 
cared about was that she had made tea cookies for me and read to me from her fa-
vorite book. It was enough to prove that she liked me. (ANGELOU, 1997, p. 101)

Pierre Walker points that this chapter interrelates the themes of  racial pride, identity, 
the power of  words and the importance of  literature. Mrs. Flowers attention to Maya had 
an important positive effect on the young girl (WALKER, 2009, p. 23). In addition, James 
Robert Saunders, in “Breaking Out of  the Cage: The Autobiographical Writings of  Maya 
Angelou”, highlights that this educational encounter proves to be a vital turning point in 
Maya’s narrative (SAUNDERS, 2009, p. 5).

At the age of  ten, Maya takes a job at Mrs. Viola Cullinan’ home. One afternoon, 
a friend of  Mrs. Cullinan suggests calling Maya “Mary”, because “Margaret” is too long. 
Not only does Mrs. Cullinan mispronounce Maya’s name, “Marguerite”, but she accepts her 
friend’s suggestion and starts to call Maya by the name “Mary”: “Well, that may be, but the 
name’s too long. I’d never bother myself. I’d call her Mary If  I was you. […] The very next 
day, she called me by the wrong name. […] She’s Mary from now on” (ANGELOU, 1997, p. 
107-109). As a consequence, Maya is furious and decides she must find a way to get fired as 
she was not allowed by her grandmother to quit the job. After Bailey’s advice, Maya selects 
Mrs. Cullinan favorite pieces of  china and dropped them as if  it were an accident (ANGE-
LOU, 1997, p. 110). Then, Mrs. Cullinan would never forget Maya’s: “‘Her name’s Margaret, 
goddamn it, her name’s Margaret!’ And she threw a wedge of  the broken plate at me” (AN-
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GELOU, 1997, p. 110). We can observe in these passages that Maya starts to find ways to 
resist oppression and the wrongs done to her.

Suzette A. Henke marks Maya’s series of  “adventures” as adolescent rites of  passage: 
in the slums of  Los Angeles, she survives in a community of  homeless children who sleep in 
abandoned cars; on a pleasure trip across the border to Mexico, she rescues her drunk father 
and learns to drive an automobile; through persistence and stubbornness, she becomes the 
first Black ticket-collector on the San Francisco cable cars (HENKE, 2009, p. 114).

By the end of  the book, as Henke explains, Maya still suffers from low-self-esteem 
as a rape victim, has doubts about her body and sexuality. Then, she invites a boy from the 
neighborhood to sexual experimentation. After, Maya discovers she is pregnant with a baby 
and hides this fact from the family as she is close to graduate high school. Later, she leaves a 
note to reveal her pregnancy (ANGELOU, 1997, p. 288).

After the initial shock, her family understands the situation and she finds in her baby 
the emotional warmth and affection she craved: “After a short labor, and without too much 
pain (I decided that the pain of  delivery was overrated), my son was born. Just as gratefulness 
was confused in my mind with love, so possession became mixed up with motherhood. I had 
a baby. He was beautiful and mine” (ANGELOU, 1997, p. 289).

Despite difficulties, Maya faces challenges and grows into a strong woman. Therefo-
re, it is possible to see a sequence of  events in Angelou’s book that portray Maya’s journey 
from a helpless, neglected child to someone who starts to resist in subtle ways until the end 
of  the autobiography, when she takes control over her life, fights for a job, for her son and 
for a bright future.

In parallel to Smith and Watson, that highlight that autobiographical acts can work 
as therapeutic intervention (SMITH; WATSON, 2001, p. 22-23), Suzette Henke states that:

in the act of  narrative articulation, the trauma story becomes a public, potentially 
communal testimony that sets the stage for psychic reintegration. It is the very 
process of  rehearsing and emotionally reenacting a tale of  survival and triumph 
that gives meaning to an otherwise meaningless experience of  victimization and 
effects both psychological catharsis and reintegration into a sympathetic discour-
se community. (HENKE, 2009, p. 113)

Thus, Angelou successfully reconstructs the experience of  trauma in the form of  a 
coherent testimony that portrays the horror of  childhood sexual abuse, parental absence, her 
internalized inferiority, her struggle for acceptance and how she finds ways to revitalize her 
sense of  self  and identity.
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TECENDO COM OS FIOS DO PASSADO – UMA ANÁLISE DE UM DEFEITO DE COR

Maria Inês Freitas de Amorim1 (UERJ)

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a representação do cotidiano do 
período da escravidão no Brasil a partir do romance Um defeito de cor, publicado em 2006, de 
autoria da escritora negro-brasileira Ana Maria Gonçalves. A autora tece uma trama em que 
personagens históricos e ficcionais estão alinhados num mesmo fio condutor, formando um 
bordado onde realidade e ficção atuam lado a lado. O romance evidencia a ancestralidade 
como instrumento de luta e as redes de afeto como formas de (re)existir. Refletir sobre a his-
tória da escravidão a partir de textos ficcionais é um caminho para buscar reparações de um 
passado invisibilizado e entender as profundas raízes da desigualdade e do racismo presentes 
ainda hoje e, assim, ser possível a concreta finalização do processo de abolição em nosso país.
Palavras-chave: Literatura brasileira; Escravidão; Metaficção historiográfica.

No Brasil, a escravidão durou mais de três séculos e, apesar de ter terminado legal-
mente há mais de cento e trinta anos, ainda se vive num processo inconcluso de abolição. Há 
marcas do passado escravagista nas relações sociais opressivas que ainda não foram supera-
das. Se por um lado, a História Oficial tende a silenciar os relatos dos escravizados ao longo 
do tempo e relegado suas narrativas e trajetórias a um papel de coadjuvante, a Literatura, por 
outro lado, a partir da poética da ficcionalidade, pode ser um espaço de diálogo sobre como 
seria a vida de milhões de africanos escravizados que tiveram sua liberdade “sequestrada” 
para a vida em cativeiro.

A metaficção historiográfica é uma forma de narrativa na qual o passado é revisto 
e há a possibilidade de serem apresentadas múltiplas perspectivas ficcionais sobre aconteci-
mentos. Para Hutcheon (1991, p. 169), “a metaficção historiográfica representa um desvio 
às formas convencionais (correlatas) de redação da ficção e da história, com seu reconheci-
mento em relação à inevitável textualidade dessas formas”. Assim, o processo de ficciona-
lizar o passado parte da perspectiva de que todo o conhecimento sobre o que aconteceu é 
partilhado discursivamente, por isso “o que a metaficção historiográfica contestar é qualquer 
conceito realista ingênuo de representação, mas também quaisquer afirmações textualista ou 
formalista ingênuas sobre separação entre arte e o mundo” (HUTCHEON, 1991, p.165).

A metaficção historiográfica, dessa forma, não busca ocupar o espaço da História ou 
pretende ser considerada um discurso “Oficial”, mas busca elementos que possibilitem refle-
xões sobre outras visões e outros personagens, muitas vezes invisibilizados ou considerados 

1  Licenciada em Letras pela Universidade Federal Fluminense (UFF), bacharel em Comunicação Social/ 
Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e doutoranda em Literatura Brasileira pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail para contato: mariainesfamorim@gmail.com 
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“vilões”. A História Oficial possui diversas lacunas de perspectivas e de fatos e a Literatura é 
um espaço para o preenchimento. O escritor, a partir de pesquisas sobre o passado e a cons-
trução criativa de uma poética da ficcionalidade, torna-se um agente que narra possibilidades 
de histórias. A uma história ancestral apagada, há a viabilidade de uma trajetória reconstruída.

A voz dos escravizados, por exemplo, manteve-se silenciada ao longo do tempo, 
num processo permanente de desumanização daqueles que passaram pelo cativeiro. Mais 
do que esvaziar de sentido e humanidade os corpos, há também o processo de apagamento 
dos conhecimentos, o epistemicídio. Ao impor a cosmovisão eurocêntrica como a única 
verdadeira e subalternizar outras formas de saberes e de crenças, como a cosmovisão afri-
cana, o processo de dominação atinge níveis profundos de negação da existência daqueles 
conhecimentos não-hegemônicos.

[...] a história do epistemicídio em relação aos afro-descendentes é a história do epis-
temicídio do Brasil, dado o obscurantismo em que o país foi lançado em sua origem. 
O projeto de dominação que se explicita de maneira extrema sobre os afrodescen-
dentes é filho natural do projeto de dominação do Brasil, um sistema complexo de 
estruturação de diferentes níveis de poder e privilégios. (CARNEIRO, 2005, p. 104)

O detentor da soberania exerce o controle sobre a vida e a morte, elegendo que 
algumas vidas possuem mais importância que as demais e quais são descartáveis. Tal ação 
é denominada por Mbembe (2018) de necropolítica, conceito que aprofunda as discussões 
iniciadas pelos estudos sobre a biopolítica propostas por Foucault para desenvolver reflexões 
acerca da política de morte desempenhada pelo poder hegemônico. Para formalizar esse pro-
cesso de necropolítica, um todo simbólico precisa ser construído para justificar a eliminação 
de determinados grupos sociais. O epistemicídio é uma dessas práticas.

Para combater o epistemicídio, autoras negro-brasileiras têm desempenhado impor-
tante protagonismo ao construírem narrativas que denunciam a condição subalternizada dos 
negros no Brasil e evidenciam em seus escritos toda a potência de força e afirmação de vozes 
em luta por mais representatividade.

As escritoras afro-brasileiras, a partir de sua História dentro de sua luta, retratam 
a razão e o coração da mulher negra brasileira e se estabelecem com o tempo 
como referência obrigatória no panorama da literatura contemporânea de seu 
país. Sempre combativas contra a discriminação, as escritoras afro-americanas e 
afro-brasileiras adotam específicas e diferentes estratégias de ação em sua luta. 
(SALGUEIRO, 2004, p. 119-20)

Uma autora negro-brasileira que busca em sua escrita ficcional construir uma narra-
tiva que evidencie o passado de silenciamento e opressões sofridos pelos escravizados é Ana 
Maria Gonçalves e seu romance Um defeito de cor é um exemplo dessa luta de representar a 
perspectiva dos subalternizados.

A obra, publicada em 2016 e vencedora do prêmio Casa de las Américas, apresen-
ta uma carta ficcional escrita pela personagem histórica Luisa Mahin para o seu filho Luis 
Gama, escritor, jornalista, advogado e considerado o Patrono da Abolição da Escravidão do 
Brasil. Ao longo da carta, a protagonista do romance, denominada pelo seu nome iorubá 
Kehinde, traça um relato das suas memórias e experiências, apresentando a sua perspectiva 
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sobre os fatos narrados e suas reflexões sobre o que vivenciava e observava. A obra também 
apresenta a transição da condição de sua narradora de mulher escravizada para mulher livre, en-
fatizando toda a sua luta, e sua busca pelo seu filho, vendido pelo pai branco como escravizado.

Luisa Mahin é, também, uma Heroína da Pátria, símbolo de resistência e de luta pela 
liberdade. Resgatar a sua história a partir da leitura do romance contribui para que haja o pre-
enchimento das lacunas que a História Oficial deixou sobre a participação dos escravizados 
no combate à escravidão, sobretudo a participação das mulheres. As memórias da narradora 
são apresentadas como expressão do protagonismo que exerceu em sua trajetória, quando, 
mesmo considerada como uma mercadoria, apropriou-se de si e de sua vida na conquista de 
sua liberdade e dos seus amigos e familiares.

Ao longo da narrativa, Kehinde apresenta a violência sofrida por ser uma mulher es-
cravizada. A personagem narra o estupro que sofreu aos doze anos: “Ele conseguiu ser muito 
mais vingativo do que eu poderia imaginar, ao entrar no quarto e dizer que a virgindade das 
pretas que ele comprava pertencia a ele” (GONÇALVES, 2017, p. 170).

Pois, como afirma Davis

[...] as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram vítimas de abu-
so sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas. A 
postura dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência: quando 
era lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas 
de gênero; mas, quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos 
cabíveis apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição 
de fêmeas. (DAVIS, 2016, p. 19)

Além de narrar todos os sofrimentos vivenciados pelos escravizados, sobretudo por 
ser uma mulher escravizada, como estupro e perda do filho, a autora também descreve as 
ações de combate à violência e luta pela liberdade. Ao longo da narrativa, a personagem 
apresenta seus afetos e suas iniciativas de sobrevivência. O romance também narra o enga-
jamento da personagem na Revolta dos Malês, um levante ocorrido em Salvador, em 1835. 
Em trecho da obra a narradora descreve:

Por onde passávamos, eu sentia os outros pretos nos olhando como se quises-
sem dizer que estávamos todos juntos, que eles sabiam que éramos um deles. 
O Suleimane estava muito confiante, e apontava os carregadores de cadeirinha 
dizendo que seria a última vez que veríamos aquela cena, que olhássemos bem 
à nossa volta e prestássemos atenção a todos os trabalhos e humilhações a que 
os pretos eram submetidos, porque os dias de escravidão estavam acabando. 
Durante dois ou três dias Alá guiaria nossas mãos e nossas armas, e depois que 
a vitória estivesse garantida, não haveria um só preto fiel trabalhando como 
escravo. (GONÇALVES, 2017, p. 517)

A Revolta dos Malês é um importante episódio na História do Brasil, sobretudo por 
ser um dos levantes abolicionistas mais bem articulados. A luta pela liberdade protagonizada 
por negros, livres, foros e escravizados, não obteve o sucesso pretendido, mas representou 
uma indicação de um sonho de libertação. Entretanto, apesar de tamanha relevância, o episó-
dio é pouco abordado nos livros de História, sendo relegado a poucos parágrafos.

A construção de um romance que narra a trajetória de uma mulher negra escravizada, 
protagonista e narradora de sua própria biografia proporciona aos leitores o contato com 
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uma perspectiva do passado do Brasil pouco explorado. A História Oficial apresenta o olhar 
hegemônico, ou seja, daqueles que escravizaram e não a daqueles que foram escravizados. 
Assim, uma das contribuições que a leitura de Um defeito de Cor proporciona é que a versão 
dos silenciados passe a ser construída no imaginário nacional.

Resgatar narrativas, mesmo que ficcionais, é uma importante estratégia de refletir 
sobre o passado do Brasil, sobre as narrativas que são apresentadas, sobre os papéis desem-
penhados sobre os mais diversos personagens que construíram o país. Entender que há múl-
tiplas versões sobre os fatos narrados, vozes que foram silenciadas e personagens que foram 
apagados. Conhecer o passado é uma forma de entender que estruturas sociais permeiam as 
relações humanas no presente e de que maneira os laços de opressão foram firmados. Com-
preender a origem das desigualdades é o caminho para transformar as estruturas, reparar os 
equívocos e construir um futuro mais igualitário.
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A MULHER POTOMITAN E O GRIOT ANTILHANO: O RESGATE MEMORIALÍSTICO NAS OBRAS DE SIMONE 
SCHWARZ-BART E JOSEPH ZOBEL

Marina Brito de Mello (UFF)1

Resumo: A análise consiste na representação e no resgate memorialístico através da figura 
feminina metafórica do potomitan e do contador de histórias que rememora o griot africano, 
ambos presentes no universo antilhano com a responsabilidade de revelar o passado de seus 
ancestrais escravizados. A figura metafórica do potomitan presente no romance Pluie et vent sur 
Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart, e a imagem do griot transposta na obra La rue Cases-
-Nègres, de Joseph Zobel objetivam a recordação e a afirmação de uma identidade única, as-
sim como o protagonismo negro, diferente da história imposta pelos colonizadores brancos. 
A denúncia feita pelas obras de Schwarz-Bart e Zobel permite a revalorização da Guadalupe 
e da Martinica - as Pequenas Antilhas - e contribui para a restauração de uma identidade pró-
pria, advinda das raízes africanas silenciadas pelo navio negreiro.
Palavras-chave: Antilhas; Memória; Protagonismo negro; Simone Schwarz-Bart; Joseph 
Zobel.

1. SEÇÃO PRIMÁRIA

O presente estudo analisa o universo antilhano através das figuras do potomitan e 
do griot responsáveis pela rememoração da história pertencente aos ancestrais escravizados 
e desterritorializados da pátria-mãe. A diáspora africana começou nos porões dos navios 
negreiros e seguiu no território do Caribe francês com a política escravocrata e a coloniza-
ção aos moldes europeus, tendo a figura do negro africano comparado a um animal selva-
gem desprovido de língua, identidade, religião e pátria. O migrante nu, como assim coloca 
Glissant, é o escravo despido de sua cultura e tradição que substitui as suas “vestes” pelos 
hábitos dos detentores do poderio governamental. A história trazida da África e guardada 
como herança no imaginário da população antilhana permaneceu silenciosa e negligenciada 
durante a colonização e mesmo após a abolição nas Antilhas em 1848; entretanto é necessá-
rio assumir o protagonismo do descendente negro e é de direito sair do lugar de vítima para, 
enfim, garantir a postura memorialística, resgatando os saberes, as riquezas e as tradições 
daqueles que povoaram as plantações de cana-de-açúcar. O espaço da marginalidade recebe 
como substituto o dever de ressignificar a verdadeira narrativa sobre um período de outrora, 
muitas vezes esquecido na história oficial, fazendo uso das vozes resistentes que reconstroem 
e ressignificam a verdadeira origem do africano negro escravizado. É importante destacar a 

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literaturas Francófonas da Universidade Federal Fluminen-
se (UFF). E-mail para contato: marinabmello16@gmail.com
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afirmação da socióloga francesa Françoise Vergès e ressaltar o papel principal dos negros ao 
estabelecer o outro lado da memória.

É preciso imaginar as milhares de vidas singulares que foram modeladas pela 
escravidão. Cada uma dessas vidas conta. O escravo é uma mulher, um homem, 
uma criança que sonha, sofre, fala uma língua, canta, crê, cuida, conhece a deses-
perança, a fome, a amizade, o amor, a separação; ele é a irmã, o irmão, a compa-
nheira, o filho, a filha de alguém. A abstração dos discursos mascara uma realidade 
vivida pela carne que começa com a captura, se segue no comboio e nas embar-
cações2. (VERGÈS, 2011, p. 143)

As obras Pluie et vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart, traduzida no Brasil 
como A ilha da chuva e do vento, e La rue Cases-Nègres, de Joseph Zobel, representam o ter-
ritório das Pequenas Antilhas e as grandiosidades pertencentes à população guadalupense 
e martinicana. Além de evidenciarem a riqueza presente nas regiões, ambos os romances 
caracterizam e descrevem lendas e mitos originários de uma África ancestral ou mesmo do 
próprio território antilhano. Histórias como a de Iaiá, Rosinha Congo ou a figura martinicana 
da Guiablesse são relembrados pela voz da pequena potomitan Télumée Miracle e de sua avó 
Rainha Sem Nome, presentes na narrativa schwarz-bartienne. O mesmo é exposto na obra 
de Zobel através do griot contador de histórias M. Médouze ao relembrar a saudosa Guiné. 
As referências de vozes plurais se somam ao constituírem uma nova identidade e uma nova 
perspectiva para o povo das Ilhas do Vento.

Ao retratar a imagem do potomitan, a autora permite a associação metafórica com a 
representação matriarcal caribenha, ou seja, a mulher provedora do sustento e da perma-
nência memorialística nas constituições familiares. O pilar é caracterizado como um poste 
feito a partir do tronco de uma palmeira que centraliza o teto em torno de si mesmo, usado 
em rituais vodus muito presentes na região do Caribe francês. Sua metáfora faz referência às 
personagens de Rainha sem nome, Victoire, Télumée Miracle e Mãe Cia; todas narram suas 
trajetórias, relatam e ensinam a sobrevivência nas plantações de cana e nos territórios dos 
békés descendentes do homem branco. A presença feminina sustenta a história do passado, 
além de rememorar as tradições e as origens de seus ascendentes desenraizados do conti-
nente africano e emudecidos ao longo do caminho. As quatro mulheres são descritas como 
pilares que firmam o compromisso de refundar a ascendência negra do povo guadalupense, 
caracterizadas como memórias vivas que expõem suas vozes matriarcais ao rememorarem 
o passado escravocrata, além de denunciarem nas entrelinhas a perpetuação do tratamento 
herdado pelos colonizadores europeus. A matrifocalidade é descrita a partir da figura femi-
nina que garante o equilíbrio familiar, além do sustento. Desta maneira, a mulher é vista e 
intitulada em sua sociedade como uma mãe ou avó “coragem”, ou seja, como alguém que 
tem o dever de sustentar e proteger a família. Pode-se acrescentar também a presença de uma 

2  Tradução própria. Texto original: « Il faut imaginer les millions de vies singulières qui ont été modelées par 
l’esclavage. Chacune de ces vies compte. L’esclave est une femme, un homme, un enfant, qui rêve, souffre, parle 
une langue, chante, crée, soigne, connaît le désespoir, la faim, l’amitié, l’amour, la séparation ; il est la sœur, le 
frère, la compagne, le fils, la fille de quelqu’un. L’abstraction des débats masque une réalité vécue dans la chair 
qui commence avec la capture, se poursuit dans le convoi et l’embarquement. » (VÈRGES, 2011, p. 143).
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família poligâmica no solo africano, ainda com a presença paterna, mas que logo precisa de 
uma nova formação a partir da escravidão e da deportação de negros às Antilhas: a constitui-
ção familiar passa, então, ao controle da figura materna.

Além disso, já no território Antilhano, a perpetuação da falta paterna continua, in-
fluenciado agora pelo Código Negro promulgado em 1685 com suas inúmeras restrições 
destinadas aos escravos. O artigo 12 prevê que as crianças provenientes de casal escravo 
pertençam ao colonizador quando a mãe e o pai tiverem senhores diferentes. O artigo 13 
transcreve a situação quando o bebê for gerado a partir de uma mãe livre e um pai escravo: a 
criança ficará sob os cuidados matriarcais, divergindo-se caso o pai seja livre e a mãe escrava 
que é obrigada a cedê-la ao proprietário e senhor. Assim como a referência ao potomitan, o 
estudo acerca do griot também será evidenciado a partir do olhar de M. Médouze na obra 
La rue Cases-Nègres, de Joseph Zobel. O griot ou a griotte são africanos contadores de histórias 
responsáveis pela difusão oral das lendas e dos mitos deixados como herança ao imaginário 
negro. O homem caracterizado por M. Médouze é transposto para a obra de Zobel com o 
objetivo da recordação e da afirmação de uma identidade única, diferente da imposta pelos 
colonizadores brancos. É através de sua voz que o protagonista José desvenda a relação entre 
o colonizado e os escravistas de outrora que ainda refutam, mesmo após a abolição, a presen-
ça do negro em suas propriedades.

2. SEÇÃO SECUNDÁRIA

A figura matrifocal muito contribui para a reconstituição das tradições antilhanas e 
para a resistência frente aos maus tratos estabelecidos pelos proprietários de plantações. 
Exemplos reais como a de mulata Solidão3 representam a incansável luta em busca da identi-
dade memorial de seu próprio povo, rompendo a tradição masculina tanto dos colonizadores 
quanto dos colonizados e assumindo a fortaleza presente também no romance. Pelos mo-
delos de sustentação caracterizados na presença das personagens de A ilha da chuva e do vento, 
a mulher é colocada como alguém que escapa da definição de subalternidade ou selvageria 
imposta pelos descendentes dos brancos, traduzindo em seus próprios trejeitos a resistência 
diante dos modelos pré-existentes. Além de resgatar a memória de seus ancestrais, elas con-

3  A mulata Solidão representa e resgata a memória escravista de sua origem advinda do continente africano. 
Nascida em 1772, foi gerada no ventre de uma escrava nos porões do navio negreiro a partir das violações so-
fridas e oriundas dos maus tratamentos recebidos pelos comerciantes e marinheiros que ali estavam. Depois de 
aportarem na Guadalupe, Antilhas francesas, a sobrevida começa a preencher o espaço vazio na vida de Solidão 
e, assim, lhe é descoberto o contato com a violência, o descaso e a miséria direcionadas a seu povo. Une-se ao 
revolucionário Louis Delgrès e juntos combatem as agressões e a permanência da escravatura consentida pelo 
imperador Napoleão Bonaparte. A partir do lema “viver livre ou morrer” é travada a conhecida batalha do 08 
de maio de 1802 contra os tratamentos franceses. Grávida, foi condenada à morte e executada um dia depois 
de seu parto. O autor André Schwarz-Bart, marido de Simone Schwarz-Bart, dedica um de seus romances, La 
mulâtresse Solitude, à figura emblemática e simbólica da mulher negra escravizada e desenraizada de seu território. 
Verdadeira potomitan ao lutar contra a opressão e sustentar seu destino e sua história.
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tribuem com a exaltação da identidade negra e ignoram o desprezo dos colonizadores e seus 
predecessores para, assim, serem protagonistas de seus próprios percursos.

A figura feminina é responsável na obra por trazer consigo a restauração da memória 
original e das histórias escondidas e ofuscadas pelos decretos e registros oficiais; a matrifocalidade 
é inserida para representar a mulher potomitan que, com ou sem a presença masculina, centrali-
za tudo em torno de si mesma e sustenta a preservação da família e da memória das Antilhas 
colonizadas. Começando por Mãe Cia, o romance apresenta as fantasiosas lendas advindas das 
vozes antilhanas ao tecerem narrativas acerca da figura enigmática da mulher, que ora é vista 
como humana, ora como um ser animal. Sem a presença masculina, apresenta seu poder trans-
formador que polemiza e contribui para a formação da identidade do povo de La Ramée, um 
dos territórios representados no romance. Ao seguirmos para a geração de Rainha sem nome 
vemos como é possível vê-la reerguer-se diante de sofrimentos oriundos da perda de uma das 
pequenas filhas e, assim, transformar sua vida ao dar suporte à família, mesmo com a presença 
masculina em papel secundário. Diante do restabelecimento de Rainha sem nome, o povo da 
Abandonnée decide dar o apelido à mulher, antes conhecida como Toussine, e destina toda a 
admiração e respeito à primeira potomitan do romance. Logo em seguida o leitor é apresentado 
a Victoire que, mesmo em sua breve passagem, faz possível perceber a sua voz marcante ao 
educar as duas filhas sem a presença de um colo paterno: Télumée e Regina são duas figuras 
distintas; a primeira permanece sob os cuidados da avó e descobre um mundo até então escon-
dido a seus olhos, já a segunda prefere valorizar os hábitos franceses.

Por fim, ressaltamos a narradora da obra, neta de Rainha sem nome, que desvenda 
o passado de seus ascendentes e ilustra a figura feminina ao refutar o tratamento do homem 
branco. Vale lembrar ainda que, mesmo separada de sua mãe, trabalhando em Galba e se 
desencantando com seu companheiro Élie, Télumée Miracle enfrenta as adversidades com 
destreza e representa, metaforicamente, o ideal do potomitan. O próprio nome Miracle, pala-
vra em português traduzida como milagre, é destinado a Télumée para caracterizá-la como 
uma mulher que superou as chuvas e os ventos com dignidade e protagonismo, assim como 
fez sua avó. Destaco o trecho presente no romance de Simone Schwarz-Bart que revela a 
importância de perpetuar os retratos memorialísticos da cultura e da pátria antilhana.

[...] compreendi que um forte vento podia vir, soprar, arrasar aquele fim de mun-
do, choça por choça, árvore por árvore, até o último grão de terra, que, no entan-
to, ele sempre renasceria na minha memória; intacto. (SCHWARZ-BART, 1972, 
p. 86)

3.  SEÇÃO TERCIÁRIA

O romance La rue Cases-Nègres, de Joseph Zobel, apresenta o personagem de M. Mé-
douze na rememoração do griot africano contador de histórias responsável por perpetuar as 
lendas que rondam o imaginário da população. Nas Antilhas, o griot é um termo equivalente 
ao narrador oral que tem como dever perpassar as tradições do povo caribenho e acentuar 
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a identidade que no passado foi forçada pelos colonizadores franceses ao apagamento e ao 
esquecimento da África negra. Encontramos na obra de Zobel o velho senhor Médouze que 
vê em seus pais modelos de desenraizamento do território africano, expatriados através do 
navio negreiro aos campos de cana martinicanos, deixando em suas trajetórias os rastros da 
escravidão. M. Médouze resgata e rememora por procuração a saudosa África e, apesar de 
seu doloroso destino, é a partir de sua voz que um novo mundo é desvendado e descoberto 
pelo povo da Martinica, inclusive por José. São reveladas a riqueza e a imensidão das tradi-
ções herdadas dos ascendentes negros, assumido com protagonismo e longe das imposições 
do homem branco. Assim, é através da intervenção do contador que vozes plurais se mul-
tiplicam e ilustram a verdadeira história dos ancestrais; uma bela narrativa que se expande e 
mostra com orgulho as suas raízes.

Quando M. Médouze tiver terminado seu cachimbo, ele o apagará energicamente, 
passará as costas da mão em seus lábios, no mato crescente de sua barba. Então, 
se ouvirá a parte mais inquietante da noite:

- Eh cric!

- Eh crac! (ZOBEL, 1974, p. 5)4

No pequeno trecho destacado, observamos a representação do contador de histórias, 
como um líder que evoca e relembra a memória de um tempo longe da escravidão e dos 
maus tratos seguidos no território dominado pelos brancos. O ritual precedido por Médouze 
explicita a capacidade de integração entre os diversos povos trazidos do continente africa-
no, dando a importância e a humanidade digna de cada cidadão. O velho senhor faz uso da 
oralidade justamente para resgatar e afirmar a presença africana, além de preservar a cultura 
crioula e opor-se aos ensinamentos da escola aos moldes franceses. A crioulidade é a própria 
assertiva da identidade antilhana que recebe, mesmo de forma fragmentada, a contribuição 
dos valores africanos. Expressões como “Eh cric! Eh crac!” representam a resistência cultural, 
apesar das tentativas colonizadoras de fazer esquecer o passado divergente dos moldes eu-
ropeus. Médouze busca as expressões crioulas para afirmar a existência de uma linguagem 
própria destinada aos antilhanos e mais uma vez assume a representatividade negra. A obra 
Éloge de la créolité, publicada pelos intelectuais Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau e Raphaël 
Confiant, define e defende a identidade em questão e, logo nas primeiras linhas do prólogo, 
os autores se proclamam Créoles. Segundo eles, não podem ser classificados como europeus, 
africanos ou asiáticos, mas sim como sujeitos de identidade crioula. Um perfil próprio e dig-
no de valores e reconhecimentos.

A fala de Médouze testemunha o direito que um povo tem de adquirir sua identidade, 
apesar do ideal defendido pela França: as histórias do contador são resistências necessárias na 
linhagem do negro antilhano. A Guiné, já usada como porta de saída para o tráfico negreiro, 
é representada como um lugar mágico, repleto de beleza e magnitude, invadindo o imaginário 

4  Tradução própria. « Lorsque M. Médouze aura fini sa pipe, il crachera énergiquement, passera le revers de 
sa main sur ses lèvres, dans la broussaille crissante de sa barbe. Alors s’ouvrira la partie la plus troublante de la 
soirée. - Eh cric! - Eh crac! » (ZOBEL, 1974, p. 54).
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de José e de seus compatriotas que sonham com o continente glorioso e o possível retorno 
para a terra de outrora.

M. Médouze evoca um outro país longínquo, mais profundo que a França, que 
é aquele de seu pai: a Guiné. Lá, as pessoas são como nós: mas elas não morrem 
nem de cansaço, nem de fome. Nós não vemos a miséria como aqui. (ZOBEL, 
1974, p. 57)5

As representações de Simone Schwarz-Bart e de Joseph Zobel retratam, portanto, 
a aceitação de um perfil que se opõe ao imposto pelos colonizadores. Ambos defendem a 
preservação e a proclamação da autoria de uma voz inerente à população negra que ressalte 
as grandiosidades do povo, seja ele de origem africana ou antilhana. É de dever e é de direito 
assumir o protagonismo negro e, assim, evidenciar o brilhantismo de uma cultura própria e 
única.

5  Tradução própria: « M. Médouze évoque un autre pays plus lointain, plus profond que la France, et qui est 
celui de son père : la Guinée. Là, les gens sont comme lui et moi ; mais ils ne meurent pas de fatigue ni de faim.
On n’y voit pas la misère comme ici. » (ZOBEL, 1974, p. 57).
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O FEMINISMO, O ANTIPATRIARCALISMO E AS MANIFESTAÇÕES DA “MULHER VIRIL” NO NATURALISMO NO 
SÉCULO XIX

Marina Pozes Pereira Santos (UERJ)1

Resumo: Em fins do século XIX, era comum o uso do termo “mulher viril” para descrever 

as mulheres que reivindicavam papéis e espaços considerados masculinos. Neste contexto, 

alguns romances naturalistas colocavam em cena personagens femininas que desafiavam as 

expectativas das mulheres no século XIX. Seguindo a esteira de Emma Bovary, do romance 

francês Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert (1821-1880), colocavam em xeque os 

princípios e os fundamentos do patriarcado, como o casamento e a maternidade, lutando por 

espaços de autonomia dentro da rígida sociedade patriarcal.

Palavras-chave: Naturalismo; Feminismo; Antipatriarcalismo; Mulher viril.

No final do século XIX, era comum o uso do termo “mulher viril” para descrever as 

mulheres que reivindicavam papéis e espaços considerados masculinos. Em voga no Brasil 

devido à explosão da “primeira onda” do feminismo na Europa, era utilizado para se referir 

às mulheres que recusavam a passividade imposta pela sociedade. Neste contexto, os roman-

ces naturalistas A carne (1888), de Júlio Ribeiro (1845-1890), O aborto (1893), de Figueiredo 

Pimentel (1869-1914), Livro de uma sogra (1895), de Aluísio Azevedo (1857-1913), e Turbilhão 
(1906), de Coelho Neto (1864-1934), colocavam em cena personagens femininas que desa-

fiavam as expectativas que se tinham das mulheres no século XIX. 

Insatisfeitas com os papéis atribuídos às mulheres, Lenita, de A Carne, Maricota, d’ 

O Aborto, Olímpia, do Livro de uma sogra, e Violante, de Turbilhão, lutavam por espaços de 

autonomia dentro da rígida sociedade patriarcal, apresentando-se como personagens fortes, 

ambiciosas e aventureiras. Seus atos e atitudes, seguindo a esteira de Emma Bovary, do ro-

mance francês Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert (1821-1880), colocavam em xeque 

os princípios e os fundamentos do patriarcado, como o casamento e a maternidade. Contu-

do, como o romance francês, os romances brasileiros e as temáticas femininas libertadoras 

não foram bem aceitos na época e ainda encontram resistências na historiografia tradicional.

Na virada do século XIX para o XX, assinalou-se no Brasil a marcha das mulheres 

para conquistar a sua emancipação (SOIHET, 2004). Resultado da explosão da primeira 

“onda de feminismo” na Europa, o feminismo no país ainda não se configurava como um 

movimento propriamente dito, mas sim como vozes espalhadas e com dificuldades de comu-

nicação (OLIVEIRA, 2015). Devido às resistências dos setores conservadores, ainda havia 

resquícios da severidade imposta pela Igreja para regular o corpo feminino, os quais se opu-

1  Mestre em Teoria Literária e Literatura Brasileira (UFF) e doutoranda em Literatura Comparada (UERJ).
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nham às ideias de emancipação do prazer da mulher, dando-lhes liberdade para usar o corpo 
como o homem (OLIVEIRA, 2015).

Assim, as mulheres eram alvo de descrédito em suas lutas pela emancipação, vis-
to que a emancipação feminina era considerada pelos diversos setores sociais como uma 
ameaça à ordem estabelecida (SOIHET, 2004). A situação da mulher e reivindicação por 
maior participação na sociedade sofriam até mesmo tratamento caricato na imprensa, por ser                                                
vista como um grave risco ao sistema patriarcal, cujo predomínio masculino encontrava legi-
timidade até nos pensamentos filosófico e médico da época (SOIHET, 2004). 

 Tais princípios fundamentavam a sociedade patriarcal, cujas dimensões intrínsecas 
básicas se estabeleciam de acordo com a dominação do pai e do marido, em que “o núcleo 
do poder patriarcal consistiu, acima de tudo, no poder do pai sobre a filha e no do marido 
sobre a mulher” (THERBORN, 2006, p. 30). Assim, nos termos do historiador e sociólogo 
Gilberto Freyre (2003), desde a infância negou-se à mulher “tudo que de leve parecesse inde-
pendência. [...] As meninas criadas em ambiente rigorosamente patriarcal, estas viveram sob 
a mais dura tirania dos pais – depois substituída pela tirania dos maridos” (FREYRE, 2006, 
p. 510). 

 Com base nesses discursos conservadores, divulgaram-se na imprensa fluminense 
diversos artigos contrários ao incipiente feminismo brasileiro. Neles, utilizou-se largamen-
te dos recursos da ironia e da comédia, poderosos instrumentos para desmoralizar a luta 
pela emancipação feminina e reforçar os mitos da inferioridade e da passividade da mulher 
(SOIHET, 2004). Assim, os articulistas na imprensa empenharam-se no questionamento da 
seriedade da luta das mulheres, acusando-a de ser incompatível com o ideal vigente de beleza, 
meiguice, paciência e resignação. O temor era de que a inversão dos papéis naturais de cada 
sexo resultasse num desfecho trágico, com os homens tendo que velar pela cozinha e pelos 
filhos. 

 Além da mudança nos papéis dos homens e das mulheres, havia um receio de que as 
intelectuais emancipadas fossem maus exemplos para as outras mulheres. Elas fariam com 
que acreditassem que poderiam sobreviver sem o auxílio do pai ou do marido. A atuação das 
feministas brasileiras era também atribuída à ociosidade, à feiura e à solteirice, pois somente 
“a mulher não agraciada com a beleza, vendo-se relegada à humilhante situação de solteiro-
na, a vielle fielle, buscaria vingança questionando sua condição e aderindo aos movimentos de 
emancipação” (SOIHET, 2004, p.19). Para isso, era comum na imprensa o oferecimento de 
leilões matrimoniais. Além de ser um recurso útil para que as moças feias tivessem mais chan-
ces de conseguir o casamento, eles igualmente representavam uma forma pôr fim às reivindi-
cações das feministas. Somado aos estereótipos de ociosas, feias e solteironas, as feministas 
também eram acusadas de propícias a atos criminosos, uma vez que apresentavam um senso 
moral deficiente e tinham uma tendência exagerada à vingança e ao ciúme (SOIHET, 2004). 
Defeitos que somente seriam neutralizados pela maternidade, frieza sexual e inteligência me-
nor. 

 Num movimento oposto a estes, os quatro romances naturalistas questionavam os 
princípios da inferioridade e da passividade femininas, colocando em xeque a certeza de que 
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o casamento e a maternidade fossem as únicas alternativas viáveis para as mulheres. Neles, 
transparece a ideia de que o casamento burguês é uma instituição antinatural, uma clausura 
para qual o divórcio se constituía uma das possíveis vias de libertação. 

Contudo, a questão econômica representava um fato decisivo para as atuações liber-
tárias das personagens dos romances. Lenita e Olímpia, dos romances A Carne e Livro de uma 
sogra, mulheres com mais poder econômico, lograram mais espaços de liberdade dentro do 
patriarcado, do casamento e da maternidade. Lenita, órfã de mãe no dia do seu nascimento, 
desde menina, mostrou-se uma pessoa diferente, com comportamento adverso ao que era 
previsto para as mulheres de sua época. 

Quando ficou adolescente e passou a ser cortejada pelos rapazes, ela dizia que só iria 
se casar quando quisesse e com um homem inferior a ela, opondo-se até mesmo à autoridade 
paterna e sugerindo a escolha de um “bom marido” medíocre como a mais apropriada para 
si. Mais tarde, com a morte do pai, mudou-se para uma fazenda no interior de São Paulo, 
passando a viver sob a tutela do coronel Barbosa. Lá, conheceu o filho do coronel Manuel 
Barbosa, com quem viveu uma experiência de liberdade sexual. Todavia, Manuel, mesmo 
apaixonado, não poderia assumir um relacionamento legal com a personagem porque era já 
casado e a ausência da lei do divórcio no país o impedia de se desvincular deste relaciona-
mento. Logo em seguida, ficou grávida de Manuel e viu-se diante do dilema da gravidez in-
desejada com um homem mais velho e casado. Então, decidiu se casar com um homem rico 
que a cortejava há um certo tempo. Dessa forma, viveu livremente os seus desejos da carne 
e obteve, ao final do romance, um casamento feliz. 

Já Olímpia, mãe zeladora da felicidade matrimonial de sua filha Palmira, defendia o 
casamento por amor, dando inclusive liberdade para a filha escolher o marido. Após a sua 
escolha, também possibilitava vários encontros amorosos entre a filha e o genro, a fim de que 
crescesse a intimidade entre o casal e que a consumação do casamento fosse algo esperado 
e desejado por ambos. Atitudes, portanto, que desestabilizavam as bases patriarcais do casa-
mento (SANTOS, 2018). 

Tal aproximação do casal estava de acordo com os princípios de que, em honra da 
moral e do respeito à natureza, a consumação do amor viesse não ex abrupto, mas como o re-
sultado final de uma deliciosa e progressiva cadeia de ternuras, posto que “é preciso que esse 
momento supremo chegue naturalmente, chamado por todo o corpo, reclamado por todos 
os sentidos, e não decretado friamente por uma lei sacramental” (AZEVEDO, 2001, p.136). 
Neste sentido, Olímpia almejava que Palmira iniciasse a vida sexual no casamento guiada 
pelos seus próprios desejos, impulsos e vontades. Clara demonstração, oposta às regras e 
convenções vigentes, de que a mulher, assim como era permitido ao homem, também tinha 
desejos sexuais, independentemente da sua classe social (SANTOS, 2018). 

Toda a sua teoria partia da frustrada experiência conjugal com Virgílio, com quem se 
casara por amor.  Com o fim de evitar que Palmira desfrutasse da mesma infelicidade conju-
gal, Olímpia concebe uma inusitada filosofia acerca do matrimônio e a registra sob a forma 
de um manuscrito. Para tanto, ela desenvolve uma teoria a respeito da vitalidade do desejo 
sexual, de modo a preservar a sexualidade dentro do casamento, eixo que conduz a uma aná-
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lise implacável do matrimônio monogâmico e indissolúvel (SANTOS, 2018). Para a sogra, o 
casamento não resiste à convivência constante, razão primeira da infelicidade conjugal, res-
tando apenas duas possibilidades para a felicidade conjugal: afastamentos rotineiros do casal 
ou mesmo o divórcio quando a relação já não satisfizesse as suas necessidades. No período 
em que era casada com Virgílio, ainda não havia desenvolvido a sua teoria. Então, naquela 
época, restou-lhe a separação definitiva do marido, que viajou para Europa, e seu novo rela-
cionamento extraconjugal com dr. Cesar, médico que a auxiliou no desenvolvimento da sua 
nova teoria matrimonial. Já Palmira, viveu a experiência dos rotineiros afastamentos do casal, 
possibilitados pelas interferências maternas e suas condições financeiras de viajar constante-
mente para Europa, o que garantiu a felicidade conjugal de Palmira e Leandro.

Por outro lado, para Maricota e Violante, de O Aborto e Turbilhão, mulheres viris 
pobres, o caminho mais livre era a prostituição de luxo, alternativa que lhes oferecia mais li-
berdade do que o casamento burguês. Maricota, leitora de obras naturalistas e pornográficas, 
como A Carne, de Júlio Ribeiro, envolveu-se afetivamente com o primo Mário, estudante de 
Farmácia na Corte. Contudo, ela tinha muito claro para si os seus sentimentos com relação 
ao primo, pois sabia que não o amava nem nutria sonhos de casa-se com ele. Depois, após a 
morte da mãe e subsequente falência financeira do pai, juntou-se com o advogado e aristo-
crata dr. Leopoldo Cordeiro, um velho rico, com fama de libertino e conhecido pela alcunha 
de Bode Velho. Dessa forma, a jovem libertina mantinha o relacionamento afetivo com o 
primo, enquanto desfrutava da vida luxuosa com o Bode Velho. Após uma série de leituras 
de obras pornográficas com primo e breves e vibrantes experiências sexuais, Maricota en-
gravidou de Mário. Ela abortou com a sua ajuda, vindo a falecer em seguida, quando o velho 
libertino descobriu que a jovem, que lhe negava uma noite de amor, não era virgem e ainda 
tinha um caso com o primo.

Já Violante, personagem do romance Turbilhão, fora uma adolescente que fugiu de 
casa para viver a sua liberdade e autonomia. Após várias buscas e muito sofrimento da mãe, o 
irmão Paulo a encontrou trabalhando num bordel, como prostituta de luxo. A prostituição de 
luxo, contudo, foi reconhecida pelo próprio irmão como uma alternativa que oferecia mais 
liberdade do que o casamento burguês:

Pobre, casando não passaria da vida insípida que levam tôdas as mulheres, na mo-
notonia enfadonha dos afazeres domésticos, [...] mortificando-se no trabalho in-
sano, arrastando a fecundidade penosa, sempre rodeada de filhos, talvez brutaliza-
da pelo marido, sofrendo as privações entre as quatro paredes duma casa. Assim, 
não – era livre, tinha todo o gôzo, podia saciar-se à larga, sem preocupar-se com 
a sociedade com a qual rompera abertamente. (COELHO NETO, 1964, p. 227)

Tais experiências libertadoras das personagens Lenita, Olímpia, Maricota e Violan-
te se aproximam das práticas vividas por Ema Bovary, no romance Madame Bovary. Deste 
modo, as quatro personagens corroboram a assertiva do pesquisador norte-americano David 
Baguley (1990) de que Madame Bovary é um “hipotexto” do qual derivam vários hipertextos 
(BAGULEY, 1990). Assim, julgam-se os romances como derivações do modelo francês, uma 
vez que as personagens partilhavam das mesmas inquietações e angústias de Ema Bovary, 
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descritas pelo pesquisador Mário Vargas Llosa (1979) como uma rebeldia individualista con-
tra um sistema social contrário às vontades de Ema (Cf. LIOSA, 1979). 

 Por tais motivos, Ema representa a defesa de um lado humano brutalmente negado 
por quase todas as religiões, filosofias e ideologias às mulheres, e apresentado por elas como 
motivo de vergonha para a espécie: o direito ao desejo sexual. Contudo, a sua rebeldia para 
os atos transgressivos contrastava-se com a emotividade de suas leituras românticas. Fato 
oposto às personagens brasileiras, leitoras de romances pornográficos que as estimulavam 
nas suas práticas sexuais e não as faziam sonhar com um cavaleiro romântico.

Tais aspectos permitem afirmar que os quatro romances naturalistas faziam parte do 
incipiente movimento feminista nacional no século XIX, repercutindo em suas obras as cau-
sas femininas emancipatórias do período. Não obstante, a historiografia tradicional ignora a 
relação dos romances naturalistas com os movimentos feministas e as lutas pela emancipação 
da mulher. Eles ainda os veem como obras patriarcais, que visavam a proteger as mulheres de 
seus atos transgressivos por medo de punição da sociedade.



201

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Aluísio de. Livro de uma Sogra. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001.

BAGULEY, David. Naturalist fiction. The entropic vision. Cambridge: Cambridge UP, 1990.

COELHO NETO. Turbilhão. São Paulo: Cruzeiro, 1964.

DEL PRIORE, Mary. Histórias da gente brasileira: volume 2: Império. São Paulo: Le Ya 2016.

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. São Paulo: Global, 2006.

OLIVEIRA, Karine da Rocha. Sementes da Revolução. Revista de História da Bibliote-
ca Nacional. Rio de Janeiro, ed. 113, Fev. 2015. Disponível em: https://web.archive.org/
web/20160412084328/http://www.rhbn.com.br/secao/capa/sementes-da-revolucao. 
Acesso em: 1 ago. 2019. 

PIMENTEL, Figueiredo. O aborto. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2015.

RIBEIRO, Júlio. A carne. São Paulo: Três Livros e Fascículos, 1984.

SANTOS, Marina Pozes Pereira. Configurações (anti)patriarcais no naturalismo brasileiro: questões 
sobre sexualidade, casamento e divórcio em Livro de uma Sogra, de Aluísio Azevedo. In: 
Congresso Internacional Abralic 2018 “Circulação, Tramas & Sentidos na Literatura”, 2018, 
Universidade Federal de Uberlândia. Anais [...]. Uberlândia: Abralic, 2018. Disponível em: 
http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2018_1546966003.pdf. Acesso em: 7 abr. 2019.

SOIHET, Rachel. O sexo difamado: Pisando no “sexo frágil”. In:  Revista de História da Biblio-
teca Nacional. Rio de Janeiro, ano 1, n. 3, p. 14-20, Jan. 2004.

THERBORN, GÕRAN. Sexo e poder: A família no mundo, 1900-2000. São Paulo: Contexto, 
2006.

VARGAS LIOSA, Mário. A Orgia Perpétua: Flaubert e Madame Bovary. Rio de Janeiro: Fran-
cisco Alves, 1979.



202

A AUTORA JESSICA VALENTI E O FEMINSIMO CONTEMPORÂNEO EM OBJETO SEXUAL (2016)

Priscilla Pellegrino de Oliveira1 2

Resumo: O relato pessoal em forma de texto é uma das novas tendências da produção literá-

ria dentro do feminismo contemporâneo. Assim, a escritora norte-americana Jessica Valenti 

vem escrevendo para diversos sites e através de livros impressos sobre os assuntos que dizem 

respeito à vida da mulher contemporânea, levando em consideração assuntos como aborto, 

assédio, abusos sexuais e violência física e psicológica. Este artigo destaca seu livro de memó-

rias titulado Objeto Sexual, atrelando-o às novas tendências do movimento feminista, o qual 

reivindica tanto questões surgidas na terceira onda quanto questões do momento histórico 

em que vivemos. 

Palavras-chave: Feminismo contemporâneo; Jessica Valenti, Literatura norte-americana.

1. INTRODUÇÃO

O feminismo contemporâneo abraça problemáticas que vão além da subjetividade da 

mulher e suas preocupações, discutindo tópicos como identificação de gênero, transexualida-

de, classes sociais, etnias, cultura, raça, doença e violência. 

Levando em consideração a história do movimento feminista a partir de manifesta-

ções pelo sufrágio e pela igualdade de direitos trabalhistas perante a lei, a partir do século 

XIX, podemos perceber na literatura de autoras de ficção e não-ficção, a preocupação com 

as questões femininas no decorrer do tempo. 

O que convencionalmente chamamos de feminismo é uma visão coletiva de mudança 

política, um corpo de conhecimento, que busca explicar causas e soluções de opressão contra 

a mulher. O feminismo incorpora muitas teorias em forma de comprometimento político e 

ético visando a valorização da mulher na sociedade. 

Estudar o feminismo sob o ponto de vista literário na atualidade é lidar com as dis-

cussões relativas a diferenças e semelhanças entre as mulheres, além de todas as possíveis 

situações de opressão que experienciam no campo da ficção e das produções textuais não fic-

cionais, tais como ensaios, memórias e autobiografias. A seguir, falaremos sobre o surgimen-

to do que está sendo chamado de quarta onda do feminismo, em termos políticos e literários.

1 Doutoranda em Literaturas de Língua Inglesa pela UERJ. 
2 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001



203

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

2. O FEMINISMO CONTEMPORÂNEO

Ao estudarmos a história do movimento feminista, costumamos definir suas gera-
ções históricas em termos de ondas, ou movimentos político-sociais que marcaram uma épo-
ca dentro da chamada questão da mulher. A primeira onda é considerada como o momento 
histórico em que as mulheres lutaram pelo sufrágio e por direitos trabalhistas, entre a segun-
da metade do século XIX e início do século XX. Na segunda onda, a luta foi por direitos em 
diversas outras áreas, mas principalmente o direito sobre o próprio corpo, especialmente na 
esfera sexual e reprodutiva, desde o fim da década de 1960 ao início da década de 1980. A 
terceira onda começa aproximadamente em 1990 com uma amplitude de reivindicações até 
então deixadas de lado, incluindo o feminismo negro, o de terceiro mundo e o interseccional, 
que diz respeito às diversas camadas de opressão que se sobrepõem ao atingirem as mulheres, 
definindo diversos graus de subjugação, como por exemplo, classe social, raça, etnia, nacio-
nalidade e orientação sexual. 

Daí a importância dos estudos feministas nas últimas décadas, pois, como observa a 
teórica Vera Queiroz: “coube à crítica feminista trazer a questão do gênero à cena do debate 
desconstrutivista com força de permanência, de modo a redimensionar os enfoques sobre 
a categoria fundadora na filosofia humanista ocidental relativa ao estatuto do sujeito e da 
subjetividade” (QUEIROZ, 1997, p. 104). Segundo a autora Elaine Showalter, foi a partir daí 
que as escritoras alcançaram uma escrita “livre”, podendo falar do assunto que lhes convém, 
porém sem deixar de lado reflexões críticas e sem estabelecimento de argumentos rígidos 
(SHOWALTER, 2009, p. 2). 

No início do século XXI, com a popularização da internet e o surgimento das redes 
sociais e blogs, discussões e textos acerca de temas como assédio sexual e estupro passaram a 
ser divulgados de forma mais abrangente e rápida. Ameaças de estupro, piadas misóginas e 
abusos se tornaram visualmente explícitos, assim como a revolta contra esse tipo de atitude 
“normalizada” em nossa sociedade e aceita ou entendida como meras “cantadas”. Outro as-
sunto que entra no debate feminista com mais afinco é o combate à culpabilização da vítima 
em casos de assédio e estupro, devido a seu comportamento e vestimentas.

Vários casos de assédio sexual vieram a público em vários países do mundo em torno 
dos anos 2011 a 2013 fizeram com que surgisse uma nova movimentação feminista mundial 
com novas formações de grupos e associações, protestos, paralizações e, principalmente, ma-
nifestos online. As mulheres estavam abrindo os olhos para questões de misoginia e sexismo 
em suas formas mais explícitas e começando a combatê-los de forma também radical. 

Assim, feministas mais jovens advogam o advento de uma quarta onda do feminismo 
a partir de 2012, aproximadamente, por conta de denúncias contra abusos sexuais e violência 
contra a mulher no ambiente digital e o grande número de seguidoras e militantes nesse es-
paço. A autora Rory Dicker diz não declarar o fim da terceira nem a existência de uma quarta 
onda, embora reconheça que as mulheres possam se engajar em movimentos feministas 
através das redes sociais (DICKER, 2016, p. 141). 



204

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

Mesmo após o surgimento das terceira e quarta ondas, ainda se revela essencial o en-
tendimento de que o que enfrentamos não é um problema individual, mas coletivo apesar das 
diferenças e diversidades, e de que estruturas de poder devem ser combatidas politicamente. 

Em entrevista ao New York Times, Valenti diz acreditar que a quarta onda é, na ver-
dade, formada por várias ondas e movimentos, mas o que conecta as ativistas é a organização 
online. Isso é o que diferencia a terceira da quarta onda: a voz das mulheres é potencializada 
pelas possibilidades tecnológicas, não somente a internet, mas a facilidade de produção, repro-
dução e divulgação de vídeos e fotografias que comprovam abusos. 

3.	 OBJETO SEXUAL, DE JESSICA VALENTI: UM LIVRO DE MEMÓRIAS

A obra Objeto Sexual (2016), da escritora norte-americana Jessica Valenti, é um livro 
de memórias focado em sua trajetória como mulher e feminista, no qual relata como o as-
sédio sexual é considerado normal pela sociedade em que vivemos. Com notas narrativas 
autobiográficas, a autora relata acontecimentos que a marcaram da adolescência aos dias de 
hoje, revelando como sua autoimagem sexual e psicológica foi afetada na construção de sua 
identidade em consequência desses acontecimentos.  

Assim, a autora narra episódios relacionados a assédios, abusos e humilhações pra-
ticados contra ela por homens que fizeram parte de sua vida ou por anônimos nas ruas das 
cidades onde viveu – Nova Iorque e seus arredores. Passando pelo histórico familiar, ela 
relata como sua avó e sua mãe passaram por situações parecidas de abuso e opressão, de-
monstrando que a visão da mulher enquanto objeto é um continuum que ultrapassa gerações. 

Nas passagens em que relata sua infância e adolescência, Valenti mostra como sofreu 
assédios (e como foi constrangida diversas vezes) em ambientes públicos, tais como metrôs 
e ruas da cidade, como quando um homem ejaculou em sua calça jeans sem que ela perce-
besse. Ela ainda era uma adolescente indo para a escola de metrô quando, na volta para casa, 
ao sair do transporte e chegar à rua, conta que: “Quando comecei a colocar a mão no meu 
bolso de trás, senti algo úmido: Eu tinha vindo todo o caminho de volta sem perceber que 
um homem, cujo rosto eu nunca veria, tinha gozado em mim” (VALENTI, 2016, p. 56)3.

Conforme vai se descobrindo mulher e aceitando seu corpo, após iniciar sua vida 
sexual no início da adolescência, descreve uma sucessão de relacionamentos inicialmente fe-
lizes até se tornarem tóxicos ou até mesmo abusivos. Um desses relacionamentos, na época 
da faculdade, foi com um rapaz popular de uma fraternidade. Frequentavam festas e bebiam 
muito até que, ao fim do semestre letivo, ele termina o relacionamento e passa a se relacionar 
com outra garota. Quando ela passa a noite com um dos amigos dele, ele a procura no dor-
mitório e a agride verbalmente no corredor, à noite, gritando com ela:

Você é uma merda, um lixo de puta, você entende? (…) Eu nem consigo olhar 
para você porque você é uma imunda. Você é um lixo de pessoa, você fede, você 

3   Tradução livre de citações de VALENTI (2016).
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sabia? Você é uma droga de um lixo e eu nunca mais quero ver você porque eu 
não me associo a putas. (VALENTI, 2016, p. 103)

Ela se lembra que ninguém no alojamento fez nada ou sequer procurou ajudá-la. 
A partir desse dia, camisinhas apareciam penduradas em sua porta com um bilhete escrito 
“puta”. 

O livro é dividido em tópicos nos quais a autora relata tanto acontecimentos passa-
dos distantes como mais próximos, de uma maneira não exatamente linear. Porém, de modo 
geral, o livro é uma narrativa em ordem cronológica. Assim, ela descreve dois episódios de 
aborto em momentos diferentes de sua vida, feitos em clínicas pagas, e uma gravidez com-
plicada entre esses episódios. Ela faz uma autocrítica sobre o seu segundo aborto, visto que 
sofreu muito no primeiro e que já era casada e mãe quando optou pelo segundo: “Uma fe-
minista fazer um aborto é compreensível, até mesmo esperado. A mulher – a mãe – que faz 
dois, no entanto, deve estar fazendo algo de errado em sua vida” (VALENTI, 2016, p. 178). 

Relata, também, as várias vezes em que foi julgada por suas decisões e escolhas, assim 
como em uma passagem em que descreve uma de suas primeiras experiências com escrita 
criativa na escola. No texto, ela falava sobre família, namoro, garotos, festas e sobre uma 
briga que teve com o pai, e o que o professor escreveu na margem do texto foi: “Ele ficou 
nervoso com sua promiscuidade?” (VALENTI, 2016, p. 144).

Em 2004, aos 25 anos, inaugura o blog Feministing.com, vencedor de prêmios como o  
“Hillman Prize For Blog Journalism”, em 2011, onde escreveu até 2011. O site ainda está 
ativo e hoje conta com contribuições de mais de 12 colunistas sobre tópicos atuais no que 
diz respeito ao universo da mulher na política e na esfera privada.

A autora conta um episódio que a tornou famosa no ambiente digital, não por seu ta-
lento como escritora ou sua militância, mas por uma foto. Após a publicação de seu primeiro 
livro, Full Frontal Feminism: A Young Woman’s Guide to Why Feminism Matters, sem tradução para 
o português, aos 27 anos de idade, foi convidada a um encontro de blogueiros, em 2006, com 
o então presidente Bill Clinton, onde era a mais jovem ali presente. A publicação da foto do 
encontro gerou comentários maliciosos (e de ódio) em outros blogs e sites julgando sua postu-
ra e vestimenta como se buscasse uma autopromoção ou até mesmo um caso amoroso com 
o presidente, rendendo inclusive comentários comparativos entre ela e Monica Lewinski. 
Durante algum tempo, a busca pelo nome Jessica Valenti no Google retornava uma resposta 
associada a seus seios.

Após o nascimento de sua filha, a escritora narra como sobreviveu a uma depressão 
pós-parto. O bebê nascera pré-maturo devido a uma pré-eclâmpsia e a autora passou a não 
comer e ter comportamentos obsessivos, tais como comer gelo o dia todo. Relata também 
como ela e o marido se distanciaram e precisaram fazer terapia de casal. Em uma sessão, a 
terapeuta pede que ela escolha uma frase negativa de várias que ela a apresenta e ela relata a 
experiência: 

Quando ela me entrega uma lista laminada de “conotações negativas” e me pede 
para escolher aquela com a qual eu mais me identificava, fico surpresa quando 
começo a chorar pois a que eu escolho é Eu mereço morrer. Não, não surpresa. En-
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vergonhada, talvez. Parece muito performático, essa frase em uma lista de frases, 
e mesmo assim eu a escolho. (VALENTI, 2016, p. 177)

Na última sessão do livro, intitulado Notas Finais (2008-2015), a autora transcreve 
mensagens de ódio postadas em sua página no Facebook ou recebidas por e-mail ou em dis-
cussões em blogs durante esse período de tempo. As frases a seguir são apenas alguns exem-
plos do ódio a escritoras feministas em um espaço de anonimato como a internet:

Você e seu culto são a maior parte da razão pela qual as mulheres são odiadas. [...] 
Email, Maio 31, 2008

VOLTE PARA A COZINHA E PREPARE O JANTAR, VADIA. (…) Email, 
Junho 9, 2008

(…) Espero que você morra em uma explosão de gasolina após um acidente de 
carro. Email, Abril 11, 2012

Se você queria ser importante, você deveria ter nascido com um pênis. Email, 
Agosto 8, 2012

Vá se foder, sua maldita vadia!!! Mensagem no Facebook. Junho 30, 2014. (VA-
LENTI, 2016, p. 192)

Hoje a autora escreve artigos de opinião e livros sobre feminismo, além de ministrar 
palestras em escolas e faculdades. Assim, além de publicar textos impressos em livros de en-
saios e memórias, a autora também escreve como colunista para a revista Medium.com e tem 
artigos publicados no Washinton Post, The New York Times e The Guardian, lançando conteúdo 
na internet acerca de gênero e política. Em Objeto Sexual, relata ainda o grande número de haters 
que a seguem nas redes sociais, deixando mensagens de ódio e xingamentos voltados a ela e 
às feministas em geral.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um artigo de opinião ao The Guardian, Jessica Valenti discute o que realmente 
significa ser feminista atualmente e se as pessoas sabem o que o termo significa além de 
reproduzir falas ou ideias de terceiros. Ela expressa a opinião de que ser feminista é, além 
de carregar um rótulo, uma prática e uma lente pela qual se enxerga o mundo. E conclui ao 
afirmar que “o feminismo é um movimento pela justiça de gênero – pela igualdade social, 
econômica e política de todas as mulheres – e algo que reconhece a complexidade das iden-
tidades das mulheres e a interseção de opressões. Não pode ser negociado de outra forma” 
(VALENTI, 2014).

Desse modo, a escritora se expressa de uma maneira popular e que atinge a geração 
mais jovem, já engajada no mundo digital e em assuntos políticos que acontecem nesse meio. 
No entanto, não deixa de publicar livros impressos, pois o mercado editorial também (ou 
ainda) é um aliado na divulgação de estudos nas mais diversas áreas. Como Heloísa Buarque 
de Hollanda afirma: “A internet vem se mostrando um caminho amigável para a difusão da 
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produção de conhecimento das mulheres, ainda que o método do livro e do artigo impresso 
não tenha sido superado” (HOLLANDA, 2014, p. 222).

E é assim que as feministas e escritoras da nova geração têm se expressado, mostran-
do uma preferência pelo ambiente cibernético pela rapidez com que o fluxo de informação 
se propaga e pelo grande público que atinge.
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O INSÓLITO E O REALISMO ANIMISTA NOS CONTOS “A LUAVEZINHA” E “GOVERNADO PELOS MORTOS” DE 
MIA COUTO

 Renata Martuchelli Tavela (SEEDUC RJ - UERJ)1 

Resumo: Este artigo analisa os contos “A luavezinha” e “Governado pelos mortos”, presen-

tes na obra Contos do nascer da Terra, do escritor moçambicano Mia Couto, através do Insólito 

e do Realismo Animista (pertencente ao Insólito como macro-gênero). Duas narrativas re-

pletas de crendices, histórias fantásticas/maravilhosas, de um Moçambique ainda mergulha-

do nas consequências da Guerra colonial e da Guerra Civil, mas que ainda há espaço para a 

utopia, para uma nação sem mais miséria e guerras. Redescobrindo assim, um Moçambique 

repleto de cultura e misticismo, com a presença de um povo confiante em seu futuro, apesar 

do caos, mas que por estes “causos” recontados busca reafirmar sua africanidade e ter espe-

ranças. E Mia Couto ainda utiliza a língua portuguesa com diversas expressões das línguas 

de origem africanas também faladas em Moçambique, que permitem um novo ritmo e até a 

construção de neologismos em sua narrativa. 

Palavras-chave: Insólito; Realismo Animista; Mia Couto; Memória; Moçambique.

1. INTRODUÇÃO

O escritor moçambicano Mia Couto para representar o Moçambique contemporâ-

neo e sua dialética entre preservar a memória, as tradições versus o esquecimento em prol da 

construção da identidade moçambicana, constrói em sua obra elementos que se aproximam 

do Realismo maravilhoso/animista, que pertencem ao Insólito como Macro-gênero ficcio-

nal, como podemos observar nos dois contos selecionados da obra Contos do Nascer da 

Terra, “ A Luavezinha (primeira história para Rita)” e “Governados pelos mortos”, em que 

acontecimentos da ordem do insólito são naturalizados pelos personagens e pelo próprio 

narrador que nada lhe estranha um pássaro ficar freso na lua ou um povoado ser amaldiçoa-

do pelos mortos e por isso tanta guerra, seca e miséria. 

Segundo os estudos de Carmen Lucia Tindó Secco (1999), Mia Couto tem uma difí-

cil responsabilidade pelo fato de ter sido testemunha da onda de violência e desumanização 

que assolou Moçambique desde a Guerra da Independência, e mesmo assim se tornou um 

construtor da esperança em meio a todo esse caos vivido pelos moçambicanos, através de 

sua ficção permeada por esse insólito animista.  

1  Doutoranda em Literatura Portuguesa na UERJ e Professora Regente de Espanhol no CE Hispano Brasi-
leiro João Cabral de Melo Neto. E-mail para contato: renatamartu@yahoo.com.br 
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2. O INSÓLITO E O FANTÁSTICO 

O Insólito considerado como macro gênero ou macroestrutura, para Carlos Reis 
(2001) e Flávio Garcia (2007), engloba os subgêneros, Fantástico, Maravilhoso, e faz refe-
rência a acontecimentos que não são frequentes, são raros, inabituais, incomuns, anormais, 
contrariam o uso, os costumes, as regras e as tradições, enfim, surpreendem ou decepcionam 
o senso comum, às expectativas quotidianas correspondentes a dada cultura, a dado mo-
mento, a dada realidade. Ou seja, uma macroestrutura sistêmica integradora dessas variadas 
formas genéricas que funcionam em oposição ao sistema real- naturalista, com isso, o Real 
Maravilhoso ou o Realismo maravilhoso/mágico e até o Realismo Animista africano seriam 
uma das manifestações do Insólito. 

Estudos de Tzvetan Todorov (2008) e Filipe Furtado (1980) sobre o Fantástico, que 
abordam o estranho e o sobrenatural, e também de Irlemar Chiampi (1980) que trata das 
leituras da narrativa em questão, também refletem sobre a presença de eventos insólitos não 
ocasionais na narrativa acerca dos conceitos de gênero e de insólito. As constantes dúvidas 
que despertam o texto, a falta de equilíbrio diante da ocorrência das ações de suas persona-
gens e a ausência de solução são elementos constitutivos do fantástico. 

Para Filipe Furtado (1980) só o fantástico confere sempre uma extrema duplicidade 
à ocorrência meta-empírica. Mantendo-a em constante antinomia com o enquadramento 
pretensamente real em que a faz surgir, mas nunca deixando que um dos mundos assim 
confrontados anule o outro, o gênero tenta suscitar e manter por todas as formas o debate 
sobre esses dois elementos cuja coexistência parece, a princípio, impossível. A ambiguidade 
resultante de elementos reciprocamente exclusivos nunca pode ser desfeita até ao termo da 
intriga, pois, se tal vem a acontecer, o discurso fugirá ao gênero mesmo que a narração use 
de todos os artifícios para nele a conservar 

Todorov (2008), assim como Furtado (1980), alerta que o fantástico é um gênero 
de equilíbrio difícil, visto que não se recorre a uma explicação meta-empírica para os fatos 
insólitos presentes na narrativa. Nas palavras de Filipe Furtado a narrativa fantástica deverá 
propiciar através do discurso a instalação e a permanência da ambiguidade de que vive o gê-
nero, nunca evidenciando uma decisão plena entre o que é apresentado como resultante das 
leis da natureza e o que surge em contradição frontal com elas (FURTADO, 1980).

Por tal motivo, considerar o Insólito como um macro gênero, parece organizar de 
maneira mais eficiente essas narrativas permeadas por esses acontecimentos insólitos, fan-
tásticos e maravilhosos, como adiante será comentado a respeito do realismo maravilhoso e 
realismo animista.

3. O REALISMO MARAVILHOSO E O REALISMO ANIMISTA 

Na literatura hispano-americana, foram cunhadas as denominações “realismo fantás-
tico” e “realismo maravilhoso”, destacando as palavras de Bella Jozef: 
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[...] a literatura contemporânea abandona a visão realista e a descrição direta do 
mundo declina. A ficção das últimas décadas se afasta da representação direta da 
realidade primeira e dá preferência à criação de um mundo mágico e simbólico, 
metáfora do mundo real. Cria-se um cenário de dimensões transcendentais, ex-
plorando o reino do subjetivo e do maravilhoso. (JOZEF, 2006, p. 181) 

 Entretanto para a arte e a literatura africana, ao contrário da latino-americana, a expres-
são “realismo animista” que foi sugerida inicialmente em Angola, passou a definir uma estética 
mais apropriada às suas narrativas. Justamente porque para o africano o contato e diálogo, com 
as entidades não-humanas (plantas, animais, objetos inanimados ou fenômenos) que tem uma 
alma, uma essência espiritual, não são vistos como algo “mágico”, mas algo natural. Inclusive, 
o escritor angolano Pepetela é que enfatizou a importância de destacar essa expressão, num de 
seus romances, Lueji (1989), no qual o próprio Mia Couto comentou ao recordá-lo: 

Quem deu o melhor nome foi Pepetela. Ele chamou a isso uma vez. Disse que eu 
havia inventado o realismo animista. É claro que não se pode fazer declarações as-
sim sem uma estudo mais sério. [...] O que eu faço muitas vezes são estórias à roda 
de um realismo animista, que é um realismo que anima a natureza. Que, na reali-
dade tradicional, são qualidades animistas. Não são mágicas. Aquilo está baseado 
em antepassados e em poderes que existem na natureza. (SARAIVA, 2007, p. 5) 

 Para Ana Maria Barrenechea (1972), o fantástico e o Realismo Maravilhoso se diver-
gem no ponto em que: se admitimos que o fato não natural convive com a ordem natural 
sem que provoque estranhamento ou se provoque algum problema, e tal fato está baseado 
na crença, no folclore de um povo, é realismo mágico. Mas, se há dúvida, e a partir disso 
causa um problema, é fantástico. Logo, pelo que encontramos nos contos dois contos sele-
cionados, repleto de lendas e crenças moçambicanas, se seguimos essa concepção, torna-se 
evidente que estamos diante do Realismo Maravilhoso (figura de curandeiros, fantasmas que 
jogam pragas e perturbam os viventes, entre outros acontecimentos baseados em crenças e 
no folclore local com naturalidade). Por isso, a definição de Pepetela, e Realismo Animista se 
aplicaria melhor para a Literatura Africana, pois há particularidades que são diferentes do que 
se encontra na América Latina, onde houve o boom dessa literatura fantástica e do realismo 
mágico, com escritores como Jorge Luis Borges, Cortazar, Gabriel Garcia Marquez, Carlos 
Fuentes, entre outros.

Para Regina da Costa da Silveira & Jurema Oliveira (2015) sobre o insólito no con-
tinente africano elas afirmam que ele assim como nos países do ocidente, desestabiliza a 
rigidez de conceitos, admitindo a presença de crenças semelhantes, contextualizadas em ter-
ritórios e tempos distantes, e é um dever social formar leitores, e que nossa vida cotidiana 
também está impregnada de elementos insólitos:

Impregnada de elementos insólitos encontra-se a vida cotidiana, e a interação que 
a leitura propõe ajuda a compreendê-los: convocando o leitor a compartilhar a 
imaginação criadora do poeta, passando a lidar com seus medos, solidão e incer-
tezas, a compreender-se melhor a sua realidade sociocultural. É a linguagem que 
fomenta e assegura a subjetividade humana, entendida como a interação do eu e 
tu, que é a linguagem o alicerce de diferentes formas de rituais e das representa-
ções anímicas, entre elas a magia dos sonhos, do fazer poético, do faz de conta 
das crianças e os gestos que animam as relações humanas desde o período que 
precede as religiões e o advento da ciência. (OLIVEIRA & SILVEIRA, 2015)
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Segundo Regina da Costa da Silveira & Jurema Oliveira (2015) “a ancestralidade re-
corrente nas sociedades negras africanas” aparece a língua portuguesa africanizada que através 
da oralidade valoriza essa ancestralidade. A importância dos ancestrais se deve porque há uma 
ligação entre o homem e o sagrado, um velho africano é quase um ancestral vivo (questão de 
sabedoria), por isso a figura dos mais velhos é respeitada nessa cultura, tido como sábio. 

No Maravilhoso há uma busca no mundo possível fora da ficção para arquitetar o mun-
do possível na ficção. Podemos tentar copiar esse outro mundo possível, imitar ou tentar rom-
per com esse mundo, porém, não pode ser uma ruptura total, senão entramos no caos, no nada. 
A narrativa que se desenvolve no realismo maravilhoso une a ontologia com a fenemologia. 

É o que encontramos na obra de Mia Couto, permeada pelo insólito, o entrelaça-
mento entre o verossímil e o fantástico que retrata Moçambique de hoje e suas questões 
sociais e políticas. 

Resgatar a história, pensar o homem moçambicano, a estratégia dos subgêneros liga-
dos ao fantástico, o realismo animista de mostrar outra realidade, a maravilhosa. Ou como 
afirma Flávio Garcia (2018, p. 214) a respeito da armação de um mundo possível, as nar-
rativas insólitas não transgridam por completo as leis dos mundos objetivos, somente tem 
marcas de infrações, pinceladas: 

Os mundos possíveis armados na macroestrutura textual das vertentes da ficção 
do insólito não transgrediriam por completo as leis dos mundos objetivos, dis-
tanciando-se totalmente de seus referentes acessados. Eles seriam, unicamente, 
vertentes ficcionais marcadas por infrações, transgressões ou rupturas composi-
tivas em relação aos padrões modelares dos mundos objetivos referencias. Estes 
mundos tidos por objetivos abrigariam as pretensas realidades e verdades do ser 
humano, que, contudo, se modificam em diferentes espaços e tempos.

  E o que acontece no Realismo Maravilhoso e no Realismo Animista é que 
essas marcas de infrações não se chocam entre si, convivem harmoniosamente, são natura-
lizadas, pois os personagens dessas narrativas pertencentes a esses subgêneros pertencentes 
ao Insólito como macrogênero, acreditam nessa realidade permeada de acontecimentos ma-
ravilhosos, crenças na vida após a morte, nos ancestrais, na força da natureza e dos deuses. 

4. LUAVEZINHA

No conto “A Luavezinha (primeira história para Rita)” temos os personagens do pai 
(narrador-personagem) e de sua filha que tem dificuldade para dormir, mesmo depois do pai 
sempre contar inúmeras histórias, a menina demora a adormecer perguntando “e depois”. O 
pai acredita que esse “adormecer custoso”, vem da cultura moçambicana que alimenta esse 
gosto pela lua, pois até o ato de chover vem do estado da lua, de como ela se encontra:

O que Rita quer é que o mundo inteiro seja adormecido. E ela sempre argumenta 
um sonho de encontro ao sono: quer ser lua. A menina quer luarejar e, os dois, faz 
contarmo-nos assim, eu terra, ela lua. As tradições moçambicanas ainda lhe aumen-
tam o namoro lunar. A menina ouve, em plena verdade da rua: olha os cornos da lua 
estão para baixo: vai cair a chuva que a lua guarda na barriga. (COUTO, 2007, p. 71)
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   O narrador-personagem decide então contar “uma estorinha” inventada por ele, 
com o intuito de desencorajar a menina com esses “e depois”, e começa a narrar a história de 
um passarinho que sonhava em morar na lua, o curioso é que o passarinho, assim como nas 
fábulas, tem comportamento humano e como será observado no final da narrativa, podemos 
até notar certa moral em tal “estorinha”:

Era uma avezita que sonhava em seu poleirinho. Olhava o luar e fazia subir fanta-
sias pelo céu. Seu sonho se imensidava: ― Hei-de pousar lá, na lua. Os outros lhe 
chamavam à térrea realidade. Mas o passarinho devaneava, insistonto: vou subir 
lá, mais acima que os firmamentos. Seus colegas de galho se riram: aquilo não pas-
sava de menineira. Todos sabiam: não havia voo que bastasse para vencer aquela 
distância. Mas o passarinho sonhador não se compadecia. Ele queria luarar-se. 
Pelo que o tudo ficava nada. (COUTO, 2007, p. 71)

Até que de fato o passarinho conseguiu, mas ao chegar lá se arrependeu, e não con-
seguiu mais sair de lá e voltar para a terra, motivo de seu desespero:

Certa noite, de lua inteira, ele se lançou nos céus, cheio de sonho. E voou, voou, 
voou. Perdeu conta do tempo [...]E pousou naquela terra da lua, imensa savana 
pétrea. A ave contemplou aquela extensão de luz e ficou esperando a noite para 
adormecer. Mas noite nenhuma chegou. Na lua não faz dia nem noite. É sempre 
luz. E o pássaro cansado de sua vigília quis voltar à terra. Bateu as asas, mas não 
viu seu corpo se suspender. As asas se tinham convertido em luar. Com o bico 
desalisou as penas. Mas penas já nem eram: agora, simples reflexos, rebrilhos de 
um sol coado. O pássaro lançou seu grito, esses que deflagrava antes de se erguer 
nos céus. Mas sua voz ficou na intenção. (COUTO, 2007, p. 71)

 O passarinho ficou tão desesperado, visto que nem cantar ele conseguia mais, e no 
meio de tanto desespero, começou a chorar até que a lua lhe diz ter sonhado com ele para lhe 
fazer companhia, e que lá ele continuaria para sempre:

Triste, ela chorou. Mas as lágrimas não escorreram. Ficaram pedrinhas na berma 
da pálpebra, cristais de prata. A avezita estava cativa da lua, aprisionada em seu 
próprio sonho. Foi então que ela escutou uma voz feita de ecos. Era a própria 
carne da lua falando: ― Eu sonhei que tu vinhas cantar-me. ― E porquê me 
sonhaste? ― Porque aqui não há voz vivente. ― Eu também sonhei que haveria 
de pousar em ti. ― Eu sei. Agora vais cantar em luar. Eu sonhei assim e nenhum 
sonho é mais forte que o meu. (COUTO, 2007, p. 71)

       E desde então, poderia ser visto a “pupila entrelinhada do passarinho sonha-
dor”, em que só a noite (a lua) consegue escutar seu canto e as primeiras folhas da madrugada 
recebem gotas de água que são suas lagriminhas, ou seja, o orvalho que cai todas as manhãs 
e molha as folhas e flores. 

O conto termina com a fala da menina“ e depois”, o que leva o leitor a inferir que a 
intenção do pai em desencorajar a filha por não querer dormir por gostar da noite (da lua), 
de ser muito sonhadora, falhou, pois a menina continua querendo saber mais da historinha 
que lhe foi contada, típico do comportamento infantil seja em qual cultura e posição social a 
criança estiver. Ou seja, mesmo num país assolado pelas guerras, desde a Guerra da Indepen-
dência e depois a Guerra civil que durou muitos anos, há espaço para o sonho, para a utopia.

Percebemos também a presença das crenças moçambicanas no animismo, na nature-
za, nesse caso no poder da lua, e como isso ainda é presente até os dias atuais num país que 
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muitos de seus habitantes acreditam que diversos fenômenos vêm do estado da lua. E toda 
essa história inventada para contar as crianças na hora de dormir, que inclusive teve como 
inspiração a filha do próprio Mia Couto, é permeada pelo maravilhoso. Porque é tida como 
natural, não há questionamento algo por parte da menina em como um passarinho conse-
guiu chegar à lua e ficar preso lá, e muito menos do próprio passarinho. Vemos muito mais o 
maravilhoso aguçando ainda a criatividade da menininha, permitindo que ela continue com 
essa tradição de contar histórias. 

5. GOVERNADO PELOS MORTOS

 O conto é baseado em uma entrevista entre dois personagens, a conversa entre um 
possível jornalista com um “descamponês” debaixo de uma árvore tida como sagrada pela 
família, que afirma que é um “descamponês” porque devido a maldição dos mortos, o campo 
secou, vivendo em total solidão e miséria. O insólito já se inicia com esse silogismo “descam-
ponês”, entre tantos outros, e o realismo animista através dessa crença no poder dos mortos 
e deuses em amaldiçoar os vivos que esqueceram de seus rituais e tradições, porque alguns 
moçambicanos depois de longos anos de colonização portuguesa, optaram pela religião de 
seu colonizador. Maldição esta, que faz referência as guerras civis que atormentaram o país, 
ao ponto de uma árvore sagrada não ser mais respeitada como tal, não ter um nome, e que o 
mais prudente seria perguntar qual nome a árvore lhe daria a ela própria: 

— O senhor devia saber era o nome que a árvore lhe dá a si. 

— Depois de tanta guerra: como vos sobreviveu a esperança? 

— Mastigamo-la. Foi da fome. Veja os pássaros: foram comidos pela paisagem. 

— É o que aconteceu com as casas? 

— As casas foram fumadas pela terra. (COUTO, 2007, p.121).

       O relato desesperanço do “descamponês” continua em que se confirma a ta-
manha desolação devida ao castigo dos mortos que se tornaram deuses, e devido ao homem 
que deixou de acreditar neles, de praticar os rituais realizados por seus ancestrais, visto gran-
de parte da população moçambicana ser católica, protestante ou até mesmo muçulmana em 
que muitos se esqueceram das crenças animistas, da relação do homem para com a natureza 
e seus fenômenos: 

— Maldição. Muita e muito má maldição! 

Não aceitamos a mandança dos mortos. Mas são eles que nos governam. 

Os mortos perderam acesso a Deus. Porque eles mesmos se tornaram deuses. E 
tem medo de admitir isso. Querem voltar a ser vivos. Só para poderem pedir a 
alguém. (COUTO, 2007, p. 122)

O conto termina com o “descamponês” aceitando sua solidão apesar de ser casado, 
pois não dava muita conversa a sua esposa, e também diante de tanta guerra, acabou em 
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confiar mais nos bichos e em sua sabedoria, ambos que nunca falham, ao contrário do ser 
humano, responsável pelas guerras e pela devastação da natureza:

Sou homem abastecido de solidões. Uns me chamam de bicho do mato. Em vez 
de me diminuir me incho com tal distinção. Como antedisse: a gente aprende do 
bicho a não desperdiçar. Como dá vespa que do cuspe faz a casa. 

É uma companhia, faz conta uma estação das chuvas. Mas a tradição nos manda: 
com mulher a gente não pode intimidizar. Caso senão acabamos enfeitiçados. 
(COUTO, 2007, p. 124)

 No entanto, nem tudo está perdido, pois como já mencionado, vemos a crença do 
personagem na natureza, no animismo, na sabedoria de seus ancestrais, essas que nunca fa-
lham, e o caminho seria justamente esse, o de resgatar suas tradições, valorizar sua cultura, 
constituindo a identidade moçambicana tão diferente do seu colonizador e até dos demais 
países africanos. Demonstrando, logo, a diversidade cultural na África que precisa e deve ser 
respeitada, depois dos longos séculos de exploração europeia, acabando com a visão euro-
centrista.  

Esta historicidade em detrimento da historiografia oficial, o historicismo, permite 
que os fatos não sejam contados linearmente, mas simultaneamente: “A história é objeto de 
uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de 
agoras” (BENJAMIN, 1994, p. 229). É um tempo em aberto, sempre com uma possibilidade 
de transformação, por isso a utopia, a esperança no resgate das tradições e crenças ancestrais.  

6. A VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA ATRAVÉS DO REALISMO ANIMISTA

O conceito de memória para Bérgson (1999), cabe ser comentado, pois ele considera 
a existência de uma reserva memorialista que reside no nosso espírito e que o corpo consegue 
acessá-la, mesmo de maneira fragmentada. A partir deste conceito, Bérgson evidencia a im-
portância em resgatar a memória, pois somos ao mesmo tempo presente e passado, vivemos 
no meio da memória pura e da percepção, logo, esse resgate é mais que inevitável e se faz 
presente na narrativa de Mia Couto, ao relembrar acontecimentos históricos, como a guerra 
civil em Moçambique, e as tradições dos seus antepassados que foram esquecidas ao longo 
do tempo, mas que ainda era possível de ser recordadas, valorizando o ser moçambicano com 
suas especificidades, diferente do seu ex-colonizador, o ser português. Como observamos no 
gosto moçambicano pela lua, no conto A luavezinha, e a crença nos deuses e nos mortos, em 
Governado pelos mortos, que já mostra onde levou o esquecimento dessas crenças e desses rituais 
típicos do realismo animista: levou a guerra, a destruição, a solidão, aonde nem mais uma árvore 
sagrada tem um nome, aonde o homem para sobreviver no meio de tamanha desolação, opta 
por acreditar somente nos bichos e a sua sabedoria, que não o abandonam, não conspiram. 

Vale recordar ainda, as considerações do teórico das grandes questões da história e 
da política africana, nome de referência nos estudos do pós-colonialismo, Achille Mbembe 
(2017). Isto se deve porque em suas pesquisas, Mbembe (2017), discute o conceito de negro 
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e de homem-mercadoria, num mundo em que o neoliberalismo e a reativação da lógica das 
raças que ele produz desencadeiam a universalização tendencial da condição negra - con-
vertendo o negro no paradigma de uma humanidade subalterna, observando um programa 
filosófico e denuncia de modelos de submissão, depredação e exploração. Fato este, que se 
considera urgente a descolonização mental da Europa antigamente dominante para comba-
ter o racismo global organizado pelo que pode ser chamado de capitalismo selvagem, no qual 
todos seriam os novos “negros”. Com isso, escritores como Mia Couto, Pepetela, Paulina 
Chiziane, entre outros escritores da literatura africana lusófona, mostram pela primeira vez 
o olhar sobre a África (a escravidão, a colonização, o pós-colonialismo e a guerra civil) de 
dentro da África, o que se pode chamar de afrocentricidade. 

Mia Couto realiza assim, o que chamamos de historicidade, algo típico da literatura 
como já mencionado, e no caso desses contos, uma nova visão acerca do homem e a cultura 
moçambicana, que mesmo devastada pelas guerras, resiste através do resgate de suas raízes 
ancestrais através do Realismo Animista. E apesar de utilizar a língua portuguesa (a língua 
oficial das ex-colônias africanas de Portugal), com um diferencial: a oralidade que vem das 
línguas de origem africana e que também são faladas em Moçambique (43 no total, prevale-
cendo  macua/emakhuwa, o changana e o  elomwe), demonstrando a riqueza e diversidade 
do continente africano. 

A sua linguagem romanesca “curiosamente tem mais parentesco com a tradição, a 
fala coloquial e a sintaxe brasileira que a retórica lusitana” (TEZZA, 2007, p. 5) e evoca as 
páginas de Guimarães Rosa e Mário de Andrade, elaborada numa narrativa permeada de 
neologismos com toques poéticos, trazendo à tona uma oralidade de origem popular, apesar 
“do colonialismo habilmente [ter procurado] manter a distância entre aqueles que, a despeito 
das grandes diferenças, possuíam e poderiam ter alimentado as franjas de suas identidades” 
(CHAVES, 2005, p. 249).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos contos A luavezinha e Governado pelos mortos de Mia Couto, podemos observar um 
resgate da memória africana, de uma redescoberta do ser africano, que sofreu anos de escra-
vidão, colonização, guerra pela independência e depois a guerra civil. E ainda confirmar o 
que filósofos como Assante (2009) e Achille Mbembe (2007) chamam de afrocentricidade, 
um olhar da África através da própria África, sem qualquer eurocentrismo, mostrando a so-
ciedade num estado de sonambulismo diante de uma profunda crise economia e cultural e 
que através do Realismo Animista  e sua tradição oral ainda tem esperanças de sair desse es-
tado em que não se dorme, em que a terra finalmente terá paz, sem barbárie, abuso de poder 
e arbitrariedades, um novo tempo. 

Mas o curioso é usar precisamente a língua do seu colonizador para se expressar 
(existem uma variedade enorme de línguas em Moçambique concomitantes com a língua 
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oficial do país que é a portuguesa) conseguindo um maior alcance mundial. De tal modo, 
leva para o mundo o que de verdade é a África, a diversidade que existe dentro do continente 
africano, cada país tem suas especificidades linguísticas, religiosas, culturais, porém, com o 
toque local que faz toda diferença (marca da oralidade) mostrando essa riqueza e diversidade 
presente nos países africanos. No caso dos contos selecionados um Moçambique repleto do 
insólito como macro-genero, dentro dele o maravilhoso e do realismo maravilhoso que atra-
vés disso tenta se redescobrir como sujeito ativo de sua própria história, depois de séculos de 
depredação, colonização e guerras.
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O POLÍGRAFO PEDRO RABELO

Riane Avelino Dias (UERJ/PPGL)1

Resumo: Este trabalho propõe a divulgação do escritor Pedro Rabelo (1868-1905), funda-

dor da cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras, e suas contribuições para o fazer literário 

e jornalístico brasileiro do século XIX. A partir da leitura de sua produção literária como 

polígrafa, compreendendo-se poligrafia como “um possível modo de inserção no sistema 

literário” que “requeria que o autor estivesse em todos os lugares, o que significa dizer em 

diálogo com o maior tipo possível de textos e de suportes BEZERRA, 2009. p. 31).” Rabelo 

publicou sete obras de estilos distintos, compunha junto a amigos célebres a primeira geração 

de literatos brasileiros a viver profissionalmente da escrita (OLIVEIRA, 2008; PEREIRA, 

1994). E colaborou com periódicos cariocas, destaque para a Gazeta de Notícias. Para tal, re-

corremos à pesquisa de fontes primárias na Hemeroteca Digital Brasileira/FBN, na qual se 

pode encontrar mais informações acerca de sua produção, assim como suas interações com 

autores ilustres.

Palavras-chave: Belle Époque; Literatura Brasileira; Poligrafia; Pedro Rabelo.

O polígrafo aparece como um certame ao longo da história da literatura, nacional e 

internacional. É encarado, quase exclusivamente, como uma produção extensiva desprovida 

de “valor literário” (termo problematizado pelos estudos literários), produto do trabalho de 

um autor que escreve para ganhar dinheiro e não por amor às letras. Entretanto, os autores 

do século XIX propuseram uma profissionalização do fazer literário e receberam duras críti-

cas sobre isso. Um famoso exemplo ocorreu com José de Alencar que no prefácio de Sonhos 
d’ouro (1872) (intitulado Benção Paterna) defende-se de uma possível condenação que a obra 

(lançada em dois volumes) poderia sofrer:

Não faltará quem te accuse de filho de certa musa industrial, que nesse dizer tão 
novo, por ahi anda a fabricar romances e dramas aos feixes. Musa industrial no 
Brazil! [...] Ingrato paiz que é este. Ao homem laborioso, que sobrepujando as 
contrariedades e dissabores, esforça por abrir caminho ao futuro; ou o abatem 
pela indifferença mal encetou a jornada, ou si elle alcançou, não a meta, mas um 
pouso adiantado, o motejam, apellidando-lhe a musa de industrial! (ALENCAR, 
1872. p. 5-6)

Uma produção vista com maus olhos, já que supõe um autor não dedicado ao fazer 

literário. Entretanto, tal condicionamento não tem bom encaixe desde os autores do século 

XIX e, estudos como esse, aparecem trazendo novas propostas de leitura para “os condena-

1  Doutoranda de Literatura Brasileira no Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ. E-mail para con-
tato: rianeavelinodias@hotmail.com.
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dos”, “os esquecidos”, aqueles que a historiografia mal lembra, mas que, a seu modo, com-
puseram os caminhos que trouxeram a Literatura até a contemporaneidade.

Pedro Rabelo (1868-1905) não fugiu à regra vigente do seu século e assim como 
seus amigos Pardal Mallet (1864-1894), o qual escolheu como patrono de sua cadeira na 
Academia; Olavo Bilac (1864-1918) e Guimarães Passos (1867-1909), com quem escreveu 
em colaboração nas páginas de diversos jornais e publicou livros em conjunto; Coelho Netto 
(1864-19134) companheiro nas páginas da Gazeta de Notícias e n’O Filhote; entre tantos ou-
tros, pertenceu a primeira geração de literatos brasileiros a viver profissionalmente da escrita 
(OLIVEIRA, 2008; PEREIRA, 1994), fosse em poesia, conto e/ou jornal.

Para Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra em seu livro Adolfo Caminha: Um polígrafo na 
literatura brasileira do Século XIX (2009), um trabalho sobre outro destacado autor do século 
XIX: “As múltiplas mãos do polígrafo parecem não parar de funcionar. A poligrafia como 
um possível modo de inserção no sistema literário requeria que o autor estivesse em todos os 
lugares, o que significa dizer em diálogo com o maior tipo possível de textos e de suportes. 
[...] as várias atuações do autor no sistema ou campo literário se davam de forma simultânea 
(BEZERRA, 2009. p. 31).” A partir disso temos Pedro Rabelo, com a idade, os ideais e a cul-
tura semelhantes ao grupo de jovens escritores republicanos e abolicionistas e que, enquanto 
viveu, atuou em diversos projetos em parceria com esses escritores famosos.

Um de seus feitos foi sua participação como fundador da Academia Brasileira de Le-
tras (mais especificamente da cadeira 30); ao lado de Machado de Assis (1839-1908) e Rodri-
go Otávio (1866-1944), o escritor compôs a primeira diretoria da agremiação da ABL2. Tam-
bém foi jornalista, redator, cronista, repórter, folhetinista, poeta e contista, mas ao contrário 
de seus colegas de pena fez carreira no funcionalismo público, chegando a chefe na Secretaria 
do Conselho da Intendência Municipal. Manoel Bastos Tigre (1882-1957) escreve que Pedro 
Rabelo compunha o “Estado Maior” dos literatos, cuja liderança provinha de Olavo Bilac3 e 
os encontros boêmios da roda literária eram recorrentes, em especial nas mesas da Colombo.

Rabelo publicou sete obras de estilos distintos: Ópera lírica (1894), com versos par-
nasianos, o livro de contos A alma alheia (1895) que foi apontado pela crítica como aquela 
que garantiu seu ingresso para a ABL, os romances folhetim Coração sem alma e A Cabeça que 
fala (MACHADO, 2009.), em colaboração com Olavo Bilac e Guimarães Passos, e alguns 
livros de literatura licenciosa publicados originalmente na imprensa periódica e reunidos em 
volume sob o pseudônimo de Pierrot, que foram denominados respectivamente Filhotadas: 
Casos d’O Filhote (1897), Casos com pimenta: Histórias para Velhos (1902) e Casos alegres: histórias 
para sorumbáticos (1905).

Foi atuante desde a juventude na cena jornalística carioca e sua lista de contribuições 
é extensa. Alguns exemplos são o Correio do Povo (órgão do Partido Republicano), O Paiz, 
como redator, Diário Oficial como repórter dos debates parlamentares, os periódicos Diário 

2  Revista Brasileira, Rio de Janeiro, tomo XI. 1897, p. 140. Disponível em: <http://memoria.bn.br/>. Acesso 
em: 12 jul. 2018.
3  Reminiscências: a alegre roda da Colombo e algumas figuras do tempo de antigamente, 1992. p. 16.
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de Notícias e Diário do Commercio, a revista A Estação, o vespertino A Notícia, em que assinava 
o folhetim “Garatujas” com P.R., a revista ilustrada A Cigarra, que dirigiu ao lado de Bilac, 
o substituindo quando este se retirou dela. O diário A Capital, de Niterói (atuando como 
jornalista), a Gazeta de Notícias, na qual sua contribuição durou mais e em profusão; e, no ano 
de sua morte, contribuiu para a revista Anais: Semanário de Literatura, Arte, Ciência e Indústria.

Na Gazeta de Notícias destacam-se as sessões humorísticas e informativas “O Filhote” 
em que assinava ao lado de Olavo Bilac e Coelho Neto as colunas satíricas “Filhotadas” e 
“Casa de Doidos”, com o pseudônimo Pierrot, e que se tornou um jornal avulso homônimo 
devido a boa receptividade e sucesso que teve nas páginas do periódico, e o “Engrossa”, que 
o substituiria (“O Filhote”) nas páginas da Gazeta um ano e meio depois que ele se emanci-
pou (SIMÕES JUNIOR, 2007, p. 178). Também foi colunista de vulgarização científica na 
coluna “Notas Científicas”, na Gazeta de Notícias, mas não a assinava, nem mesmo com um 
pseudônimo, só sendo possível determinar a relação do escritor com a coluna através do 
obituário do jornal O Paiz.

Em um período em que o mercado livreiro procura manter seus consumidores cons-
tantemente atualizados com o que acontecia no exterior e, ao mesmo tempo, divulgam a 
produção nacional da época, simultaneamente, observa-se uma atuação múltipla dos escrito-
res que se manifestavam como romancistas, poetas, jornalistas, cronistas e como críticos de 
outros escritores, que em muitos casos abandonavam cursos superiores na esperança de viver 
e se sustentar apenas de seus escritos (MELLO, 2007). Esta expansão do mercado, somado 
a industrialização da imprensa, traz consigo o que Bezerra (2009) rascunha com articulações 
mais formais (palavras do próprio) o que seria o autor polígrafo. Bezerra afirma que:

A poligrafia se instaura, portanto, como uma prática, tanto cultural, ou seja, aten-
dendo a uma necessidade social da presença do letrado em vários âmbitos da vida 
social e cultural, bem como uma necessidade do próprio sujeito que domina a 
escrita, uma vez que publicar vários tipos de textos em suportes também variados 
lhe daria a possibilidade de alcançar um maior rendimento financeiro e, assim, 
poder viver de seu trabalho como escritor. (BEZERRA, 2009. p. 43)

Apontando uma nova interpretação do texto de abertura do livro de contos A alma 
alheia (1895) de Rabelo, em que ele afirma haver ali uma disparidade de estilo e uma desseme-
lhança de processos, condizentes com uma legítima, ou não, compreensão de Arte do autor 
e da qual ele tem consciência que será bem aceita por uns e contestada por outros. Que não 
apenas aponta para o estilo diversificado dos contos da obra, mas também para uma con-
sonância com a crítica de José de Alencar e a “necessidade do sujeito que domina a escrita” 
indicada por Bezerra.

Essa possível discordância entre o que o autor deseja fazer e o que lhe é realmente 
permitido no seu fazer literário (como a crítica literária desfavorável), ou a previsível concor-
dância ou discordância sobre a sua compreensão de Arte previamente apontada por Rabelo 
em seu texto de abertura, geram o que Bezerra denominou como: um discurso descontente. 
“Esse descontentamento está presente nos diversos tipos de texto que o polígrafo produz e 
faz dialogar no conjunto de sua obra, conformando, desse modo, um conceito de polígrafo 
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que não se fundamenta somente na diversidade da produção, mas também no correlaciona-
mento dessa produção” (BEZERRA, 2009. p. 46).

Nos escritos de Pedro Rabelo, esse descontentamento se manifesta em algumas for-
mas recorrentes, como: uma preocupação com o vulgar e o mundano, o cientificismo, a 
política e na forma de um humor desiludido e uma acidez melancólica. Todas essas variantes 
podem ser observadas, com maior ou menor intensidade, em praticamente todas as suas 
obras e no seu fazer jornalístico também. A exemplo disso, as já citadas vulgarizações cientí-
ficas do autor na coluna “Notas Científicas” são um bom exemplo do diálogo entre o jornal 
e a obra literária. Visto que a doença e a morte por doença são temas recorrentes em A alma 
alheia e nos jornais em que Rabelo escreveu, a tuberculose, especialmente.

Sobre política, em uma crônica de Olavo Bilac para a Gazeta, encontra-se o Pierrot de 
Rabelo descrito como um folião maltrapilho observando os confetes espalhados pelas ruas 
após as festividades. Ao encontrá-lo, Fantasio (pseudônimo de Bilac) se surpreende com sua 
má aparência e busca entender o que motivou tamanho abandono. Pierrot lhe explica que 
ficou preso por sete meses por ser alegre. “E, ao que parece, a alegria é sebastianista: offende 
e pertuba a boa marcha dos negocios publicos. [...] Não sei! Mas já me disseram que, para 
ser bom republicano, é preciso ter uma lagrima perpetua ao canto do olho e um perpetuo 
gemido ao canto da bocca”4. Sendo O Filhote, em que ambos contribuíram, integralmente 
dedicado ao humor e a política, assim como as “obras alegres” de Rabelo.

Para a acidez melancólica e o humor desiludido primeiramente se faz necessário a con-
textualização do conceito de “naturalismo cômico ou desiludido”, proposto por David Bagu-
ley (1990). Ele se refere a uma narrativa que ironiza, satiriza e faz paródia com as pretensões 
românticas e burguesas. Não se atém aos moralismos burgueses ou aos parâmetros científicos 
que determinam verdades, muito menos se apega a religião. É, sobretudo, uma narrativa repe-
titiva, mais centrada no indivíduo que assiste o seu entorno e não consegue, ou não quer, mu-
dá-lo. É o naturalismo que se mostra mais evidente, de forma geral, nos contos da obra A alma 
alheia, mas pode ser apreendida em todos os seus escritos. Optou-se por destacar a narrativa 
intitulada “Mana Minduca” d’A alma alheia que já estampara as páginas de A Semana, em 1893, 
com boa aceitação.5 Aproximando, novamente o trabalho com literatura e jornalismo do autor.

No conto lê-se a história de uma mulher que espera pelo retorno de seu pretendente 
que foi estudar fora (vida mundana). E que ao chegar ao final da narrativa evidencia a igno-
rância da mulher que não percebe que aquele homem que chegou, e foi embora, era aquele 
por quem ela estava esperando; frustrando o leitor que esperava por alguma reação da perso-
nagem que não vem (acidez melancólica e humor desiludido).

Volto, afinal... Espera-me; irei hoje... Mana Minduca sorriu. De pé, ao lado, o mo-
leque esperava. Era em 80, na velha casa da rua de Riachuelo, ao canto da rua dos 
Invalidos. “Volto, afinal...” Mana Minduca fitava attentamente os olhos no papel; 

4  Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 19 nov 1894. p. 1. Disponível em: <http://memoria.bn.br>. Acesso em: 
25 jun 2018.
5  A Semana, Rio de Janeiro. 9 dez 1893. p. 4 e 5.
Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/383422/1481. Acesso em: 10 jul. 2018.
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soffria acaso da duvida de que aquella não fosse a sua lettra... [...] E o homem le-
vou a mão ao chapéo. Santa de que Mana Minduca é devota, dizei-lhe que ahi está 
é o mesmo que ella espera há doze annos. Mas o homem levou a mão ao chapéo:

- Ah! É a senhora! Pois, minha senhora, queira desculpar...

E seguiu. Que bem verdade é que doze annos de lagrimas envelhecem a gente. 
Nessa que ahi ficou a janella, a quem há que possa reconhecer a moça do fogo da 
Lapa? O tempo encheu-lhe a face de rugas. Perfido tempo! A elle a culpa de que 
esses dois namorados já não se reconheçam ao cabo de doze annos. Vejam como 
Lustosa lá vae, a toda pressa, à procura do bond. E Mana Minduca ficou à janella. 
Não sabe quem elle é, não comprehende nada. Espera sempre, como na véspera, 
como há doze annos. (RABELO, 1895. p. 37; p. 48 -49)

Tendo em vista que a maior parte dos contos de A alma alheia já haviam sido publica-
dos na imprensa e tiveram boa receptividade, com exceção de “Caso de adultério”, “Curiosa” 
e “Genial ator!”, que eram inéditos. E que as obras “alegres” do autor foram geradas primei-
ramente nas páginas dos periódicos e depois reunidas em livros, pode-se afirmar que há uma 
coerência metodológica entre as obras do escritor.

Por fim, Pedro rabelo foi um autor que procurou expor em seus textos casos mun-
danos, simples e humorísticos; as ironias e perversões inerentes ao humano. Sem moralismo, 
apenas poligrafia e risadas. Sua produção traz o diálogo proposto por Bezerra, um texto 
descontente com a crítica e com a sociedade, que se tornam características inerentes na sua 
escrita. Como polígrafo, não apenas por um viés quantitativo, pois o há, têm-se um autor 
plural, com múltiplos estilos, e variadas interpretações sobre os seus textos, que produziu em 
profusão para os mais variados públicos nos mais variados meios.
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CRÔNICAS DE DEFESA DAS EXPANSÕES MUÇULMANAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
DO RIO DE JANEIRO

Robson Rafael de Oliveira Nascimento (UERJ)1

Resumo: Com base numa análise em três livros didáticos de História direcionados ao 7º ano 
da rede municipal do Rio de Janeiro, intentamos fazer um paralelo com algumas crônicas 
medievais portuguesas. A cronística do Medievo revela uma exaltação unilateral dos feitos 
cavaleirescos em nome da fé cristã, ao passo que se nota gravíssimas omissões no que que 
diz respeito à escravidão africana imposta pelos islâmicos nos manuais do Ensino Funda-
mental. Propõe-se, portanto, nesta pesquisa mostrar as estratégias argumentativas dos livros 
didáticos selecionados com vistas ao abrandamento das dominações islâmicas e suas conse-
quências sobre os povos africanos.
Palavras-chave: Crônicas; Escravidão; Guerra; Islã; Muçulmanos.

1. INTRODUÇÃO

 O registro cronístico é, seguramente, uma das fontes mais importantes da historio-
grafia ocidental, e busca, em linhas bastante gerais, formar as bases da nacionalidade (TAVA-
NI & LANCIANI, 1993). O gênero vem de uma tradição longínqua inaugurada na Península 
Ibérica por Isidoro de Sevilha, que bebe das fontes da retórica aristotélica para o desenvolvi-
mento de sua escrita, valorizando a técnica discursiva como ferramenta de convencimento: 
“com a gramática nos instruímos na ciência de falar corretamente; com a retórica aprende-
mos de que modo se devem expor os conhecimentos adquiridos” (ISIDORO, 2004, p. 353).

A cronística em Portugal, desenvolvida sob instrução isidoriana, ou neo-isidoriana 
(TAVANI & LANCIANI, 1993, p. 173), tem como principal representante Fernão Lopes, 
que introduz importantes novidades no gênero muito bem elucidadas pela professora Maria 
do Amparo Tavares Maleval:

E, com esse cronista, a narração pormenorizada e o posicionamento crítico diante 
dos fatos se fazem notórios, destacando o elemento coletivo na narrativa e subor-
dinando a ordem cronológica à ordem causal. (MALEVAL, 2010, p. 76)

Quanto ao seu objetivo, sabe-se que os reis encomendavam a seus cronistas a es-
crita da história sob o ponto de vista da “glorificação cavaleiresca e senhorial” (TAVANI & 
LANCIANI, 1993, p. 174), buscando promover uma leitura laudatória do passado nacional 
e da expansão da Europa cristã em terras gentias. O unilateralismo das crônicas, no entanto, 

1  Doutorando em Literatura Portuguesa e Especialista em Literatura Brasileira pela UERJ. E-mail para con-
tato: rrafaelnascimento77@gmail.com
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evidencia a ausência da abordagem de questões como a escravidão imposta aos povos do-
minados e a desmedida violência empregada no processo de expansão do controle cristão 
dando-se um tom de heroísmo nos episódios retratados da história portuguesa. 

Lemos, então, o ressurgimento de tal cronística unilateral na pós-modernidade em 
livros didáticos direcionados ao 7º ano do Ensino Fundamental. Seria a mudança na narrati-
va, um ponto de vista que enaltece os feitos dos muçulmanos em sua expansão dos séculos 
VII ao XI, como “conquistadores”, “tolerantes”, “difusores de conhecimento científico” 
e “não escravizadores”. As crônicas portuguesas exaltam a guerra por motivação religiosa 
para subjugo dos considerados infiéis e gentios. Já as “crônicas” pós-modernas, verificadas 
na maioria dos livros didáticos examinados, buscam criar outra narrativa das expansões is-
lâmicas exacerbando-lhes os feitos civilizatórios e suprimindo ou apequenando as mazelas 
advindas daquele processo de dominação.

A interessante investigação O genocídio ocultado, do antropólogo e economista fran-
co-senegalês Tidiane N’Diaye, revela as mazelas do tráfico negreiro islâmico bem como as 
campanhas de domínio e escravidão, que dizimaram boa parte das populações da África 
Negra. E denuncia também a brandura com que um segmento expressivo de pesquisadores 
trata o estudo das expansões muçulmanas. O autor afirma que alguns eruditos “mostram-se 
bastante precisos e espantosamente informados quando se trata de inventar em África um 
cruel tráfico negreiro interno e semelhante aos outros” (N’DIAYE, 2019, p. 22). N’Diaye 
neste trecho inicia sua pesquisa criticando a parcialidade e até mesmo a má-fé de alguns espe-
cialistas ao dizerem que sempre houve escravidão em África nos moldes em que foi imposto 
pelos islâmicos2. É importante salientar que o autor não nega o horror do tráfico transatlân-
tico euro-cristão3, disserta que há certa hegemonia narrativa na academia em focar apenas nas 
adversidades da colonização europeia.

2. AS “NOVAS CRÔNICAS” DE DEFESA DAS EXPANSÕES MUÇULMANAS 
DOS SÉCULOS VII AO XI NOS LIVROS DIDÁTICOS DO 7º ANO

Examinemos três livros didáticos distribuídos entre 2010 e 2015 e suas abordagens 
acerca das dominações e escravidão muçulmanas sobre os africanos, caracterizadas pela ques-
tão econômica, pela brevidade e atenuação do relato de guerra e (o mais grave) por grandes 
omissões em relação às moléstias causadas pela dominação maometana em África:

2  “A estrutura das sociedades africanas, antes da chegada dos árabes, poderia comparar-se com a de uma 
sociedade feudal, com suas tribos suseranas e outras mais ou menos vassalas. Para a maioria dos monarcas ou 
líderes africanos, os cativos não eram menos seus irmãos; podiam servi-los como criados, guerreiros ou outros 
trabalhadores forçados, mas nenhum deles tinha o direito de tirar-lhe a dignidade, de os separar violentamente 
das famílias, de os vender em leilão ou de os violentar. A servidão interna africana existia apenas como institui-
ção quase patriarcal, sem cruéis caças ao homem nem vendas públicas.” (N’DIAYE, 2019, p. 28).
3  “Quaisquer que tenha sido as formas de servidão na maior parte das sociedades africanas negras, não pede 
ser comparadas com os horrores do tráfico árabo-muçulmano e transatlântico, isto é com deportações maciças 
e em tratamentos de mutilação, traumatizantes e homicidas.” (N’DIAYE, 2019, p. 33.)
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Assim, ele (Maomé) conseguiu unificar as várias tribos, criando um grande e úni-
co estado árabe. [...]

Embora seja geralmente traduzida como “guerra santa”, a palavra jihad significa 
literalmente “esforço em favor de Deus”. Trata-se do compromisso do muçulma-
no de manter-se fiel as crenças do islã, praticar boas ações, defender a comuni-
dade e transmitir a mensagem da religião para outros povos. Porém não se deve 
confundir jihad com intolerância. [...] No contato com os marabutos, os habitantes 
desses reinos africanos conheceram o islã e apropriaram-se da fé, das leis e das 
práticas que lhes foram apresentadas, e não impostas. [...]

... com isso, o islã transformou-se em uma religião de estado, ainda que o próprio 
rei não tenha se convertido e muitas crenças e rituais tradicionais tenham se man-
tido na região. (APOLINÁRIO, 2010, p. 42; 50; 52)

O texto do manual caracteriza-se pela leveza vernácula ao tratar a questão. Ocorrem 
poucas palavras do campo semântico da guerra, que são substituídas por “unificou”, “apropria-
ram-se”, “conheceram”, “transformou-se”. Diz que Maomé “unificou” a Península Arábica 
mas não explica como. Ignora os ataques arrasantes dos primeiros seguidores do Islã à Arábia 
cujos sobreviventes de outras crenças, como os judeus, foram expulsos da cidade. Não se de-
tém nas guerras das expansões muçulmanas e esforça-se por dar uma interpretação da jihad 
como metafórica, ou seja, uma luta para se observar as leis corânicas, afirmando que a religião 
islâmica não foi imposta, mas aceita voluntariamente. Quanto à escravidão na África islamiza-
da, não há qualquer pormenorização da aterradora prática e surpreendentemente não critica a 
união entre Estado e religião, posicionamento tão comum e necessário no estudo de História.

Entre os séculos IX e X, os sarracenos, um dos povos islamizados, praticavam 
pirataria em toda a costa europeia no Mediterrâneo, sobretudo onde hoje se loca-
lizam França e Itália. [...]

Para evitar os conflitos internos e satisfazer a todos os grupos rivais, buscou-se a 
expansão do islamismo para além dos limites da Península Arábica, [...] na Europa 
seriam detidos pelos francos, comandados por Carlos Magno. [...]

A defesa do islã é chamada jihad. A palavra significa “luta”, “empenho”. Muitas 
vezes é traduzida de forma equivocada, como guerra santa. Essa luta, porém, é 
considerada uma jihad menor. Para o muçulmano, a maior de todas as jihad é con-
tra o pecado, para que a vontade de Alá seja colocada em prática. (PONTES & 
CERDEIRA & SANTIAGO, 2015, p. 38; 43; 45) 

O livro faz menção às guerras de expansão islâmicas e cita certos interesses no empre-
endimento. Menciona rapidamente a pirataria dos sarracenos e seu terror sobre os europeus, 
usando vernáculo de guerra como “luta”, “conflitos”, “incursões”, “detidos”. Chama, contu-
do, de “defesa do Islã” a jihad, separando-a da luta armada e generaliza sua interpretação ao 
esconder a atuação dos facínoras islâmicos de ontem e de hoje que, nome desta mesma jihad, 
destroem inúmeras vidas. Omite totalmente a escravidão praticada pelos muçulmanos, so-
bretudo na África islamizada ou qualquer assunto sobre a mesma. Não há Continente Negro 
antes da colonização europeia para os organizadores desta edição. Não cita em parte alguma 
os impérios e as civilizações riquíssimas que existiam antes das invasões árabes e europeias.

Maomé tinha como objetivo expandir o islamismo. Para isso, utilizava tanto a pre-
gação quanto ataques às caravanas que cruzavam o deserto e o confisco dos bens 
das comunidades que não aderiram à nova fé. A essa altura, que significava um 
esforço e caminho até Deus, seus seguidores davam o nome de jihad. Esse termo 
representa tanto o esforço do convertido em alcançar a vontade de Alá quanto o 
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empenho na guerra para a conversão dos fiéis. [...] Em 630, as forças de Maomé 
conquistaram a cidade a cidade de Meca. Os deuses adorados na Caaba foram 
destruídos, e seu culto, proibido. [...]

Após a morte de Maomé, os territórios dominados pelos muçulmanos expan-
diram-se ainda mais. Assim, foi conquistado todo o Oriente Médio, o norte da 
África e na Ásia, a Pérsia, atual Irã, e o noroeste da Índia. Em 711, os muçulma-
nos invadiram a Europa e passaram a controlar a Península Ibérica, onde hoje se 
encontram Portugal e Espanha. [...]

No século XII, Koumbi Saleh caiu nas mãos dos invasores árabes provenientes 
do norte da África. A partir de então, Gana entrou em declínio até ser absorvida 
por um novo reino, o Reino de Mali [...]. (AZEVEDO, 2015, p. 20; 21; 118) 

Dos três livros selecionados para esta pesquisa este mostrado acima, ao contrário 

dos anteriores, esforça-se para, através de uma seleção vernácula, mostrar aos pequeninos 

do 7º ano as guerras de dominação muçulmana no Medievo. Encontramos no exemplo 

acima palavras como “ataques”, “confisco”, “guerra”, “forças”, “dominados”, “invadi-

ram”, “invasores”, “destruíram” e “declínio”. Os autores deste manual parecem não se 

entusiasmar com as tomadas islâmicas. Respira-se numa atmosfera de conflito e desejo de 

apropriação dos territórios por meio da força armada, o que, de fato, aconteceu. Explica 

com sucesso os dois sentidos da jihad fazendo jus à ambiguidade do termo, que, em tempos 

medievais, claramente significa luta armada. Mostrou, todavia, muito pouco a escravidão 

islâmica sobre a África fazendo sentir-se falta do detalhamento, desvio bastante comum 

percebido até aqui. Os autores desta edição desprezam os processos de aprisionamento, 

dominação e feituras de escravos para exploração ou venda e as rotas do tráfico negreiro, 

privando dos alunos da rede importantes ensinamentos sobre o horror da captura e uso de 

seres humanos naquelas condições.

3. CONCLUSÃO

As crônicas medievais possuem, sem dúvida alguma, inestimável valor histórico 
e literário que expõem à posteridade, de maneira técnica e engenhosa, o seu mundo com 
todas as suas histórias de guerra e luta do “Bem contra o Mal”. Revemos tal concepção 
ultrapassada da realidade nos livros atuas, na medida em que as perversidades feitas pe-
los muçulmanos durante estabelecimento de seu poderoso império foi ou abrandada ou 
suprimida totalmente. Lê-se em alguns manuais uma espécie de “crônica das expansões 
muçulmanas” na ignorância de um dos costumes mais ordinários da humanidade, que é a 
escravidão, sob pena de a presente geração não se sensibilizar com tamanho horror, antes, 
submetendo o assunto a uma pauta meramente ideológica. Um bom encerramento para 
esta comunicação leio na manifestação feita em 2015 da Associação Brasileira de Estudos 
Medievais (ABREM), que, ao defender um ensino de História menos maniqueísta e “me-
nos conservador”, disse que
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[...] o acesso a um patrimônio cultural diversificado, cujo conhecimento é funda-
mental em um mundo que passa por grandes transformações sociais, um mundo 
que tem colocado frente a frente diferenças que só a ciência do outro será capaz 
de fazer dialogar e acolher.4

            Lembremos do outro.

4  Carta da ABREM sobre a BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). Novembro de 2015. 
Disponível em: <http://www.abrem.org.br/index.php/noticias/246-carta-da-diretoria-da-abrem-sobre-a-bnc-
c-nov-2015>. Acesso em abril de 2016.  
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A PERCEPÇÃO DA MARGEM SOB TRÊS OLHARES FICCIONAIS: CONFIGURAÇÕES DO DIZÍVEL E DO VISÍVEL

Samanta Samira Nogueira Rodrigues (UERJ)1

Resumo: O que acontece quando histórias são contadas? Dentre as possíveis respostas, a 
visibilidade que sujeitos e fatos recebem e projetam. Diante desse ser visto, a desautomatização 
de trajetórias e dramas humanos, neste trabalho representados por algumas personagens dos 
romances Inferno, de Patrícia Melo (2000) e Becos da memória, de Conceição Evaristo (2017); e 
do livro de crônicas A vida que ninguém vê, de Eliane Brum (2006). As três obras, com maior ou 
menor distância entre narrador, personagens e enredos, apresentam tipos sociais cotidianos 
em situações de precariedade tornando visíveis tais cenários. Para esse estudo são acionadas 
as ideias de Merleau-Ponty (2014) sobre o olhar ativo configurador do ser-mundo; -coisa; 
-imaginário; e -consciente. Esses dois movimentos - olhar e partilhar - implicam o sujeito e 
um outro a ser conhecido (SPIVAK, 2010); implicam também o nosso reconhecimento como 
um “território social” (BUTLER, 2017).
Palavras-chave: Narrativas; Precariedade; Percepção; Tornar visível.

Da recente produção literária brasileira que tem as periferias como cenário, o presente 
trabalho apresenta algumas personagens dos romances Inferno, de Patrícia Melo (2000) e Becos 
da Memória, de Conceição Evaristo (2017); e das crônicas presentes em A vida que ninguém vê, 
de Eliane Brum (2006) a fim de introduzir a construção de personagens que representam 
tipos sociais cotidianos à margem de condições básicas de vida e que mesmo assim - ou por 
isso -, foram integrados à paisagem da cidade, noticiada e transitada cotidianamente.

Devido ao caráter introdutório característico deste tipo de trabalho, serão apresen-
tados os cenários iniciais das personagens dos romances Inferno (MELO, 2000) e Becos da 
Memória (EVARISTO, 2017) e do personagem da primeira crônica de A vida que ninguém vê 
(BRUM, 2006). As obras tomam forma por uma estrutura narrativa marcando, de diferentes 
formas, distanciamentos e proximidades entre narradores e personagens. 

Em Inferno (MELO, 2000), a sequência de acontecimentos agilmente narrados im-
possibilita o conhecimento sobre, por exemplo, o sentido pelas personagens sobre o que nós 
só podemos julgar ser uma dor. Sua composição se assemelha à característica objetiva dos 
textos jornalísticos e, portanto, conhecer as percepções das personagens sobre seus dramas 
é, diante de nossa leitura de mundo, apenas uma hipótese para o leitor.

A história é ambientada no fictício morro do Berimbau cuja vista são as praias con-
tornadas pela avenida Epitácio Pessoa, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Antes de 
iniciar a apresentação de José Luís Reis ou Reizinho, menino que aos onze anos de idade já 

1  Doutoranda em Literatura Brasileira. Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro - PGLetras/UERJ. E-mail para contato: samanta.samira@yahoo.com.br 
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trabalhava para o tráfico de drogas e mais tarde se torna o dono do morro, é pelo seguinte 
cenário que adentramos na narrativa:

Sol, piolhos, trambiques, gente boa, trapos, moscas, televisão, agiotas, sol, plástico, 
tempestades, diversos tipos de trastes, funk, sol, lixo e escroques infestam o local. 
O garoto que sobe o morro é José Luís Reis, o Reizinho. Excluindo Reizinho, 
ninguém ali é José, Luís, Pedro, Antônio, Joaquim, Maria, Sebastiana. São Giseles, 
Alexis, Karinas, Washingtons, Christians, Vans, Daianas, Klebers e Eltons, nomes 
retirados de novelas, programas de televisão, do jet set internacional, das revistas 
de cabeleireiras e de produtos importados que invadem a favela. (MELO, 2000, 
p. 9)

 Essa aparente distância entre narrador e enredo2 insinua a reprodução de lugares co-
muns sobre o cotidianamente construído acerca das favelas, inclusive por meio da velocidade 
das notícias de jornal; e a apresentação e constituição, igualmente velozes, de tipos sociais 
como a empregada doméstica, analfabeta e explorada pela patroa; a adolescente que engra-
vida três ou quatro vezes e tem filhos de pais de diferentes relações; um caso extraconjugal 
entre a patroa e seu professor da academia; o homem casado e com filhos que se fez sumir 
após engravidar uma menina de quatorze anos; a mulher mais bonita da favela, namorada 
do dono do morro; o dono do bar que sabe de todos os movimentos da favela; a prostituta 
que se casa com um alemão, leva uma das meninas do morro para ajudá-la em casa e perde 
o marido e a casa para a menina; o pai alcoólatra que abandonou a família; o pastor que vivia 
em confortável condição material, destoando de todos que contribuíam para sua igreja; o 
abandono de crianças sem pai e a mãe adolescente que passava os dias assistindo televisão; 
o menino que cresceu apanhando de sua mãe, que deixou a escola e entrou para o tráfico; a 
avó que costurava para a escola de samba; os comerciais gravados na favela, por suas cores; 
o querer ser modelo, ter óculos espelhado, tênis “de marca” e cordões de ouro; o traficante, 
amado por toda a comunidade.

O resumido e ao mesmo tempo abundante elenco é atravessado pela constante pre-
sença das equipes de jornalismo no morro, no fundo das cenas, e pelas falas entrecortadas 
por novelas dentro das casas e simulam, podemos dizer, uma câmera capaz de captar as vio-
lências vividas, aprendidas e praticadas no morro do Berimbau, da infância de pés descalços 
à ascensão e queda de Reizinho, contudo, poucas vezes o sentido pelo menino e pelas demais 
personagens.

Já em Becos da Memória (EVARISTO, 2017), também ambientado em uma favela, as 
personagens são apresentadas sob uma ótica afetiva, anunciada já no texto de introdução do 
romance, no qual a autora aciona Maria-Nova, seu eu-menina, para contar suas lembranças, 

2  Entrevistas e algumas reportagens apontam para a distância entre a autora e o universo ficcionalizado em 
sua obra. Vinte, dos trinta e três capítulos foram escritos antes de Patrícia Melo ter ido pela primeira vez a 
uma favela. A esse fato é atribuído em algumas críticas a muito aparente reprodução de clichês sobre o morro, 
sobre seus moradores e sobre os dramas por eles vividos. Por sua vez, a autora defende que tal distância não 
é um problema, pois objetivava algo como uma “síntese da cultura urbana brasileira”. Discussões disponíveis 
em: www.e publicacoes.uerj.br/index.php/abusoes/article/download/26220/19286; https://cultura.estadao.
com.br/noticias/geral,patricia-melo-lanca-inferno,20000925p2642; e https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
ilustrad/fq1509200006.htm. Acessos em 18 fev. 2019.
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declarando a proximidade entre ela, a narradora e as histórias de outrora, cujo eixo narrativo 
comum é um plano de desfavelamento ambientado no final dos anos de 1980 e ao qual foram 
submetidos os moradores apresentados no romance.

A torneira, a água, as lavadeiras, os barracões de zinco, papelões, madeiras e lixo. 
Roupas de patroas que quaravam ao sol. Molambos nossos lavados com o sabão 
restante. Eu tinha nojo de lavar o sangue alheio. E nem entendia nem sabia que 
sangue era aquele. Pensei, por longo tempo, que as patroas, as mulheres ricas, 
mijassem sangue de vez em quando. (EVARISTO, 2017, p. 16)

 As escrevivências3 presentes em Becos da memória (EVARISTO, 2017) envolvem de-
samparos por parte do governo e diásporas forçadas insinuando o nunca possuir ou perten-
cer a um território, condições presentes em toda a narrativa que entrecruza a vida de Maria 
Nova, pelas tantas vidas amontoadas em sua memória, amontoadas como os barracos de sua 
infância. 

Aqui, o universo ficcional narrado em terceira pessoa se difere da dinâmica desen-
volvida em Inferno (MELO, 2000), pelo espaço afetivo permeado nos becos narrados, pelos 
movimentos de sempre alguém indo embora e seus significados para a narradora, para quem 
ficava e para quem ia, percepções possíveis pela apresentação das dores das gentes que têm 
“no sangue o banzo” (EVARISTO, 2017, p. 17; 115). O cotidiano ir embora compreendia 
também casos como o seguinte episódio de sumiço apresentado pela narradora:

Suspeitava-se principalmente dos filhos de Ana do Jacinto. Eles andavam sempre 
acompanhados de “filhinhos de papai”. Rapazes de lambretas subiam e desciam 
o morro. E tudo aflorou então. Passaram a fumar normalmente pelos bequinhos. 
A qualquer hora do dia ou da noite, um cheiro adocicado esparramava-se no ar. 
Numa noite, a polícia arrombou a porta do barraco de Ana do Jacinto. Levaram 
os filhos dela. Os rapazes de lambreta ficaram muitos dias sem subir o morro. 
Um dia voltaram. [...] Ninguém mais, nem o negro Alírio, conseguiu saber que ru-
mos os filhos de Ana tomaram. Quando descíamos o morro, lá na praça, rapazes 
alegres, bem vestidos, brincavam, conversavam ao sol. Eram tidos como jovens 
contestadores, estudantes, intelectuais. Os filhos de Ana do Jacinto, jovens vaga-
bundos, perturbadores, marginais. (EVARISTO, 2017, p. 156-157)

A favela, em processo de deixar de ser, configura-se em Becos da Memória como um es-
paço não somente delimitador de acessos de moradores para além de seu território, mas mar-
ca outros (des)limites, pois o fato de alguém não pertencer a esse espaço, caso dos rapazes 
de lambreta, pode significar livre trânsito. A cena que conforma o sumiço dos filhos de Ana 
do Jacinto, pela forma como é narrada, salientando os contornos dos becos, nos leva, como 
leitores, para dentro da casa de Ana e de tantas outras vidas que compõem aquele cenário.

Do lado de fora do morro, dos becos, as crônicas de A vida que ninguém vê (BRUM, 
2006) projetam personagens, com nome e sobrenome, que existem do lado de dentro das 
cidades, nas praças, nas ruas, mas nem por isso em posição menos periférica, é uma margem 
constituída por dentro.

3  Neologismo utilizado pela escritora Conceição Evaristo para definir textos que confundem escrita e vida, 
escrita e vivência.
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Por meio de entrevistas e do exercício de ouvir histórias cuja motivação está na busca 
pelo espetacular de cada vida nas ruas, nas cidades, o narrador configura-se, portanto, como 
distante e próximo, num movimento de desautomatização de olhares sobre as mais diversas 
figuras muitas vezes não vistas, mas que perpassam nosso cotidiano.

O primeiro personagem principal chama-se Israel Pires, vinte e nove anos, inicial-
mente “o enjeitado da vila enjeitada” (p. 22), assim apresentado: 

Imundo, meio abitolado, malcheiroso, Israel vivia atirado num canto ou outro da 
vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome 
com a madrasta e uma irmã doente. Desregulado das ideias, segundo o senso 
comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para diagnóstico. Escorraçado 
como um cão, torturado pelos garotos maus. Amarrado, quase violado. Israel era 
cuspido. Era apedrejado. Israel era a escória da escória. (BRUM, 2006, p. 22)

Descoberto por um menino de quem gostou e indo atrás dele na escola, por fome 
“de comida, de afago, de lápis de cor. Fome de olhar”, foi também descoberto pela professo-
ra, Eliane Vanti, e pouco a pouco “estava todo dentro” de seu olhar (p. 23). Gradativamente 
esse olhar se multiplica - por ser praticado; por ser ensinado - e ele passa a compor 31 pares 
de olhos de crianças e vai ganhar uma vaga oficial na escola. 

O que há em comum entre os dois romances e o livro de crônicas apresentados é a 
projeção de histórias geralmente não percebidas - crianças de pés descalços, mães descendo 
o morro para trabalhar, calor, poeira, sonho de ser famoso ou de ter uma televisão, meninos 
de “pipa nas mãos. Pés descalços” (MELO, 2000, p. 9). Ao adentrar nesse universo, a escrita 
literária pode tornar dizível o que não costuma ser dito e, por consequência, potencializa a 
visibilidade de histórias dos que estão no quarto de despejo das cidades4. 

Nas três narrativas a projeção se dá pela apresentação do outro em um movimento de 
preenchimento dos vazios de suas histórias, assim, o que cotidianamente se estrutura na falta, 
tornando-o invisível e naturalizando seus dramas, pode ser adentrado por meio do espaço 
literário, tal como ocorre nas obras apresentadas. 

A percepção desses sujeitos, bem como da ausência do olhar sobre eles configuram 
um vazio e é movimento necessário para histórias se tornarem visíveis e, dessa forma, passí-
veis de observação, troca e transformações. Para tal observação sugiro o estudo de O visível e 
o invisível, de Maurice Merleau-Ponty (2014) sobre o olhar de forma ativa, por ser assim, capaz 
de configurar o que o autor chamou de ser-mundo; -coisa; -imaginário; e -consciente.

Tal discussão compreende, ainda, as condições para falar sobre o outro e também 
sobre si e são ancoradas nos textos de Butler (2017) presentes em Relatar a sim mesmo: crítica 
da violência ética, cuja implicação inclui nosso reconhecimento como um “território social”. 
Dessa forma, um relato mesmo que sobre si é sobre o mundo que nos conforma, é, portanto, 
a “história de uma relação - ou conjunto de relações - para com um conjunto de normas” 
(BUTLER, 2017, p. 18). Outras ideias importantes a esse entendimento são as de Spivak 
(2010), em Pode o subalterno falar?, questionamento que convoca não só um sujeito, mas um 

4  Referência à obra Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus (1914 - 1977).
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outro a ser conhecido, a partir da crítica a um sujeito soberano5, indicando a necessidade de 
conhecimento desse outro na sociedade. 

Por mais que as histórias sejam sobre um sujeito, elas contemplam, portanto, o con-
texto de suas vivências, sua temporalidade social e os localizam em relação a outros grupos 
que vivenciam, mesmo de diferentes formas, condições próximas às suas. Em O cosmopolitismo 
do pobre: crítica literária e crítica cultural, Silviano Santiago (2004) compara nossa literatura 
a um rio subterrâneo “que corre da fonte à foz sem tocar nas margens que, no entanto, o 
conformam” (p. 64). Essa imagem nos coloca, professores e estudantes de literatura, em uma 
posição privilegiada de observadores; a literatura, ao tornar um fato dizível, como um meio 
para tornar visíveis as condições de precariedade aqui narradas.

5  Para tal crítica, a autora fundamentou seus estudos a partir das ideias presentes no texto intitulado “Os 
intelectuais e o poder: conversa entre Michael Foucault e Gilles Deleuze”, que compõem o livro Language, Cou-
nter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews. p. 205 - 217.
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1929. (SUR)REALISMO INFORME: A REVISTA DOCUMENTS

Sergio Alexandre Novo Silva (UFRJ)1

Resumo: A presente comunicação integra a pesquisa de dissertação de mestrado focada 
tanto na escrita do autor francês Georges Bataille quanto na do historiador da arte e escritor 
alemão Carl Einstein em seus anos de contemporaneidade criativa na direção da revista Do-
cuments. Busca-se identificar nos seus respectivos discursos maneiras críticas de desenvolver 
o campo da arte do seu tempo. Será importante, portanto, ressaltar as semelhanças e desse-
melhanças entre as diferentes abordagens criativas dos autores no projeto da revista na qual 
os seus escritos se reúnem.
Palavras-chave: Surrealismo. 1929. Manifesto. Breton. Informe.

1929 pode ser lido como um ano muito emblemático. Trata-se do ano em que fora 
publicado o ensaio sobre o surrealismo do escritor alemão Walter Benjamin na revista Litera-
rische Welt, sucedendo ali mesmo suas traduções do Camponês de Paris de Louis Aragon. Neste 
ensaio já extensamente comentado, “O surrealismo. O último instantâneo da inteligência 
europeia”2, Benjamin afirma que o movimento surrealista estava, naquele ano, passando por 
um “momento de transformação” [Transformationsphase]; em que a “onda inspiradora de so-
nhos” [inspirierenden Traumwelle] e a capacidade de interpenetração do sono e da vigília que 
caracterizaram a primeira fase do movimento já não bastavam para “associar a revolta à re-
volução”. Na mesma perspectiva, Maurice Nadeau, ao escrever sua história do surrealismo, 
marca o ano como um período de crise (1964, p.122). Pois fora um período crítico, de refor-
mulações, ou, novamente nas palavras de Benjamin, um período em que o surrealismo teve 
de encarar uma “luta material e profana pelo seu poder e pela [sua] hegemonia” (1994, p. 22).  

Não parece à toa, portanto, ser esse mesmo ano de 1929 também o ano da primeira 
publicação da revista Documents. Nela foram publicados textos escritos por dissidentes ou crí-
ticos do surrealismo, tais como os escritores Jacques-André Boiffard, Jacques Prévert, Michel 
Leiris, Robert Desnos, entre outros. Notavelmente é o nome do secretário geral da revista, 
o reconhecido escritor do Erotismo, Georges Bataille, cuja análise do importante trabalho de 
montagem de textos e imagens na Documents, principalmente enquanto “pastiche” da revista 

1  Mestrando bolsista CNPQ/RJ em Teoria Literária do programa de pós-graduação em Ciência da Literatura 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pesquisa debruçada sobre os textos de Georges Bataille 
e Carl Einstein publicados na revista Documents (1929-1930). Bacharel em LETRAS/FRANCÊS também pela 
UFRJ, tendo realizado pesquisa com bolsa de iniciação científica pelo órgão PIBIC/UFRJ. Atualmente é um 
dos coordenadores do grupo de estudo e pesquisa Pensar a imagem sob o risco: escrita e psicanálise associado 
ao Outrarte/ UNICAMP e editor da revista Garrafa do programa de pós-graduação de Ciência da Literatura da 
UFRJ. E-mail para contato: sernovo@ufrj.br 
2  Não o primeiro do seu autor cujo tema é o surrealismo, mas com certeza o mais conhecido e comentado. 
Precedido apenas pelo “Kitsch do sonho” (1927).
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de André Breton La révolution surréaliste, foi feita pelo historiador e filósofo da arte Georges 
Didi-Huberman, no seu livro A semelhança informe (2015). 

Documents, como seu nome indica, se propunha discutir documentos. E, desse modo, 
não deixou de ser, ela própria, um documento: documento de um período entre guerras, 
que colhia ainda consequências traumáticas, artísticas e sociais, da Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), e de uma certa maneira preanunciava alguns extremos desenvolvidos na Se-
gunda Guerra; documento de um momento de desenvolvimento da etnologia francesa e da 
ampliação na utilização de novos objetos de estudo (para além dos documentos oficiais e da 
grande história ocidental, pois se preocupava também com a pequena história dos artistas 
e dos objetos coletados de sociedades outras que não a ocidental), e, por isso, não à toa foi 
também contemporânea da primeira geração da escola dos Annales (1929-1949). Justamente, 
documento de um momento de dissolução, ou, como já dito, de reformulação de um surrea-
lismo primeiro proposto por André Breton. Documents é parte da história das vanguardas ar-
tísticas tanto no que tange às suas teorias, por vezes comentadas no próprio corpo da revista, 
quanto à reprodução de suas obras nas fotografias também ali presentes. 

Gostaria de seguir aqui a hipótese do filósofo Serge Margel ao perceber que, para 
além da transgressão dos valores, muito associada à obra mais tardia de Georges Bataille, 
na Documents é desenvolvido um certo valor de uso diferente do comumente valor de uso 
oposto ao valor de troca. Este é um uso de objetos, chamados por Margel de “desviantes”, 
“inquietantes” e “repugnantes”. Tendo em vista observar os objetos desviados, desviando-os 
a sua maneira, ainda que preocupada com o risco que corre ao fazê-lo, Documents seria, se-
gundo Margel, uma espécie de laboratório de observação da performance desses objetos. Ela 
trabalharia justamente sob a luz do procedimento de consignação, necessário para o arquivo 
segundo Derrida (MARGEL, 2013).

Documents é, nesse sentido, documento tanto de cultura quanto de barbárie, na pers-
pectiva benjaminiana de alguns anos mais tarde, muito menos de um ápice do surrealismo, e 
consequentemente da sua fratura do que de um “surrealismo dividido”3. Ela é uma espécie 
de surrealismo informe ou etnográfico, como James Clifford o nomeou (2010); um surre-
alismo que está mais rente ao chão, e portanto cujo prefixo sur – que por vezes traduzimos 
por sobre, super ou supra – já não mais lhe cabe. Pois, como nos diz Denis Hollier no prefácio 
de sua reimpressão de 1991, é “uma revista agressivamente realista” em comparação com a 
poética surrealista da imaginação (BATAILLE, 2018).

A minha pesquisa de dissertação se concentra na formulação desse documento que 
estava tanto no nome da revista Documents quanto subtendido ao longo de alguns dos ensaios 
ali publicados, sobretudo aqueles de autoria tanto de Bataille quanto de Carl Einstein, escritor 
e historiador da arte alemão que na época tinha se mudado de Alemanha para França, pois 
já se descontentava com os rumos políticos enveredados por seu país de origem. Estes eram 
principais idealizadores da revista, e de uma certa maneira foram os responsáveis por grande 
parte da escolha do conteúdo ali publicado ao longo de dois anos. Minha hipótese, cujo esbo-

3  Pego emprestado o termo do livro de Angelo Trimarco (1984).
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ço eu tentarei mostrar aqui, à luz mais de Bataille do que de Einstein por questões de tempo 
de fala, é que o fato de se ater a documentos – os mais irreverentes – é uma das principais 
características que distanciam a Documents do movimento surrealista de André Breton. 

Justamente por preferir discutir questões etnográficas e escrever a partir de documen-
tos, sem deixar de documentá-los, é que faz com que a Documents guarde um material muito 
precioso para uma história da literatura e de sua teoria, mas também para toda e qualquer 
ciência que se quer especificamente humana, ou que trabalhe com toda e qualquer produção 
humana – sobretudo a antropologia e a etnologia. E por esse motivo, pego de empréstimo 
para o título de minha comunicação o adjetivo “informe”, hoje bastante em voga no con-
texto da crítica literária, cuja (in)definição é dada por Bataille na seção do sétimo volume 
do primeiro ano da Documents chamada “Dicionário Crítico”: o informe, segundo Bataille, é 
um termo “que serve para desclassificar” (2018, p.147). E, desse modo, desclassificando o 
surrealismo, seja por meio desse informe seja por meio do uso dos parêntesis que envolvem 
o prefixo sur tenho por intuito discutir algumas características da proposta documental da 
revista Documents.  

Esta se colocou muito longe da “crença na realidade superiora” que se valia do de-
trimento de uma “vida precária”, como professava o primeiro manifesto surrealista de 1924; 
bem como se afastou do ímpeto por se atingir o ponto em que se dissolve o conflito entre 
o alto e o baixo, o real e o imaginário e tudo aquilo que constitui a condição humana, como 
reiterou o segundo manifesto, publicado em grande discordância, bastante declarada, com o 
que dizia Bataille em sua revista. Cito-o:

Tudo leva a crer que existe um certo ponto do espírito em que a vida e a morte, o 
real e o imaginário, o passado e o futuro, o comunicável e o incomunicável, o alto 
e o baixo deixam de ser percebidos contraditoriamente. [...] o ponto em questão [, 
para o surrealismo,] é a fortiori aquele em que a construção e a destruição deixam 
de poder ser usadas uma contra a outra. (BRETON, 2002, p. 73)

Nesse sentido, Documents estava muito mais próxima do cuidadoso método antropo-
lógico e etnográfico empreendido pelo importante antropólogo francês Marcel Mauss, que 
não à toa fora chamado para colaborar no seu segundo ano e cujo estudo sobre o sagrado e 
o sacrifício tanto influenciou a obra posterior de Georges Bataille. Já em 1925, um ano após 
o primeiro manifesto de Breton, no seu importante ensaio para antropologia, o Ensaio sobre 
a dádiva, Mauss especifica, logo no início de seu estudo, o método que pretende implementar 
ao analisar documentos sobre os povos da Polinésia, da Melanésia e os indígenas da América 
do Norte. Cito: 

Seguimos um método de comparação preciso. Primeiro, como sempre, só estu-
damos nosso tema em áreas determinadas e escolhidas: Polinésia, Melanésia, No-
roeste americano, e alguns grandes direitos. A seguir, naturalmente escolhemos 
apenas direitos nos quais, graças aos documentos e ao trabalho filológico, tivés-
semos acesso à consciência das próprias sociedades, pois se trata aqui de termos 
e noções; [...] renunciamos, portanto, a essa comparação constante em que tudo 
se mistura e em que as instituições perdem toda cor local, e os documentos, seu 
sabor. (MAUSS, 2013, p. 12-13)
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À maneira de Mauss, com um olhar etnográfico detido nas diferenças que constituem 
os diversos povos, nos seus valores heteróclitos, por mais chocantes que estes o sejam para 
ocidental mais sensível, Documents não pretende, como podemos ler em seu texto publicitário, 
dissimular os aspectos contrastantes das obras de artes e dos objetos ainda não classificados 
coletados em missões etnográficas. Cito:

As obras de artes mais irritantes, ainda não classificadas, e certas produções he-
teróclitas, até aqui negligenciadas, serão o objeto de estudos tão rigorosos, tão 
científicos quanto os estudos dos arqueólogos [...]. Consideramos aqui, em geral, 
os fatos mais inquietantes, esses cujas consequências ainda não estão definidas. 
Em diversas investigações, o caráter por vezes absurdo dos resultados ou dos 
métodos, longe de ser dissimulado, como sempre acontece conforme às regras 
dos bons costumes, será deliberadamente sublinhado, tanto por ódio da platitude 
quanto por humor. (BATAILLE & LEIRIS, 2004, p. 20)

  Sua proposta era se concentrar nas obras “irritantes”, “inquietantes”; essas obras, 
entendidas aqui como qualquer produção humana, que transbordam a arte ocidental, cujo 
“caráter por vezes [é] absurdo”; sem dissimulá-lo a fim de assimilá-lo com facilidade. 

Tal maneira de tratar o documento heteróclito, de tê-lo como objeto de estudo, por 
mais que ele se mostre contrário “às regras dos bons costumes” não se diferencia muito de 
uma outra abordagem de interpretações por iguais difíceis assimilações. Documents quer de-
senvolver um método documental preocupado, sobretudo, em “sublinhar” o contraditório, 
a diferença; ao contrário de uma abordagem, entendida como mais junguiana, de identificar 
no heteróclito traços arquetípicos.
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RISCOS DE LLANSOL: ENTRE ADÍLIA LOPES E JOÃO MIGUEL FERNANDES JORGE

Suelen Cristina Gomes da Silva (UFF)1

Resumo: A partir de uma seleção de poemas das obras Estar em Casa (2018) de Adília Lopes 
e Obra Poética vol. 1 (1987) de João Miguel Fernandes Jorge, duas instigantes vozes da litera-
tura portuguesa cujas obras se inscrevem em nossa contemporaneidade, esta comunicação se 
propõe a realizar uma leitura investigativa sobre como se expressam e quais são as reflexões 
direcionadas à questão da arte poética presentes nos autores. Para tanto, será tomado como 
base - ao entrelace de fios - o tecido reflexivo construído por Maria Gabriela Llansol, mais 
especificamente em seu Onde vais, drama-poesia?, cujas proposições formulam uma teorização 
a respeito da escrita. Apoiando a leitura dos objetos – lançados à reflexão e à transgressão – 
fazem-se presentes, principalmente, Roland Barthes e Paul Zumthor. Todos, por sua vez e 
voz, virão à cena da escrita para tratar “das rupturas vigiadas, dos conformismos falsificados 
e das destruições indiretas” (BARTHES, 2013b, p. 15).
Palavras-chave: M. G. Llansol; Adília Lopes; João M. F. Jorge; Impostura; Potência.

1. ENTRADA

O prazer do texto sim
 o frete do texto não

 (LOPES, 2018, p. 33)

Nesses versos que se entregam ao leitor nas formas diretas de afirmação e negação, o 
próprio texto reivindica-se enquanto lugar de possibilidades de prazer. Valendo-se de apenas 
dois versos, a poetisa faz aguda reflexão a respeito de um caminho que abre caminhos: o do 
prazer; contrastando com seu inverso: o do frete. Este frete, enquanto signo linguístico, pode 
possuir diferentes significados como: aquilo que é trocado, o ato de carregar/ transportar 
algo, a ideia de vender-se por um tempo e por um determinado valor contabilizável; pode 
ser sinônimo também de algo que se faz a contragosto, por obrigação e, consequentemente, 
sem prazer. 

Este trabalho se propõe a realizar uma leitura investigativa sobre como se dão (e quais 
são) as reflexões direcionadas à arte poética presentes na obra desses dois poetas contempo-
râneos, à luz de proposições que formulam uma teorização a respeito da escrita presentes na 
escrita de fulgor de Maria Gabriela Llansol. Buscar-se-ão as possibilidades de aproximação 

1  Mestranda em Estudos de Literatura (UFF), bolsista CNPq. E-mail para contato: suelencristina@id.uff.br.
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entre os autores a partir de uma seleção de poemas dos livros Estar em Casa (2018) de Adília 
e Obra Poética vol. 1 (1987) de João Miguel Fernandes Jorge, tendo como ponto de partida 
expressamente teórico-reflexivo o livro Onde vais, Drama-Poesia? (2000) de Llansol – mais 
propriamente da parte intitulada “Em busca da troca verdadeira”. Com Adília será refletida 
a ideia llansoliana da “impostura da língua” ou sua fuga enquanto JMFJ estará no âmbito de 
reflexão acerca da potência legente e escrevente.

Maria Gabriela propõe um trabalho escritural que favoreça - além de diversas inter-
venções éticas e estruturais sobre a linguagem - a fuga da “impostura da língua” e a condição 
de potência legente/escrevente (tais denominações sendo reconfiguradoras por si só dos 
papéis tradicionalmente identificados como leitor e escritor). Em Onde Vais, Drama-Poesia? – 
único livro de sua obra cujo título carrega uma interrogação – ocupa, no espaço e tempo da 
escrita que se segue, o sob e sobre voz dos dois poetas: lugar absoluto por onde passa a agu-
lha a levar a linha da costura - para juntos formarem um fio “em busca da troca verdadeira” 
(LLANSOL, 2000, p. 49)2.

Segundo Llansol, “Quando se escreve só importa saber em que real se entra, e se há 
técnica adequada para abrir caminho a outros” (LLANSOL, 1985, p. 55). É, de certa forma, 
o que faz o(a) poeta quando cria(m) sujeitos (líricos) ficcionais que assumem suas vozes no 
poema e fecundam, com elas, caminhos possíveis de vivência em versos. Os movimentos 
por entre (e não por detrás nem à frente) o texto em seus fragmentos oferecem-se ao legente 
como forma de caminho: em uma textualidade de constantes desconstruções e reconstru-
ções de sentido, esse “iam por um caminho” já se mostra como um caminho – o de deslocar-se. 
Nesse sentido, a poesia de João Miguel Fernandes Jorge (doravante JMFJ) se aproxima da 
mesma cena de escrita ao não impor uma mensagem, verdade, certeza; ao contrário, deses-
tabiliza-nos e nos faz retornar e avançar nas construções de sentido e repensar as próprias 
formas de produção de sentido. 

A poesia em análise vem de “Poemas novos ovos” (LOPES, 2018, p.56) que, inde-
pendentemente do quantitativo de versos, anunciam, em sua unicidade, o porvir do que está 
dentro dos “ovos”, uma multiplicidade. Sua constituição por traçado simples, com economia 
vocabular, parece dar a ver o necessário: aquilo que resta após a retirada dos excessos possí-
veis; os versos foto(grafam) o instante de enunciação exato pelo qual o leitor não poderá dei-
xar de passar. É a imagem fulgurosa de Llansol de “um traço amplo e veloz a captar o poema 
que passa rápido” (LLANSOL, 2000, p. 17). A figuração do traço sugerido pelo texto acaba 
por comparecer constantemente, não apenas como ideia mas como concretude gráfica na 
escrita da autora, revelando processos de quebra e de reprocessamento da escrita. Seu texto 
desenvolve-se assim como lugar privilegiado de produção de sentidos e de questionamento 
direto sobre as funcionalidades da linguagem. 

A teoria do texto de Llansol não pode ser vinculada à representação e ao mime-
tismo, pois o eu aí presente não é autobiográfico nem confessional. Ele é, na ver-
dade, um processo metalinguístico que, em vez de nomear um sujeito da escrita, 
nomeia possibilidades discursivas. O texto, assim, inicia uma viagem a si próprio, 

2 Em busca da troca verdadeira é título da parte III de Onde Vais, Drama-Poesia?.
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deixando de lado a relação de identificação com o exterior e cumprindo-se como 
escritura. (JORGE, 2002, p. 197)

Há, nas afirmações de Silvio Renato, a possibilidade de se erguer uma reflexão a partir 
de duas afirmativas iniciais. Primeiro, que o texto llansoliano carrega em si uma ideia de teo-
rização, o que reforça o exercício proposto. Segundo, que se pode mobilizar um pensamento 
de seu texto descolado da ideia de representação – trazendo, assim, o conceito de “presen-
tificação”, de tornar presente o jogo da cena da escrita, o que interfere na relação projetada 
entre texto e leitor no ato da recepção.

2. DA IMPOSTURA 

O poema: este amalgamado de palavras que torna possível uma ampliação da reali-
dade concreta; que aponta para o impalpável do mundo utilizando-se desse palpável cons-
titutivo que são os signos. Ao mesmo tempo em que é produzido, o poema é produtor de 
si. É em meio a estas tensões que o Estar em Casa, de Adília Lopes, nos coloca na casa do 
poema povoada de uma dicção de resgate da palavra poética como lugar de abertura e não 
de fechamento:

Ou isto ou aquilo
ou isto e aquilo
isto e aquilo. (LOPES, 2018, p. 32)   

Este poema curto, porém carregado da defesa de um ideal, mantém uma relação - já 
conhecida em Adília – de um resgate, de intertextualidade direta com o poema homônimo 
de Cecília Meireles3, sugerindo quase que uma resposta ao problema formulado pelo sujeito 
lírico de Cecília. “Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo…/ e vivo escolhendo o dia inteiro!// 
[...] Mas não consegui entender ainda/ qual é melhor: se é isto ou aquilo.” Por meio de um 
jogo de repetições e indagações, é expressa a complexidade das escolhas às quais somos co-
tidianamente submetidos - enquanto crianças e adultos, aliás. O sujeito, por sua vez, termina 
o poema – embora com a oposição da dualidade -, sem propor uma solução fechada para o 
problema. Assim, no intento de não circunscrever uma solução unívoca para o “problema”, 
Adília acaba por lançá-lo ao infinito de possibilidades, fugindo da ideia de alternância que 
pressuporia exclusão e abraçando um “e” de multiplicidades: é um poema em mutação que 
retira de si o que não se pode oferecer enquanto elemento de transformação. Em sua forma, 
o poema se coloca quase como um funil que vai filtrando os conectivos gradativamente: o 
“ou” se transforma em “e” e, após este processo, não há mais como existir no poema como 
“ou” que o limite. 

 O texto de Adília Lopes tenta se contrapor a uma possível impostura da língua? Em 
resposta, se poderia pensar que seu posicionamento frente ao poema, ao trabalho literário, é 

3 Presente em seu livro também intitulado Ou isto ou aquilo (publicado pela primeira vez em 1964).
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consistente: “Literatura não é aldrabar, não é seduzir, seduzir é aldrabar” (LOPES, 2018, p. 
42), seu sujeito da escrita orienta-se a partir da negação; diz no que não diz. Neste movimen-
to de tensões, enuncia a poética narradora de Llansol:

está criada a forma-poema até onde crescerá o nosso encontro.
       Por quê      pôr limites? (LLANSOL, 2000, p. 83)

A busca do texto sem limites, pois que é um “vivo”, segundo a autora, projeta-se no 
devir do texto, do encontro, na movência de Llansol e também de Adília. Nestes sentidos, 
Barthes (1967, p. 35) assinala que “la poésie [...] est le langage même des transgressions du 
langage”. É de transgressão que vem falar o texto de Adília e é encaminhando-se para ela 
que o texto de Llansol se dilacera por completo em busca de uma experiência – para o es-
crevente, para o legente e, consequentemente para o texto – que se proponha para além de 
imediatismos palpáveis de resultados fechados.“[...] e nasce um poema estranho de renúncia 
e de traição____________,” (LLANSOL, 2000, p.97).  

3. DAS POTÊNCIAS - LEGENTE E ESCREVENTE

 “O texto trabalha” (LLANSOL, 2000, p. 86). Como acontece em Adília, a economia 
vocabular desse trecho não permite que se perca nada da essência das palavras no texto, que 
é lugar de ação. Em seu engajamento, ele pode potencializar e ressignificar a ação do sujeito 
(leitor/legente) no mundo, “[...] porque o texto é o próprio aflorar da língua, e porque é no 
interior da língua que a língua deve ser combatida, desviada: não pela mensagem de que ela 
é o instrumento, mas pelo jogo das palavras de que ela é o teatro” (BARTHES, 2013a, p. 
16). Esse combate no interior da língua é alcançado a cada vírgula, traço ou deslocamento 
de significantes e significados no texto llansoliano, de modo que se caminha para as margens 
da literatura a fim de se trabalhar na/a língua através da textualidade. São encontrados, em 
consonância, por entre os versos de JMFJ diferentes pensamentos quase filosóficos sobre o 
contato com o texto e de seu lugar de ser.

é da palavra errante que
devemos falar, da distância
das coisas ou da cor do mar. (JORGE, 1987, p. 34)4

De que devemos nós falar, afinal, convocados pelo poeta? Do que está (por) entre, 
em devir ou deriva, e não do que está de modo estático: da distância (lacuna) – relativa - das 
coisas, daquilo que é facilmente mutável pelas ondas do mar e pelos reflexos do sol. Em 
um contexto no qual o “falar” e o escrever se aproximam e as vozes do texto e do leitor se 
fundem, visto que o “devemos” carrega o leitor/legente para dentro do poema, o que está 
em jogo é o próprio jogo da escrita e leitura. O que se aproxima do “iam por um caminho” llan-
soliano que convida a tríade do contato literário – escrevente, texto e leitor/legente – para 

4  Poema de número 24 de seu Obra Poética vol. 1 (1987).
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um exercício de movência e busca coletiva da potência da palavra poética: “eu gostaria que o 
legente não temesse encaminhar-se comigo para o ponto-voraz que se avizinha __________ 
[...]” (LLANSOL, 2000, p. 85).  

Estão os esforços dos três autores direcionados à partilha – de abandono e recon-
quista da palavra - que os conduzirá, junto da figura legente, a lugares outros (“reais” outros), 
desconhecidos. “Por isso, porque ela é encontro e confronto pessoal, a leitura é diálogo. A 
’compreensão’ que ela opera é fundamentalmente dialógica [...]” (ZUMTHOR, 2018, p. 59). 
Diz o poeta que “devemos falar”. Falar de. Falar de algo. Desenvolver, coletivamente, a prá-
tica ou ação discursiva. O “nós” destes versos estende-se por praticamente toda a poesia de 
João Miguel Fernandes Jorge e recorre a uma ideia de compartilhamento – tanto o “nós” gra-
ficamente expresso quanto o constituído a partir de inferências à coletividade (“devemos”) 
saltadas da composição do poema. Como já propôs Bachelard (1988, p. 117), “A palavra de 
um poeta, já que ele toca o ponto exato, sacode as camadas profundas de nosso ser”. Ao 
“sacudir” as camadas profundas, o poema em toda sua estrutura captura o sujeito legente e 
o desloca para dentro do poema.

Entretanto, é notável o fato de que os sujeitos líricos presentes nos poemas do poeta 
não caminham com o leitor/legente no sentido de impor-lhe uma mensagem, uma verdade, 
uma certeza; pelo contrário, suas vozes ocupam-se em desestabilizar os sentidos em função 
de sua própria produção. “Trata-se de uma poética que não caminha para um ponto único, 
a chave de ouro do poema, mas estrutura-se em falhas, em suspensões de sentidos, [...]”, de 
acordo com Ida Alves (2012, p. 42). O movimento de caminhar engendrado pelo texto é, se-
guindo os traços de Llansol, no sentido das margens da literatura – lá onde se foge da impos-
tura para se alcançar a potência da língua, da palavra. E, ao chegar lá, a escrita llansoliana de 
cenas-fulgor que acompanha o possível drama-poesia da linguagem resiste em investimentos 
metalinguísticos (ou metapoéticos?): “não darei um passo à margem do fulgor, diz o texto” 
(LLANSOL, 2000, p. 94). Que texto é, portanto, este que se diz e chama o outro a dizê-lo?

Esse texto que ele trazia consigo um animal
diante da porta de casa. Esse texto que
produzia um grito estridente
quando tocado.
Creio que estava ferido. O poeta
o que estava nele ou noutro
[...]

Era assim que o texto entrava em cena uma
espécie de disponibilidade instável corrupta frágil
mortal. (JORGE, 1987, p. 53)

 Posto está, na cena da escrita, o texto em seu dilaceramento ao leitor/legente para 
que, abrindo as portas da casa para e do poema, perceba seus dois lados da moeda: sua dis-
ponibilidade que o alarga e sua qualidade de frágil, que o instaura em uma inconstância. É um 
poema “apressado” e em queda, que aponta, com o olhar para fora, para alguém (“o texto”) 
que está à beira da morte, com “[...] pressa de reter das palavras/ a nascença cada instante/ 
a mesma morte construindo/ esta consciência de vento/ ruínas de casa coisa nova. [...]” 
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(JORGE, 1987, p. 61). Ademais, a morte se faz necessária no poema para que ele renasça e 
morra outra vez. Em sua estrutura, o poema caminha com os olhos do leitor para seu centro, 
em movimento de descida até o quarto verso e posterior retomada do fluxo da voz do sujeito 
poético; entra em si para se fazer “tocado” e se expande/abre em seguida. Texto e poeta que, 
na possibilidade de estarem ambos feridos, se apresentam com a qualidade de vivos. Llansol, 
a respeito das palavras:

[...] extraio como sua essência perfumada

que as palavras são vivos

e não instrumentos,

movimentos de poder e de vibração que transformam as coisas em formas, rodea-
das de pontos mortos (LLANSOL, 2000, p. 82).
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O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE PORTUGUESA OITOCENTISTA E ALGUMAS RELAÇÕES COM O CONTO 
AMOR DE FILHA, DE GUIOMAR TORRESÃO

Tamara Roza C. Amaral (UERJ)1 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo a discussão de algumas questões femininas 
que permeavam a vida de mulheres e de escritoras no século XIX em Portugal. Partindo da 
condição social feminina da época, em particular a de Guiomar Torresão e suas personagens 
femininas no conto Amor de filha, publicado em Rosas Pálidas (1873), refletiremos sobre o 
cuidado na construção das personagens, que será crucial para a moral da história em seu 
desfecho, evidenciando a condição feminina e o lugar demarcado da mulher na sociedade 
portuguesa oitocentista. 
Palavras-chave: Séc. XIX; Sociedade oitocentista; Literatura Portuguesa; Guiomar Torre-
são.

 Restringida às atividades de serviço doméstico, é perceptível que a sociedade do séc. 
XIX já havia estabelecido há muito tempo um “molde” no qual a mulher deveria se encaixar: 
ser dona de casa, cuidar do marido, educar os filhos, e viver na guarda de um homem, sem a 
capacidade de sobreviver por conta própria. Porém, nem todas se conformavam a esse papel. 
Não raro, estas mulheres, como se não fosse o bastante escrever, algumas ainda publicavam e 
obtinham lucro financeiro com as publicações. Guiomar Delfina de Noronha Torresão (Lis-
boa, 1844-1898) foi uma escritora portuguesa que viveu financeiramente de sua escrita. Co-
laborou com periódicos em Portugal e no Brasil, como Diário de Notícia, Diário ilustrado, Artes 
e Letras, Ilustração Portuguesa e A Leitura, mas tornou-se mais popular com sua participação 
no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro e chegou a editar o seu próprio, o Almanaque das 
Senhoras. Guiomar foi ficcionista, ensaísta, poetisa e dramaturga. Algumas de suas obras são: 
Uma Alma de Mulher (1868), A Voz Feminina (1869), Rosas Pálidas (1873), A Família Albergaria 
(1874), Meteoros (1875), No teatro e na Sala (1881), prefaciado por Camilo Castelo Branco, e 
Diário de uma Complicada (1894). Nunca casou nem teve filhos, tendo vivido até a data de sua 
morte com sua irmã, Maria Felismina de Noronha Torresão. Podemos dizer que Guiomar 
Torresão faz parte de um coletivo de escritoras portuguesas de seu tempo. Antecedida por 
Marquesa de Alorna, Maria José da Silva Canuto, Antónia Gertrudes Pusich, Maria Peregrina 
de Sousa, entrando no campo literário do qual também faziam parte Ana Plácido e Maria 
Amália Vaz de Carvalho, sucedida por Ana de Castro Osório, Virgínia Victorino, Florbela 
Espanca, e a lista escritoras portuguesas contemporâneas entre si ainda poderia se estender. 
Sua presença no meio intelectual mostra que mesmo com todas as dificuldades, algumas 
escritoras continuavam a lutar por um lugar na república das letras ou no campo literário. 

1  Pós-Graduanda Latu Sensu em Literatura Portuguesa – UERJ. E-mail para contato: tamararoza@gmail.com
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Todas elas fugiram do padrão feminino de sua época, dotadas de uma educação excepcional. 
Algumas frequentavam ou organizavam salões literários, como o criado e mantido por Maria 
Amália Vaz de Carvalho; o mesmo no qual, também era frequente a elite intelectual portu-
guesa composta por Eça de Queirós, Antero de Quental e Ramalho Ortigão. 

A ficção e a poesia de autoria feminina também estavam ganhando espaço nestes 
salões literários, e as mulheres estavam representando a sociedade como elas a viam ou como 
gostariam que fosse. Assim, a personagem Luísa do conto “Amor de Filha”, publicado em 
Rosas Pálidas (1873), exprime-se no que já havia de mais antagônico – e natural – na mulher 
da sociedade oitocentista portuguesa: se, de um lado, Luísa integrava os grandes salões e re-
lutava ao casamento arranjado pelo desejo de se casar por amor; de outro lado, nunca havia 
cogitado fugir para vivê-lo. Assim, o objetivo deste trabalho é relacionar algumas temáticas 
da vivência feminina oitocentista, que se encontram presentes no conto “Amor de filha”, 
de Guiomar Torresão, como: a castidade, a administração do dote, o casamento, o amor e 
a honra, a fim de fazer um contorno da situação das mulheres e escritoras portuguesas do 
século XIX. 

A palidez indicada no título do livro sugere a metáfora de mulher pálida, pele alva, 
mais que o normal, própria de mulheres aristocratas, mas também a brancura pode indicar 
metáfora de candura, pureza. Em outro sentido, o nome do livro também pode indicar, pela 
palidez, mulher sem entusiasmo, sem alegria. De fato, toda essa imagem, antecipada já pelo 
nome do livro, corresponde, em alguns momentos, à imagem de Luísa, personagem principal 
de Amor de filha. Porém, embora a autora tenha criado toda essa imagem feminina sem cor e 
quase sem vida, ela mesma trata inserir nas personagens femininas sentimentos e ações que 
não correspondem, de todo, à passividade. Mas seja na palidez que encarna a imobilidade 
da mulher na sociedade oitocentista, seja no íntimo fértil de sentimentos e vontade de ação 
de Luísa, a jovem, bem-comportada, não ultrapassou as leis morais de seu tempo. Isto quer 
dizer que Guiomar Torresão criou uma personagem correspondente ao domínio ideológico 
de sua época. Toda essa preocupação que as mulheres escritoras deveriam ter para não se 
envolverem em escândalos, articulou a pseudonímia, segundo Virginia Woolf  discorre no 
livro Um Teto Todo Seu:

[A] castidade que ditou o anonimato às mulheres até mesmo no século XIX. 
Currer Bell, George Eliot, George Sand, todas vítimas de uma luta íntima, como 
provam seus escritos, buscaram sem sucesso esconder-se usando de nomes de 
homem. (WOOLF, 2014, p. 75)

Todos esses nomes são pseudônimos masculinos de Charlotte Brontë, Mary Ann 
Evans e Amandine Dupin, respectivamente. Isto nos mostra, que, não raro, a literatura de 
autoria feminina tinha que se ocultar atrás de uma capa masculina para ser publicada. Não 
podemos esquecer que a literatura era – e é até hoje – uma forma de instrução. Também a 
literatura contribuiu para a construção da identidade nacional, quando o conceito de nação 
estava surgindo no séc. XIX. Diante de tudo isso, uma mulher que publicasse uma obra que 
divergisse da representação do feminino feita pelos homens, ou ainda, que publicasse temas 
políticos ou assuntos “masculinos” seria submetida à análise masculina e severamente puni-



252

RESUMOS EXPANDIDOS DO X SEMINÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ

da, dependendo da situação. As mulheres eram desde muito cedo na história censuradas e 
com Guiomar Torresão não foi diferente. A pseudonímia foi, para as escritoras citadas por 
Woolf  e para Torresão, um caminho, para começarem a publicar e ao mesmo tempo se des-
viarem de críticas. Guiomar foi:

Gabriel Cláudio a assinar textos do Diário Ilustrado, é ela Delfim de Noronha a 
assumir, nos primeiros dez números de Ribaltas e Gambiarras, o papel de redator 
da revista semanal editada por Henrique Zeferino, e só depois, a figurar com a sua 
verdadeira identidade. Outeirinho. (OUTEIRINHO, 1998, p. 164)

Rosas Pálidas foi publicado em 1873, após Guiomar Torresão ter fundado o Almanach 
das senhoras, em 1871. Ainda assim, não é o bastante pensar que a posição social de Guiomar 
Torresão no meio literário era o bastante para publicar um livro sem a ajuda de um homem. 
Era comum se estabelecer uma linhagem a partir do “apadrinhamento” de um ou outro es-
critor que assinasse uma carta ou o paratexto do livro. A própria edição de Rosas Pálidas só 
foi autorizada para ser publicada porque Tomás Ribeiro escreveu uma carta, que serviu de 
apresentação da obra e legitimou o conteúdo do livro como bom para ser lido pela sociedade 
portuguesa. A mulher, então, devia buscava aceitação, e por isso:

deixa-se apresentar por mão masculina a exercer um magistério de influência 
através da instância paratextual, escolhendo caminhos já por outros percorridos, 
tentando afinal salvaguardar-se da crítica comum. (OUTEIRINHO, 1988, p. 164).

As mulheres não andavam sozinhas, não moravam sozinhas, e não publicavam sozi-
nhas. Para tudo era preciso o consentimento e a presença de um homem. Veremos como o 
casamento de Luísa passa a ser essencial no final da história, pois as mulheres necessitavam 
de presença masculina para serem respeitadas. O conto começa em um baile do grande salão 
do Visconde cujo nome não é revelado por Guiomar Torresão, e conta a história da família 
da protagonista do conto, Luísa, e de seu amor. O pai de Luísa, o Visconde, era um sujeito 
deslumbrado pelo luxo, que, esbanjando de seu patrimônio, fora à miséria. A única forma de 
reestabelecer-se seria beneficiar-se de um dote. Então, aos seus trinta anos, o homem casa-se 
com a filha de um negociante, dez anos mais jovem que ele. Um casamento de acordos, no 
qual, de um lado, o interesse era pelo dinheiro, e de outro, pelo título para a filha do nego-
ciante, tornando-se ela, então, Viscondessa. Lembrando que, antes da Revolução dos Cravos, 
ainda era dado ao marido todo o direito de administração legal dos bens da mulher, inclusive 
do dote. O pai de Luísa gastara até o último centavo o dote que recebera, dinheiro esse que 
poderia ter sido a chave de um bom casamento para Luísa. 

Quando Jorge aparece, conquista o coração de jovem moça. Jorge um conde era in-
teligente, rico, elegante e conquistador. Ao ver Luísa em um baile, ele se encanta com a moça 
e pretende pedir a mão de Luísa em casamento. Enquanto o desejo de Jorge em se casar 
com Luísa cresce, o Visconde perde em apostas toda a fortuna do dote administrada por ele. 
Jorge pede Luísa em casamento às escondidas, sem o consentimento da mãe da donzela. O 
pedido sigiloso foi envolvido por um hábil poder de persuasão retórica de Jorge, como prova 
de amor:
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Chegou o momento em que vou exigir do teu amor uma prova suprema, e se é 
verdade que esse amor corresponde em tudo ao meu não deves hesitar: é abso-
lutamente preciso que consintas em um casamento clandestino e que me acom-
panhes logo depois para Londres onde tenciono ir viver. (TORRESÃO, 1877, p. 
180)

A atitude do rapaz soa, no mínimo, indecente. Por qual motivo Jorge precisaria se ca-
sar com Luísa em segredo, se o casamento de um Conde e de uma Viscondessa seria motivo 
prestígio? Não podemos esquecer que Luísa passa da condição de moça rica, para pobre, de 
uma moça da corte com nome de peso, para uma moça cujo nome havia sido jogado na lama 
pelas sujas apostas e dívidas do pai. Mas, ainda assim, será que isso seria motivo de um casa-
mento em segredo? Percebam que o pai de Luísa, o Visconde, já havia perdido sua fortuna 
anteriormente e ao se casar com a filha de um negociante, consegue se reestabelecer através 
do dote. Jorge poderia não querer manchar sua posição alta na sociedade, casando-se com a 
filha de um apostador, cuja classe social não condizia mais com sua posição social de Conde. 
Contudo, a amada percebe a emboscada, se nega a abandonar cidade e família e se despede 
de Jorge com mágoa. Luísa não seguiu os impulsos do coração e não fugiu com Jorge. Ora, 
a história da personagem Luísa é contada também por uma mulher e, se a escolha do marido 
não cabia às mulheres, tampouco poderiam ser respeitadas após uma fuga como esta. Luísa 
sabia que o plano de Jorge era arriscado para ela: sabia que sua honra e de sua família seria 
manchada. Além disso, é nesta hora que o amor de filha se prova. A moça não aceita o pedido 
não só por medo do que poderia acontecer com sua ela, mas também pela fuga não incluir 
seus pais. 

Após tempestuoso episódio entre Jorge e Luísa, o narrador o onisciente faz a descri-
ção da nova casa que agora Luísa e a mãe passam a habitar:

entre o leitor comigo em uma casa pequena, pobrissima mas extremamente as-
seada, situada na rua direita de Campolide. Examinemol-a: deparar-se-nos-ha pri-
meiro uma alcova menos do que modesta, com as paredes caiadas de branco e 
dois caixilhos de pau santo emmoldurando umas imagens melancolicas como o 
aspecto da casa, [...] dois leitos de ferro [..] concluia a decoração da alcova [...] que 
servia a um tempo de sala e casa do jantar. (TORRESÃO, 1877, p. 183)

O narrador utiliza o recurso de chamar a atenção do leitor para a cena, ele convida 
o leitor para entrar na casa, construindo uma imagem concreta. Em tom de espanto e per-
plexidade, o narrador descreve a moradia e a situação econômica que mãe e filha passam a 
ter. O aspecto e as emoções que evocam cada lugar ou situação pendem para o sentimento 
que habita no lar: não é a casa que é melancólica, é a situação de quem habita nela, revelada 
através dos aspectos da mesma. Neste lugar, mãe e filha vivem o luto pelo falecimento do 
Visconde. Luísa se empenha para ganhar algum dinheiro bordando e dando aulas de música 
em casa, enquanto a mãe sofre por ver a beleza e a mocidade da filha se desgastarem com o 
trabalho e a pobreza. A resolução para a situação de miséria e abandono social das duas acaba 
quando, arrependido, Jorge volta e pede a mão de sua amada Luísa à Viscondessa e final-
mente casam-se apaixonados. Um final feliz para aquela que refreou seus instintos. Nisto se 
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percebe o reforço na formação de mentalidades para manter a dominação sobre as mulheres, 
mesmo em uma narrativa de autoria feminina.  

Podemos concluir que os valores morais pesavam muito mais para a mulher do que 
para os homens em uma sociedade machista e hipócrita como a do século XIX. Guiomar 
Torresão e toda a gama de mulheres que escreveram naquele tempo precisaram da ajuda 
de homens, e precisaram que suas histórias pudessem serem lidas de acordo com todo o 
pensamento vigente da época. No conto de Rosas Pálidas, a autora faz isso muito bem, pois 
resigna o personagem de Jorge com a volta por amor à Luísa, como também por dar à jovem 
um marido. Sem isso, Luísa poderia ser interpretada pela sociedade como uma mulher per-
dida, pois vivia na casa somente com a mãe. Por isso, o casamento por amor, tão sonhado 
por Luísa, se deu em situação adversa à sua vontade, pois, em decorrência do falecimento 
do chefe da casa, mãe e filha necessitavam de outro homem para ocupar, na casa, a função 
de provedor. Tudo isso mostra que, qualquer passo mal interpretado que as mulheres des-
sem, era motivo o bastante para que elas fossem rejeitadas em seu presente e enterradas da 
História. Há pelo menos dois fatores importantes: Guiomar Torresão fazia parte daquela 
sociedade oitocentista e, em segundo lugar, ela vivia do dinheiro que ganhava escrevendo 
literatura, logo precisava que os leitores não interpretassem as suas narrativas com espanto. 
Assim, podemos concluir que, as mulheres da narrativa do conto “Amor de filha”, combinam 
com a palidez da vida que lhes cabia socialmente.
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COSMOPOLITISMOS SUBALTERNOS E PERSPECTIVAS DECOLONIAIS EM THE INHERITANCE OF LOSS, DE 
KIRAN DESAI E WHAT WE ALL LONG FOR, DE DIONNE BRAND

Thallita Mayra Soares Fernandes (UERJ)1             

Resumo: The Inheritance of  Loss (2007), de Kiran Desai e What we all long for, de Dionne Brand 
(2005) são romances que se passam entre dois locais distintos, um cosmopolita e outro, do 
Sul Global. As autoras lidam com uma visão do cosmopolitismo apresentada sob as lentes de 
imigrantes, como forma de mostrar outras perspectivas de um mesmo fenômeno, bem como 
seu funcionamento em dois polos distintos de poder, um rural e outro urbano. Buscou-se 
pensar questões culturais e espaciais ligadas aos personagens transfronteiriços, bem como 
as políticas de acesso que lhe são negadas nas cidades cosmopolitas e que impossibilitam a 
inclusão dessas classes de imigrantes nos países de primeiro mundo, mesmo que ambas as 
Cosmópolis apresentem os mesmos como força de trabalho barata, cruciais para o desenvol-
vimento dos grandes centros de poder capitalistas. 
Palavras-chave: Cosmopolitismo; Decolonialidade; Imigração

1. INTRODUÇÃO

O deslocamento geográfico e cultural ocasionados pela mobilidade transnacional faz 
com que os personagens analisados neste trabalho, Biju e Quy, sejam particulares. O primei-
ro, neste sentido, é um imigrante ilegal que deixa a Índia e passa a viver e a trabalhar em Nova 
York, nos Estados Unidos, enquanto o outro é o filho perdido de imigrantes refugiados que 
vivem no Canadá. No contexto da obra de Brand (2005), o local do terceiro mundo apresen-
tado é a Malásia. 

Ambos apresentam subjetividades, sonhos e objetivos de vida distintos, porém, a si-
tuação dos dois jovens nas Cosmópolis Norte-Americanas pode ser analisada de forma simi-
lar. Isso porque a nova centralização e marginalização dos espaços gerada pelo fenômeno da 
globalização assumem características muito próximas, dada a transnacionalização econômica 
do mundo capitalista.

Os espaços representados no terceiro mundo também podem ser lidos em pers-
pectivas similares, dado que focalizam não apenas o lado humano da vida em comunidade, 
mas os efeitos da globalização em locais pobres, representados pela falta, pelo esquecimento 
governamental e pelos percalços gerados por uma modernidade ainda por vir. Neste sentido, 
o objetivo deste trabalho foi analisar como as escritoras Kiran Desai e Dionne Brand, na 

1  Doutoranda do programa de Pós-graduação em Teoria da Literatura e Literatura Comparada da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro
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condição de imigrantes em dois países distintos da América do Norte, representam persona-
gens deslocados. 

Para tal leitura foram utilizados pensadores como Sakia Sassen (1998), que compre-
ende a importância do espaço para os circuitos econômicos da globalização e que salienta 
em sua obra as desvantagens do fenômeno global para as nações modernas, cujas relações 
de produção e sistematização jurídica são determinadas por um sistema transnacional cujas 
injustiças econômicas e sociais criam políticas de exclusão, em especial no que diz respeito 
à categorização do corpo cidadão. Renato Cordeiro Gomes (1999), numa mesma direção, 
igualmente frisa que os conglomerados urbanos não possuem doutrinas que garantam har-
monia à vida urbana ou mesmo um direito igualitário à cidadania. Assim, não apenas a eco-
nomia, mas a distribuição desigual de capital simbólico também aumenta as contradições e 
desigualdades na cidade. 

“O cosmopolitismo do Pobre” (2004; 49), de Silviano Santiago, igualmente enfatiza 
que na aldeia global, constituída por meio do trânsito e da economia capitalista, a democratiza-
ção dos meios de transporte ampliou horizontes e possibilitou o deslocamento para grandes 
centros urbanos, carentes de mão de obra barata. 

A hipermobilidade, por outro lado, tornou mais complexa as dinâmicas socioeco-
nômicas e a inclusão de novos grupos no corpo cidadão da nação de acolhimento. Outros 
fatores a serem avaliados são os imaginários geopolíticos do mundo globalizado, enraizados 
e dependentes das condições de colonialidade do passado histórico. 

Nesta direção, o trabalho englobou a leitura sobre o aporte do cosmopolitismo críti-
co, foco dos estudos de Walter Mignolo (2000) e que reconhece a inserção de epistemologias 
fronteiriças, em especial as subalternas, para que se possa analisar e negociar a diferença co-
lonial no mundo capitalista globalizado.

2. SEÇÃO SECUNDÁRIA

Presentes nos dois romances (BRAND, 2005; DESAI, 2007), as geografias do trânsi-
to são marcadas pela saída do lar ou da terra natal e possuem como destino a cidade cosmo-
polita global, permeada de contrastes abissais com o local de origem e onde os recém-chega-
dos estão “em busca de pertencimento, afiliação e enraizamento ou, simplesmente, de uma 
vida melhor” (ALMEIDA, 2015; 141).

Silviano Santiago (2004) indica que a hipermobilidade e o aumento da divulgação 
de materiais culturais produzidos em grandes centros de poder alteraram a forma como os 
imaginários nacionais passaram a se articular. A imagem vendida pelos filmes e rádio, turistas, 
revistas e desenhos animados, dentre outros materiais midiáticos, faziam do sonho de viver 
em cosmópolis um ponto a ser admirado e buscado por imigrantes de todo o mundo. 

Em Kalimpong (DESAI, 2007), por exemplo, todos ansiavam por commodities moder-
nos, como tevê a cores e barbeadores elétricos, pois consumiam as narrativas de que aquele 
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universo era superior ao deles. Nas ruas e feiras do vilarejo indiano, Pana Lal espalhava as 
notícias que vinham pelas cartas do filho: “-Ele trabalha para os americanos- o cozinheiro 
relatava o conteúdo da carta para todo mundo no mercado” (DESAI, 2007; 26).  Ao falar 
que o filho morava em um país tão bem-visto e desejado pelos indianos, ele aumentava o 
próprio status social e fazia com que pensasse que a vida de Biju na América já estava melhor 
do que a dele. 

No texto de Brand (2005), o personagem Quy, cujo nome significa precioso, nunca 
tem sua trajetória confirmada. Ao longo do romance, ele conta uma estória, que diz ser a 
própria. A narrativa começa quando ele e os pais deixam o Vietnã por causa da guerra. Os 
refugiados em fuga durante a noite perdem-se de Quy que, ao despertar, se descobre em um 
barco cheio de desconhecidos. Ali, o microcosmo da condição subumana é evidenciado pela 
perda traumática de um tesouro imensurável daquela família.

Na fala de Quy, ele coloca a questão do julgamento moral da sociedade, para quem 
atos de violência e mesquinharia naquela posição seriam vistos como maldosos e inadequa-
dos, mas a situação representa um estado de exceção, e faz com que a única premissa seja a 
sobrevivência: “Bem, poderia surpreender a alguns, suponho eu, que pessoas correndo para a 
democracia sejam capazes de tais coisas. Por quê? Você pode pensar que eu teria terminando 
melhor.  Eu não terminei” (BRAND, 2005, p. 14)2. 

As megalópoles, nesse sentido, também não correspondem às expectativas da vi-
vência em um sonho dourado, vendida aos países subalternizados. Certas representações 
seduzem desde cedo aqueles que buscam ascensão social, porém, elas não garantem mobili-
dade econômica ou cidadã e além disso, o sistema global se recusa a integrar culturalmente e 
atender às demandas dos corpos estereotipados dos imigrantes. 

O território surge, por causa disso, como um espaço que pode ser terceirizado para 
o uso das nações e empresas mais poderosas. Não apenas o produto final, mas os trabalhos 
mais baratos, o uso de solo e subsolo, incluindo a água, são despendidos para a valorização e 
fruição de outrem. Ainda por cima, o gasto dos recursos naturais não entra na conta bancá-
ria dos países que despendem suas riquezas naturais para alimentar o outro lado do mundo, 
enquanto muitos dos seus estão carentes daquele tipo de mercadoria.

 Ao trabalhar com personagens asiáticas, Brand (2005) e Desai (2007) ressaltam ainda 
os ramos de trabalho ligados à importação de produtos eletrônicos falsificados. A ilegalidade 
é retomada igualmente como condição de chegada e estabelecimento de diversos sujeitos 
em trânsito. Elas movimentam muitos setores da sociedade, sejam sistemas burocráticos do 
governo, os translados irregulares de pessoas, o ramo imobiliário ou o consumo urbano de 
materiais desejados, obtidos por preço acessível.

Os dois romances (2005, 108; 2007, 2173) ilustram tal faceta ao apontar a entrada 
ilegal de imigrantes pelas portas dos fundos, bem como nas relações desiguais, que favore-

2  No Original: “Well, it would surprise some, I suppose, that people running to democracy are capable of  
such things. Why? You would think I would’ve turned out better myself. I didn’t”.
3  “tinha conseguido abrir todas as portas do fundo” (DESAI, 2007; 108); “How I know the alleways that lead 
to the back doors of  Chinatown in this city” (BRAND, 2005; 217). (“Como eu conheço as vias que conduzem 
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cem ou atingem apenas a camada mais alta e fina da sociedade, enquanto as nações menos 
enriquecidas permanecem: “pagando caro pela modernidade, recebendo uma falsificação” 
(2007; 409).

A falta de empatia humana e as situações humilhantes realçam a relação de apropria-
ção/ violência (SANTOS, 2011; 32) e as relações de trabalho, portanto, evocam os aspectos 
da colonização e sua ação no presente. Mesmo depois de os países adquirirem independên-
cia, a rapina não foi interrompida: “Em Nova York [...] Antigos escravos e nativos [...] chega-
vam clamando colonialismo clamando escravidão (DESAI, 2007, 179).

Ao invés de mostrar um cosmopolitismo corporativista e elitista, Desai (2007) e 
Brand (2005) focalizam os espaços de invisibilidade, aqueles escondidos pela separação abis-
sal e que abrigam vidas não compreendidas como importantes e passíveis de serem vividas 
(BUTLER, 2016; AGAMBEN, 2015; FOUCAULT, 1987).

A metrópole está marcada pelas condições de desigualdade. As imagens que configu-
ram o espaço vivido no corpo do imigrante ilegal surgem em copresença com as sombras, o 
escuro, a agilidade, a imundície, o trânsito instável, o congelamento insuportável, os guetos, 
o desespero, cansaço e solidão. 

A atmosfera das obras O legado da perda (2007) e What We All Long For (2005) pro-
vocam o leitor a repensar a ordem do capital e os centros de poder. Porém, ao apontar um 
tempo pregresso, a narrativa salienta que ainda hoje a ordem permanece intacta. As represen-
tações refletem uma ordem colonial, cujo desejo é a homogeneização que mantém inflexíveis 
as classes sociais e o local de poder e agência de cada grupo de indivíduos. A ambientação 
cosmopolita da recém posta em prática globalização funciona, nesta perspectiva, como uma 
colonização com outra nomenclatura. 

Na metrópole, as narrativas (2005; 2007) destroem a imagem idealizada que a mídia e 
os habitantes estabelecidos divulgam sobre a vida nas cidades modelos. Ao ressaltar as terrí-
veis condições a que são submetidos os imigrantes ilegais, são salientados o ódio, a injustiça 
e falta de linhas de amizade como cooperadores para a continuação dos sistemas fundados 
no pensamento abissal (SANTOS, 2011).

Ao marcar a secularidade das rotinas de exclusão e extermínio, a continuidade das 
práticas sociais emerge como problema a ser combatido. Repensar a história, nestes termos, 
implica em um processo de desenlace de mal-entendidos culturais, independente das micro-
esferas de poder que cada personagem ocupa no tecido social.  

A impossibilidade de ter demandas atendidas complementam a dificuldade de articu-
lação e fuga de dentro desse sistema, pois a exclusão radical faz com que a assistência jurídica 
a determinados sujeitos seja inexistente ou ineficaz. Além do mais, uma das características 
deste tipo de política é fazer com que se suponha que não existem alternativas ao sistema em 
que se vive. 

O embate entre as duas realidades diferentes, paradoxalmente, torna-se uma estra-
tégia de mobilização, uma vez que gera estórias alternativas, as quais mostram as diferentes 

às portas do fundo de Chinatown nesta cidade” - Tradução nossa).
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facetas de um mesmo sistema. Por meio do incômodo causado, eles se fizeram ouvir, em 
conjunto, de dentro do subsolo de alguma forma.

Ao gerar uma rede volumosa cujos sujeitos possuem as mesmas reivindicações, cria-
-se um espaço de visibilidade maior, que aumenta a pressão social e jurídica e aumenta as 
chances de que as demandas sejam atendidas. Uma vez que tais informações sejam compre-
endidas de forma a suplementar a nosso próprio entendimento de mundo, será mais viável 
alcançar um sistema mais justo, que compreenda as necessidades individuais e regule ações 
globais em prol de um benefício social, econômico e cultural comum.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE PERSONAGENS E PONTO DE VISTA NARRATIVO EM E. M. FORSTER

Vinício Berbat (UERJ)1

Resumo: Publicado em 1927 a partir de uma série de palestras ministradas por E. M. Forster 
na Universidade de Cambridge, Aspectos do Romance reúne comentários do aclamado autor 
britânico sobre o gênero romanesco e algumas de suas principais características. Suas ideias 
sobre personagens ganharam reconhecimento especial graças à hoje clássica tipologia entre 
personagens planos e redondos. Apesar disso, o autor relativiza debates sobre ponto de vista 
narrativo, uma característica própria do romance e narrativas em prosa, que, segundo ele, se-
ria apenas um preciosismo dos críticos. O presente trabalho visa a mostrar como o ponto de 
vista narrativo não só é determinante em romances como perpassa a obra do próprio Forster.
Palavras-chave: Ponto de vista narrativo; Imaginário; Criação de personagens.

1. FORSTER E SEU ASPECTOS DO ROMANCE

Em 1927, E. M. Forster já é considerado por boa parte da crítica e público como um 
grande romancista. 26 anos depois de formado, o já aclamado Forster, então, ministra uma 
série de palestras sobre o gênero romanesco na também prestigiada Universidade de Cambri-
dge, onde ele estudara nos anos finais do século XIX. Essa série de palestras foi compilada e 
publicada na obra que hoje conhecemos como Aspectos do Romance. Dentre os vários capítulos 
dedicados, cada um, ao enredo, à história, à fantasia, etc, Forster dedica dois (cada capítulo 
como uma palestra apresentada a cada semana) para tecer suas ideias sobre as personagens. 

Logo de início, percebe-se um ponto contrastante entre as visões de Forster e ter-
minologias de análise mais contemporâneas: os capítulos sobre personagens são intitulados 
“Pessoas”. Forster compara frequentemente, nos dois capítulos, a criação de personagens 
com a constituição física e psicossociológica de pessoas reais e sua apreensão por parte de 
outras pessoas reais. O autor primeiro resume, de maneira excessivamente sintética, os que, 
para ele, são os cinco “fatos principais na vida humana” (FORSTER, 1998, p. 47). Numa 
aproximação excessiva com a vida real, Forster passa boa parte do primeiro capítulo discor-
rendo sobre como os fatos principais da vida humana (segundo ele, nascimento, alimentação, 
sono, amor e morte) são mais ou menos transponíveis para o romance para, em seguida, pon-
tuar que o romance possui leis próprias e, sendo assim, os personagens seriam reais quando 
vivessem de acordo com essas leis. Ainda que um pouco contraditórias, suas proposições se 
adequam perfeitamente ao espírito despretensioso de sua fala, ao qual alude constantemen-
te. Forster encerra o capítulo considerando que, na verdade, pessoas reais são diferentes de 

1  Graduado em Letras - inglês/literaturas pela UERJ e mestrando em Teoria da Literatura e Literatura Com-
parada também pela UERJ. E-mail para contato: viniciolb@gmail.com 
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personagens, uma vez que não seria possível acessar integralmente a realidade psicológica de 
uma outra pessoa real, enquanto com personagens de ficção isso seria perfeitamente possí-
vel. Forster já dá sinais, aqui, de uma certa negligência sobre questões de ponto de vista nar-
rativo, afinal de contas, algumas dúvidas surgem: que realidade psicológica é construída para 
cada personagem? Como podem ser entendidas certas características psicológicas de cada 
personagem e o que elas revelam? Certamente, mesmo que seja possível ter acesso total à re-
alidade psicológica de uma personagem, escolhas são feitas, caso contrário qualquer romance 
seria uma obra praticamente interminável. O que as escolhas linguísticas revelam sobre o po-
sicionamento enunciativo do narrador sobre as personagens e, mesmo, delas próprias sobre 
outras personagens e elementos da obra? Naturalmente que esses questionamentos estavam 
apenas se iniciando em 1927, mas isso não impede uma relativização das posições tomadas 
por Forster à luz de todos os debates que vem ocorrendo de lá para cá.  

No segundo capítulo, Forster se debruça sobre alguns clássicos da literatura (prin-
cipalmente inglesa, mas ele também cita Proust, dentre outros) e delineia sua tipologia de 
personagens planos e redondos. Os personagens planos seriam, de uma certa forma, como 
os personagens-tipo das comédias clássicas. O próprio Forster faz uma alusão aos chamados 
humours (cuja etimologia é explicada pela tradutora em uma nota - uma alusão aos fluídos 
corporais humanos, que possuem cada um sua função), uma vez que estes apresentam uma 
única característica de maneira acentuada. Os personagens redondos, por sua vez, seriam 
aqueles que não se restringiriam a uma característica predominante e, portanto, seriam per-
sonagens mais complexos do que os planos. Forster não chega a hierarquizar os dois tipos 
de personagens (ambos seriam importantes na construção de romances), mas destaca que 
personagens redondos, por serem mais complexos, são frutos por excelência de grandes 
romancistas, analisando em detalhes uma cena de um romance de Jane Austen, um exemplo 
de grande romancista para ele. A tipologia de Forster ganhou notoriedade especial no Brasil 
graças a Antonio Candido, que, no final dos anos 60, publica A Personagem do Romance. Nesse 
texto, apesar de parecer reduzir a importância da contribuição de Forster, Candido não se 
furta a apoiar-se na tipologia do romancista inglês. Por conta do endosso do crítico brasileiro, 
a tipologia de Forster é hoje muito conhecida nos estudos literários brasileiros e, sem dúvida, 
ela serve como uma importante chave de análise em narratologia.

O segundo capítulo sobre personagens, contudo, apresenta uma segunda parte de-
dicada à discussão sobre o ponto de vista narrativo. É nesse pequeno espaço, em meio à 
discussão sobre personagens, que Forster lança seu olhar à problemática tão cara a romances 
e narrativas em prosa (uma vez que nem o drama nem a poesia apresentam a figura do narra-
dor, central para tal questão): a do ponto de vista narrativo. Em diálogo com o crítico Percy 
Lubbock, que havia dado especial atenção ao tema na esteira das considerações tecidas por 
Henry James algumas décadas antes, Forster minimiza a relevância da questão para a cons-
trução de romances. Para ele, tal questão interessaria mais aos críticos: 

Os críticos são mais inclinados a objetar que os leitores. Zelosos da eminência 
do romance, são um pouco propensos demais a atentar para os problemas que 
devem ser peculiares a ele, e diferenciá-lo do drama; sentem que deve ter suas 
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próprias dificuldades técnicas antes que possa ser aceito como uma arte indepen-
dente; e desde que o problema de um ponto de vista é certamente peculiar ao 
romance, têm-lhe dado demasiada ênfase. De minha parte, não creio que seja tão 
importante como uma mistura adequada de personagens - um problema que o 
dramaturgo também tem que enfrentar. E o romancista deve nos conduzir: isso é 
imperativo. (FORSTER, 1998, p. 76)

O trabalho de conduzir o leitor, considerando que a obra deve tocá-lo, é algo que 
Forster considera como central, mais do que o ponto de vista. Porém, o trabalho com ponto 
de vista não seria crucial no encadeamento do enredo, nas escolhas linguísticas dos persona-
gens e, assim, em como a obra conduz o leitor através de suas páginas? Como construir bons 
personagens sem fazer certas escolhas linguísticas e enunciativas que moldam esses seres em 
seus aspectos psicossociais como os leitores vem a conhecê-los? O ponto de vista narrativo 
parece ser uma questão subjacente a várias outras nos romances, como a criação de perso-
nagens e possíveis efeitos de recepção. Mesmo romances que não se valem de inovações e 
experimentações, como os do alto Modernismo ocidental, inevitavelmente trabalham com 
ponto de vista narrativo conjuntamente à construção de seus personagens e de sua trama. 
Levando em consideração que Forster, além de crítico, é também um grande romancista, 
torna-se um trabalho tentador analisar como ele próprio lida com a questão em seus roman-
ces e como sua atenção à criação de personagens se conjuga a essa problemática inescapável. 
O presente trabalho analisará, de sobrevoo, dada a concisão requerida, alguns personagens 
de Forster em um de seus romances mais célebres, Howards End, deixando espaço para que 
essa discussão se aprofunde em trabalhos futuros. Como uma pesquisa ainda em andamento, 
a seleção feita representa apenas uma fração do que deverá ser trabalhado posteriormente.

2. O CASO DE HOWARDS END

Publicado em 1910, o romance marca uma virada na obra de Forster, adotando um 
tom mais sério e levantando para debate questões sociais inerentes à sociedade eduardiana 
da época. O enredo gira em torno de três famílias: os Wilcox, uma família de ricos indus-
triais burgueses, os Bast, de trabalhadores assalariados de origem humilde, e os Schlegel, 
que, como a alusão ao nome dos dois irmãos Schlegel, os pensadores românticos alemães, 
é uma família de intelectuais, que vive uma vida de classe média-alta com a herança deixada 
por seus pais falecidos. Dentre as muitas reviravoltas e mortes inesperadas (muito comum 
nas obras de Forster), o narrador acompanha a interação entre as três famílias, mas não de 
maneira neutra e imparcial, o que seria impossível e, mesmo que tentado, tornaria a leitura do 
romance um ato insípido e esvaziado de certo prazer estético. Num dos primeiros capítulos, 
o narrador discorre sobre a origem do nome dos Schlegel:

Uma palavra sobre sua origem. Não eram “ingleses até a medula”, como asseve-
rara piamente sua tia. Mas, por outro lado, não eram “alemães da mais pavorosa 
espécie”. Seu pai pertencera a um tipo que era mais proeminente na Alemanha 
de cinqüenta anos antes do que nessa época. Não o alemão agressivo, tão caro 
ao jornalista britânico, tampouco o alemão domesticado, tão caro ao humor bri-
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tânico. Se alguém, de um jeito ou de outro, decidisse classificá-lo, seria como um 
compatriota de Hegel e Kant, como o idealista, inclinado a ser um sonhador, cujo 
imperialismo era o imperialismo de quimeras. (FORSTER, 2006, p. 50)

 No trecho acima, o narrador inevitavelmente imprime suas opiniões sobre os Schle-
gel, como pode ser esperado de um narrador onisciente. Em tom ácido, há críticas a uma 
visão estereotípica dos alemães por um certo imaginário comum na sociedade inglesa da 
época. O narrador, como essa entidade responsável pelas seleções linguísticas num romance, 
direciona  o leitor para uma certa visão dos personagens. Mesmo os personagens redondos 
mais complexos, como personagens, criados e existentes tão somente através das palavras 
que moldam o enredo, são construídos sob uma ótica, a ótica desse narrador. O narrador, 
principal enunciador (aquele que vê, seguindo a terminologia de Oswald Ducrot, aqui toma-
da por empréstimo) e locutor (aquele que fala) no romance, possuí suas próprias visões de 
mundo, preconceitos e opiniões que, como no trecho destacado, se imprimem na sua fala e 
até mesmo no que o leitor verá ou não dos personagens, o que os personagens falarão ou 
não, etc. Esse conjunto de visões, preconceitos e opiniões, o ethos enunciativo tão debatido 
por Dominique Maingueneau, molda as escolhas do narrador e dos personagens, de forma 
que o que se vê dos Schlegel, a visão que se tem desses personagens idealistas e empáticos 
criada através dos capítulos, só existe como tal através de um filtro, do ethos do narrador. 

 Em outro momento, já mais para o final do romance, Margaret confronta seu marido 
sobre deixar sua irmã, Helen, dormir por uma noite na casa de campo da família. Seu marido, 
Henry, não se sente confortável devido ao fato de Helen ter tido um filho fora do casamento, 
o que iria contra seus valores (de que mulheres não deveriam ter filhos fora do casamento). 
Margaret, indignada com a atitude moralista do marido, confronta-o a fim de que sua irmã 
tenha um lugar para dormir com seu filho por uma noite antes de voltar para a Alemanha e, 
dada a atitude do marido, o motivo principal da tensão que cresce ao longo do capítulo é o 
fato de que o próprio Henry já teve um caso extraconjugal, de conhecimento de Margaret, 
enquanto ainda era casado com sua antiga esposa. Em determinado ponto, logo após Mar-
garet questioná-lo sobre seu caso extraconjugal, o narrador inicia o seguinte parágrafo: 

Talvez, lá no fundo, ele houvesse captado a indireta. Se o fez, apagou-a. Lá de 
dentro de sua fortaleza, respondeu: “Pareço um tanto quanto inflexível, mas te-
nho alguma experiência de vida, e sei que uma coisa leva a outra. Receio que sua 
irmã venha a passar uma noite de sono mais agradável no hotel. Tenho meus fi-
lhos e a memória de minha querida esposa para considerar. Sinto muito, mas faça 
com que deixe a casa imediatamente”. (FORSTER, 2006, p. 349)

 Apesar de onisciente, o narrador escolhe se aproximar mais ou menos de determi-
nados personagens, dar mais ou menos voz a eles, o que Alain Rabatel chama de centros 
de perspectiva. No caso, o narrador não penetra tanto na consciência de Henry quanto na 
de personagens como Margaret, com quem o narrador parece ter maior afinidade e que, 
principalmente graças ao espaço privilegiado dado (tanto ao expor mais a consciência da 
personagem quanto pela maior aproximação no discurso de ambos e no espaço dado à voz 
dela), ganha consequentemente um protagonismo na trama. As duas primeiras frases do tre-
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cho acima revelam bem a maior distância do narrador em relação a Henry: ele parece estar 
falando de dentro do enredo, como na perspectiva de um personagem, como na perspectiva 
da própria Margaret, que apenas pode especular o que se passa na cabeça de Henry.

 Esses são apenas dois exemplos dos muitos que podem ser vistos em toda a obra de 
Forster. Apesar de seu desdém pela questão do ponto de vista narrativo, ela é inevitável na 
construção enunciativa de um romance, como em qualquer outra forma de discurso. Um tra-
balho com o ponto de vista é sempre perceptível, principalmente ao se analisar a construção 
das personagens. Para além das já tradicionais tipologias de personagens planos e redondos, 
as escolhas linguísticas são o que moldam as personagens e as transformam naquilo que os 
leitores vem a conhecer. Além disso, o viés pelo qual o enredo é contado se revela nas esco-
lhas lexicais e o romance como um todo não existiria enquanto produto final com escolhas e 
perspectivas diferentes.
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