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Apresentação 
  
  
  
  
 
Esta publicação constitui um registro dos textos apresentados, em caráter

de artigo resultante de dissertações e/ou de teses em andamento, no
VII Seminário de Dissertações e Teses em Andamento (VII SDTA), evento
de periodicidade anual, voltado à divulgação dos trabalhos científicos dos
pós-graduandos da área de Estudos Literários e de Estudos Linguísticos do
Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Letras e Linguística (PPGLL)
da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O Seminário se destina, em princípio, à atualização de conteúdos
científicos relacionados à formação em Estudos Literários e em Estudos
Linguísticos, privilegiando-se uma discussão sobre as teorias relativas às
duas áreas mencionadas e sobre teorias interdisciplinares que ganham
expressão no debate universitário contemporâneo. O evento é destinado
exclusivamente à apresentação de trabalhos relacionados às dissertações e
teses em andamento, desenvolvidos por alunos do PPGLL, objetivando
também dar mais visibilidade às pesquisas e proporcionando uma nova
alternativa para o debate acadêmico. A participação de alunos dos cursos de
graduação e de professores da UFG e de outras instituições de ensino é
incentivada e valorizada, sendo todas as participações certificadas pela
Faculdade de Letras, pelo PPGLL e pela PROEC - Pró-reitoria de Extensão
e Cultura da UFG.

O projeto do seminário surgiu, em 2010, como uma atividade de
pesquisa, ensino e extensão, apresentada pela então coordenadora do



PPGLL, Profa. Dra. Kátia Menezes de Sousa. A ideia do seminário nasceu,
fundamentalmente, do propósito de se criar, no Estado de Goiás, um lugar
de intercâmbio científico e cultural entre professores, pesquisadores e
estudantes de instituições de ensino superior. O projeto conta com a
infraestrutura e o apoio logístico da Faculdade de Letras da UFG,
viabilizando-se por meio da parceria de professores da instituição com
professores de outras instituições brasileiras e internacionais. A comissão
organizadora do evento tem o apoio decisivo da Coordenação e da
Secretaria do PPGLL, responsáveis, institucionalmente, pela realização do
evento.

Em linhas gerais, os objetivos do Projeto são:
- Qualificar as pesquisas de Mestrado e Doutorado em andamento no

PPGLL/FL/UFG;
- Contribuir para a formação de mestrandos e doutorandos como

pesquisadores;
- Estimular a produção bibliográfica dos alunos do PPGLL a partir da

submissão de artigos elaborados mediante resultados parciais das pesquisas
em andamento;

- Dar visibilidade às pesquisas em desenvolvimento no PPGLL/FL/UFG;
- Criar espaço de interlocução com especialistas para o aprimoramento

das pesquisas no PPGLL/FL/UFG; e
- Articular os estudos realizados na Pós-Graduação com os da Graduação

dos cursos de Letras de Goiânia e outras localidades.
Os textos dos alunos da PPGLL foram enviados a professores doutores de

várias universidades e institutos brasileiros e internacionais,
preferencialmente àqueles que atuam em Programas de Pós-Graduação.
Desta forma, os textos receberam a avaliação de, no mínimo, dois
professores e um deles participou do evento como arguidor presencial do



texto submetido. Assim, o aluno do PPGLL pôde se preparar para a defesa
futura de seu texto, quer por meio da escrita ou da fala. Após todo o tramite
de leituras e (re)formulações feitas pelo aluno com a anuência de seu
orientador, um texto final foi enviado à comissão organizadora do SDTA
para que os artigos fossem publicados. No VII SDTA, a publicação ficou
por conta da Editora da UFG. Nas edições anteriores, os textos eram
encaminhados para periódicos das áreas e de áreas afins.

Como ocorre em toda edição, o VII SDTA propôs discussões acerca de
questões que orbitam em torno das concepções e práticas sobre a
linguagem, a literatura e o ensino, bem como sobre os desafios e
possibilidades requeridos por essas áreas de conhecimento.

Este livro reúne 37 trabalhos completos resultantes das dissertações e
teses em andamento, os quais foram apresentados em formato escrito e em
comunicação oral. Os estudantes de Doutorado ingressantes no ano de 2014
e os estudantes de Mestrado ingressantes no ano de 2015 apresentaram seus
trabalhos por escrito e em sessões orais, num evento aberto a todos os
interessados em pesquisas das áreas de Literatura e de Linguística. As
sessões ocorreram no dia 31 de agosto de 2016, nas dependências da
Faculdade de Letras da UFG e contou com uma participação de mais de 200
pessoas.

Esperamos que os textos que compõem este livro tragam contribuições
aos professores e pesquisadores da área e que possam instaurar um debate
franco e aberto entre o PPGLL e a sociedade.

Agradecemos a todos que direta ou indiretamente contribuíram com o VII
SDTA. Especialmente, agradecemos à direção da Faculdade de Letras da
UFG, professor Francisco José Quaresma de Figueiredo e professor
Jamesson Buarque de Souza; à coordenação do PPGLL, professora Joana
Plaza Pinto e professor Sinval Martins de Sousa Filho; aos funcionários da



Secretária do PPGLL, Ana Paula Velasco Vinhal, Bruno Rafhael Cesário
Calassa, Consuelo de Lourdes Costa e Denise Barros Nascimento; à
PROEC, em especial à professora Valdirene M. de Araújo Gomes,
conselheira da PROEC e professora da FL; à comissão organizadora do VII
SDTA, professora Joana Plaza Pinto, professor Sinval Martins de Sousa
Filho e professor Wilson José Flores Junior; aos professores que
coordenaram sessões de comunicações orais com arguições: Antón
Corbacho Quintela, Wilson José Flores Junior, Solange Fiuza Cardoso
Yokozawa, Jamesson Buarque de Souza, Marcelo Ferraz de Paula, Eliane
Marquez da Fonseca Fernandes, Rosane Rocha Pessoa, Joana Plaza Pinto,
Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto, Lucielena Mendonca de Lima e
Kátia Menezes de Sousa; aos professores que emitiram pareceres e aos que
emitiram pareceres e fizeram arguições presenciais; aos alunos do PPGLL
que apresentaram os seus trabalhos; aos orientadores dos alunos que
participaram do evento; e à Editora da UFG, particularmente ao professor
Antón Corbacho Quintela, que não mediu esforços para que este livro fosse
publicado.

 
Os organizadores
Sinval Martins de Sousa Filho
Wilson José Flores Junior
 



LINHA 1: POÉTICAS DA MODERNIDADE
 



A ensaística de Paulo Leminski1
 

Ana Érica Reis da Silva Kühn2

 

Resumo: Ao instituir a reflexão como ponto de partida para o seu processo
criativo e escrever textos de teor crítico paralelo à sua obra de realização,
Leminski integra o rol dos poetas-críticos, denominados por ele como “re-poetas”.
É notório o seu desejo de fazer parte dessa categoria, uma vez que admitiu ser
imperativo não ser um poeta ingênuo, acostumado ao automatismo, e adentrar o
âmbito da crítica significava distanciar-se de uma condição passiva, o que lhe
possibilitou problematizar sobre os anseios que o inquietavam. O ensaio foi a
forma eleita pelo poeta curitibano para urdir o seu pensamento reflexivo, por não
possuir fronteiras delimitadas, lhe viabilizou o diálogo com outros gêneros,
propiciando a escrita de poemas-ensaio e ensaios poéticos, a exemplo das cartas
escritas a Régis Bonvicino e Antonio Risério. Desse modo, o ensaísmo
leminskiano é assinalado por um aspecto híbrido. Neste estudo buscamos
compreender a faceta ensaística do poeta Paulo Leminski. Para tanto,
apresentamos um panorama dos suportes nos quais seus ensaios foram publicados
como forma de mapear o conjunto desse tipo de produção. Nos interessa discutir
ainda sobre a categoria dos poetas-críticos e de como Leminski utilizou o gênero
ensaístico para engendrar a sua crítica.

Palavras-chave: Paulo Leminski. Poeta-crítico. Ensaio.

 
 
A discussão que será apresentada faz parte de uma investigação da nossa

pesquisa de doutoramento, que tem como objetivo analisar a ensaística de
Paulo Leminski, buscando refletir as “metaformoses”3 pelas quais o seu
pensamento crítico é apresentado. Além disso, compreender como sua obra
crítica acompanha esse pensamento, a fim de mapear e analisar as fraturas
que ocorrem entre ambas. Para tanto, selecionamos alguns momentos



pontuais da poética e da ensaística leminskiana em que é possível flagrar
tais fraturas, a exemplo da Contracultura, do Concretismo e do haikai.

Após ler os ensaios escritos por Leminski, que versam sobre as estéticas
supracitadas ou sobre os poetas que se destacaram em cada uma delas,
podemos afirmar que o autor é exímio conhecedor dos preceitos que
norteiam cada uma. No entanto, no que diz respeito à sua obra criativa,
procede de forma díspar, imprimindo seu estilo na elaboração de poemas de
cunho concretista, marginal e haikaísta. É uma relação assinalada pela
desleitura, pois Leminski não seguiu à risca as normas concernentes às
estéticas que elegeu como influência, já que objetivava instituir uma dicção
própria em seus poemas. Contudo, é também uma relação que passa pelo
deslumbramento do outro. Por isso não desmerece o que está consolidado,
mas consente que novos valores sejam agregados.

Para o estudo aqui proposto, procederemos com um recorte que irá
discorrer sobre os poetas-críticos, categoria da qual Leminski faz parte.
Apresentaremos um panorama dos suportes nos quais sua ensaística foi
publicada como forma de mapear o conjunto dessa produção. Por fim,
discutiremos como o ensaio foi o gênero eleito por Leminski para instituir o
seu pensar crítico. Por não possuir uma estrutura rígida, o ensaio viabilizou
ao autor o diálogo com outros gêneros, propiciando a escrita de poemas-
ensaio e ensaios poéticos.

Ao tratar da crítica realizada por poetas, verifica-se que esta é uma prática
comum na modernidade. Os poetas modernos se incumbiram de tentar
entender a poesia do seu tempo, passando a forjar conceitos sobre o poético.
Dentre alguns nomes do cânone universal, podemos citar Charles
Baudelaire, considerado o pai da modernidade literária, primeiro poeta a
teorizar sobre os aspectos dessa época, ao assinalar suas características
peculiares. Consoante Maria Esther Maciel (1999), seria a partir de



Baudelaire que a junção poesia-crítica, já apregoada pelos românticos
alemães, se materializa, consolidando a poesia moderna e a crise de valores
metafísicos que assinalaram a corrente idealista do Romantismo.

O intuito desses poetas, inicialmente, era o de oferecer ao leitor um
direcionamento de leitura da sua própria obra ou daquelas que elegeram
como fundamentais para si. Abordam ainda problemas que os inquietam em
determinado momento, e escrevem como forma de clarificar as ideias. A
partir disso, conceberam um tipo de crítica baseada em escolhas subjetivas,
o que precede um julgamento que cria e confirma valores. Maciel (1999)
aponta que, geralmente, são atribuídos aos textos críticos em prosa a função
de espelho com relação às obras poéticas dos autores, uma vez que

Através deles, o poeta desenvolve o seu conceito de poesia, justifica a sua própria criação e lê –
movido pelo duplo intento de se auto-alimentar poeticamente e definir a própria tradição a que
pertence – obras de outros poetas antigos e contemporâneos. (MACIEL, 1999, p. 27-8)

Segundo a autora, uma das diferenças pontuais entre os textos críticos
escritos por críticos e por poetas está no fato de que, nos textos destes,
teoria e prática se refletem, elucidam, dialogam e podem até se combinar.
Essa tarefa, guiada por um lastro de lucidez racional, permite que a prosa se
converta em um espelho crítico e reflexivo do poético. Vale ressaltar ainda
que, às vezes, crítica e criação estabelecem uma relação tensa e
contraditória, ocasionando uma fratura entre o pensar que conduz essas
produções.

Outro traço comum entre os poetas-críticos está no fato de escolherem
escritores do passado como forma de sinalizar e referenciar sua prática de
escrita com relação aos seus predecessores. Leyla Perrone-Moisés (1998)
declara que, a partir do momento em que optam por falar de certos
escritores do passado e não de outros, os escritores-críticos realizariam um
primeiro julgamento, implicando, assim, um procedimento de escolha que



está em consonância com o processo criativo de cada autor. Assim sendo,
estabelecem para si a sua própria tradição, os seus pares.

T. S. Eliot (1989) também aborda a importância do passado, ao
considerar que o autor deve apreender esse tempo como referência a guiar
sua escrita no presente. O passado é entendido como a tradição de escritores
que possuem relevância artística e intelectual. Nesse sentido, o passado não
implica apenas caducidade, tendo em vista o seu sentido histórico, mas
presença. Para o autor, a tradição não é algo com o qual o escritor
estabelece uma relação ingênua, uma vez que não é herdada, é necessário
um grande esforço para conquistá-la. Os escritores do passado, como diz
Eliot (1989), fundaram aquilo que conhecemos, e é através deles que
adquirimos uma consciência do passado, que deve continuar a ser
desenvolvida ao longo da carreira do autor.

No conjunto da obra leminskiana, o passado é evocado com certa
frequência. Nele Leminski buscou aspectos que nortearam a sua escrita, a
fim de fundar a sua dicção, porém não sentiu necessidade de seguir as
referências do passado à risca. À vista disso, a leitura que realiza de seus
pares passa, muitas vezes, pelo viés da desleitura, uma vez que subverte as
normas em prol do seu estilo, e é por meio dessa irreverência que delineia a
sua poética. O poeta curitibano expõe ao seu leitor, no conjunto da sua obra,
as diversas vozes – entre artistas e autores – com as quais dialoga
constantemente.

É importante que o poeta se relacione com seu passado, procedendo com
uma escolha que irá determinar “quem interessa/quem não interessa”
(LEMINSKI, 1997, p. 65), o que pressupõe um julgamento baseado em
inclinações pessoais. É um corte sincrônico no tecido da História, realizado
de forma vertical, porque o passado é entendido como um processo vivo, no
qual é possível o poeta aproximar e se relacionar, procedendo com o que



Leminski (1997) considerou de “resgate da informação”. Vejamos um
exemplo que contempla a presença da tradição na obra leminskiana:

Limites ao léu
 
POESIA:
“words set to music” (Dante via Pound),
“uma viagem ao desconhecido” (Maiakóvski),
“cernes e medulas” (Ezra Pound),
“a fala do infalável” (Goethe),
“linguagem voltada para a sua própria materialidade” (Jákobson),
“permanente hesitação entre som e sentido” (Paul Valéry),
“fundação do ser mediante a palavra” (Heidegger),
“a religião original da humanidade” (Novalis),
“as melhores palavras na melhor ordem” (Coleridge),
“emoção relembrada na tranquilidade” (Wordsworth),
“ciência e paixão” (Alfred de Vigny),
“se faz com palavras, não com idéias” (Mallarmé),
“música que se faz com idéias” (Ricardo Reis/Fernando Pessoa),
“um fingimento deveras” (Fernando Pessoa),
“criticism of life” (Mathew Arnold),
“palavra-coisa” (Sartre),
“linguagem em estado de pureza selvagem” (Octavio Paz),
“poetry is to inspire” (Bob Dylan),
“design de linguagem” (Décio Pignatari),
“lo impossible hecho possible” (García Lorca),
“aquilo que se perde na tradução” (Robert Frost),
“a liberdade da minha linguagem” (Paulo Leminski) ... (LEMINSKI, 1997, p. 94)

Podemos considerar “Limites ao léu” como um poema-ensaio. Nota-se o
arranjo do texto em formato de versos dispostos em uma única estrofe.
Trata-se de um poema metalinguístico, pois apresenta acepções diversas
acerca do que seja poesia em um texto substancialmente poético. Em
“Limites ao léu”, Leminski (1997) mescla a estrutura do poema a uma
argumentação crítica, conferindo ao texto um aspecto híbrido. Nesse poema
é possível verificar que Leminski (1997) elege o seu paideuma, pois revela



ao leitor alguns dos seus pares intelectuais. Congregam, no mesmo espaço,
nomes que pertencem a categorias artísticas distintas, a exemplo de Dante
Alighieri e Bob Dylan.

O título “Limites ao léu” pode ser considerado uma máxima, que será
confirmada, ao final do poema, com uma acepção do próprio Leminski
(1997), quando declara que a poesia seria “a liberdade da minha
linguagem”. Ou seja, não há limites para definir o que seja poesia, ela se
adequa a cada época e ao processo de realização de cada poeta, não podem
ser estabelecidas demarcações precisas, por isso tais limitações estariam ao
léu, lançadas ao infinito e às suas múltiplas possibilidades de significação.
Sobre esse poema-ensaio, Maciel (2004) aponta que o poeta apresenta
diversas possibilidades de se flagrar a poesia em diferentes tempos e
linhagens. Conforme a autora, Leminski apresenta o seu paideuma, mas,
com dizeres diversos, e até mesmo contraditórios a respeito do que se
entende por poético, o que faria jus ao caráter paradoxal e múltiplo do
próprio poeta.

Leminski (1997) seleciona e transcreve várias definições de poesia, de
Novalis a Décio Pignatari, e conclui o poema com um conceito seu.
Podemos perceber que é evidente a ideia de que definição de poeta algum
pode servir para o outro, isso porque, na época moderna, os artistas não se
guiam por regras coletivas de criação. Cada artista forja sua própria poesia,
e, assim, institui um conceito acerca dessa poesia. Ao incluir a si próprio no
rol dos escritores e artistas eleitos, comprova que a tradição que selecionou
para si não foi só herdada, mas conquistada. Logo, se dispõe a dialogar com
esse cânone, finalizando o poema com a sua própria definição.

O diálogo com a tradição também será imprescindível quando Leminski
percebe o inevitável anseio de desempenhar uma reflexão teórica que
estivesse aliada ao fazer poético. Para tanto, elege, primeiramente, como



referência para essa prática, os poetas-críticos do Modernismo brasileiro, a
exemplo de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Murilo Mendes. Esses
poetas discorriam sobre a sua prática através de textos críticos em prosa de
forma tão intensa que a teoria e a reflexão, por vezes, adquiriam
importância maior que a obra poética. Outro poeta eleito por Leminski
(1986) é João Cabral de Melo Neto, por incorporar, explicitamente, a
reflexão à sua obra de realização, tornando-a o centro da sua poética.

Considerando, inicialmente, essa geração como um parâmetro da
categoria de poetas-críticos, Leminski (1986) busca, assim como tais
poetas, tornar o poético um lugar para problematizar questões. Em vista
disso, inclui a si mesmo no rol dos poetas-críticos. Dessa maneira, passa a
considerar a poesia uma incerteza, um ambiente a ser perscrutado e
transformado pelos poetas por meio da reflexão. Vejamos:

Desde então, poetar, para nós, virou um ato problemático. Algo a ser pensado, desautomatizado,
algo a ser inventado, desde a base. Incógnita, enigma, não é mais uma certeza. Não se sabe mais
onde a poesia está. Nem aonde vai. (LEMINSKI, 1986, p. 12 – destaques do autor)

É a partir do Modernismo que a crítica se intensifica entre os poetas
brasileiros. E é esse cenário que Leminski (1986) irá debater em “Teses,
tesões”, um dos ensaios de abertura do livro Anseios crípticos (anseios
teóricos), ao analisar as mudanças ocorridas na poesia brasileira. É a partir
da prática exercida pelos poetas-críticos do Modernismo que Leminski
(1986) sente a necessidade de desenvolver um pensamento crítico não
somente sobre o poético, mas acerca da cultura em geral. Para tanto, era
imperativo não ser mais o poeta ingênuo, e, para alcançar a condição de
crítico, era preciso problematizar, reconhecer, no próprio método criativo, o
espaço ideal para desempenhar o ato crítico. Nesse sentido, declara:

Quando comecei a mostrar minha lírica em meados dos anos 1960, senti, braba, a necessidade de
reflexão. Atrás de mim, tinha todo o exemplo da modernidade, de Mário aos concretos, tradição



de poetas re-flexivos, re-poetas, digamos. De alguma forma, senti que não havia mais lugar para o
bardo ingênuo e “puro”: o bardo “puro” seria apenas a vítima passiva, o inocente inútil de algum
automatismo. (LEMINSKI, 1986, p. 12 – destaques do autor)

É essa “inveja” declarada que irá impulsionar a escrita de textos de viés
crítico. O título dado ao ensaio, “Teses, tesões”, remete à ideia de desejo,
mas um desejo associado à reflexão. Leminski (1986) apresenta “teses” de
poetas que se tornaram críticos, e são essas “teses” que desencadeiam o
“tesão”, o anseio de também conduzir o seu pensamento pelo caminho da
crítica e fazer do poetar um ato a ser repensado e discutido.

Em “Teses, tesões”, podemos observar como a crítica se tornou inevitável
para Leminski. Nesse texto dá um recado ao leitor, justificando o seu
interesse em organizar um livro de ensaios. Apresenta o caminho pelo qual
sua crítica está delineada e expõe suas inquietações, “suas obsessões”, que
podem ser consideradas aspectos centrais do ensaísmo e da obra criativa do
autor: a ideia de inovação como ideal para escrever poesia e o desejo de
comunicação com o público leitor. Além dessas questões, discute, ao longo
dos ensaios selecionados para compor os Anseios crípticos (anseios
teóricos), o princípio de (in)utilidade da arte e do fazer poético,
apresentando preocupação com relação ao status de mercadoria, que o
artístico adquiriu a partir do séc. XIX, a exemplo do cinema e da canção.
Nesse ínterim, a poesia se posicionaria contra essa ditadura da utilidade,
uma vez que sua função estaria relacionada aos aspectos subjetivos do
homem, e estes não produzem lucro. Sendo assim, a poesia seria
considerada um ato de rebeldia contra as falsas benesses do capitalismo.
São esses princípios que justificariam a publicação do livro de ensaios:

Aqui dentro, duas obsessões me perseguem (que eu saiba): a fixação doentia na ideia de inovação
e a (não menos doentia) angústia quanto à comunicação, como se percebe logo, duas tendências
irreconciliáveis.



Ao leitor arguto, também não deve passar despercebido o conflito entre uma visão utilitária e uma
visão inutilitária da arte e do fazer poético. [...] Me diverte pensar que, em vários momentos, estou
brigando comigo mesmo. (LEMINSKI, 1986, p. 12-3)

A ensaística leminskiana nasce de um conflito que o autor estabelece
consigo mesmo. A “briga” sugerida relaciona-se aos temas propostos para
discussão, pois são questões que desassossegam o autor. Ao refletir sobre
essas proposições, Leminski expõe as contradições e transformações que
perfilam seu pensamento, expondo a tensão permanente, porém prazerosa,
pela qual a sua crítica é esboçada.

Do conjunto dos ensaios de Leminski, apenas uma pequena parte se
encontra em livro, outra parte considerável foi publicada em veículos de
maior difusão, como a Revista Veja e o Jornal Folha de São Paulo, durante
a década de oitenta. Há ainda ensaios publicados em nanicas, como ficaram
conhecidas as revistas de menor tiragem e divulgação local. Ao todo,
somam-se mais de duzentos ensaios.

Os ensaios publicados na Revista Veja são, em sua maioria, análise crítica
de obras, nas quais Leminski tece comentários acerca da linguagem, do
conteúdo, da estética do livro, da relevância da publicação, da técnica
empregada pelo autor. Dentre as obras analisadas, estão Sósia da cópia, de
Régis Bonvicino; Galáxias, de Haroldo de Campos, Almoço nu, de William
S. Burroughs, dentre outros títulos. São um total de quatorze ensaios,
publicados entre 1982 e 1985, que se prestam a esse tipo de análise. Em
geral, os textos veiculados na Veja estão em conformidade com a
preferência individual de Leminski, já que trata apenas das obras de autores
pelos quais possuía admiração intelectual.

No Jornal Folha de São Paulo, atuou como colunista entre 1982 e 1987,
escreveu um total de 105 ensaios referentes à literatura, poesia, arte, cultura
e música, assuntos relacionados aos seus anseios pessoais. Há ainda alguns
poemas inéditos, a exemplo de “O diabo sem rabo”, “A lua no cinema”,



“M, de memória”. Desse veículo extraiu boa parte dos textos que compõem
o seu primeiro livro de ensaios.

Acerca dos periódicos para as quais colaborou, e que mantinham apenas
publicações de tiragem local, podemos destacar a Revista Nicolau, lançada
em Curitiba, em 1987, sob o patrocínio do governo do estado do Paraná. A
Revista circulou de forma mensal e gratuita, funcionando como instrumento
de propagação da cultura local. Há ainda publicações em outras nanicas, a
exemplo das Revistas Corpo a Corpo, Imã e Código.

A primeira publicação de um livro de ensaios surgiu em 1986 a convite
da Criar Edições. O título atribuído ao primeiro volume, Anseios crípticos
(anseios teóricos): peripécias de um investigador dos sentidos no
torvelinho das formas e das ideias, alude às inquietações de um escritor que
deseja pensar sobre temas que o incomodam como criador.

A orelha, de autoria anônima, do segundo volume de ensaios, sinaliza
que, em Anseios crípticos (anseios teóricos), Leminski afirmava ter reunido
as noções “teóricas” básicas a partir das quais pensava. É possível que essa
orelha tenha sido escrita pelo editor, pois Leminski já havia falecido quando
o livro foi publicado. Percebemos que esse pensamento é guiado por uma
multiplicidade de temas, que variam entre discussões sobre poesia, criação,
literatura, arte, cultura, o papel do autor e do leitor, de modo que se torna
possível delinear o perfil dos posicionamentos teóricos de Leminski, já que
os textos que compõem esse primeiro volume são fruto de uma seleção do
próprio autor. Isso nos leva a depreender ainda que, a partir de uma intenção
consciente, almejou apresentar ao leitor as nuanças pelas quais o seu pensar
crítico é delineado.

Essa heterogeneidade pela qual a ensaística leminskiana está pautada é
justificada no início de Anseios crípticos (anseios teóricos): “Não me
interessou mostrar apenas um estágio determinado de homogeneidade



teórica. Preferi apresentar, no espaçotempo de um só livro, o panorama de
um pensamento mudando” (LEMINSKI, 1986, p. 13). Para investir nessa
variação, Leminski opta por engendrar a sua crítica na forma de ensaio,
gênero que, por não possuir fronteiras bem delimitadas, lhe permitiu
escapar às regras e classificações, garantindo o livre trânsito entre os
gêneros, sobretudo a poesia.

Ao imprimir valores judicativos e tecer comentários acerca das questões
que polemizou, os “anseios crípticos” de Leminski se tornam “teóricos”.
Como o próprio autor explicitou no subtítulo do livro, seus anseios são
decorrentes das “peripécias de um investigador do sentido no torvelinho das
formas e das ideias”. Com isso, o ensaísta já transmite uma primeira
mensagem ao leitor, indicando que realizará incursões em busca do sentido.
O sentido, aqui, é relacionado às questões que o inquietam e sobre os quais
deseja problematizar. Para realizar essa busca, Leminski se denomina um
investigador, assumindo a posição de quem lança olhares examinadores
sobre as teses a analisar, o que permite inferir críticas e levantar
especulações.

É possível afirmar que tal subtítulo alude ao procedimento criativo do
autor para escrever seus ensaios – através do “torvelinho das formas e das
ideias”. O torvelinho é o que se movimenta em espiral, semelhante a um
redemoinho. Assim, designa o modo como Leminski realizará suas
incursões em busca do sentido, – através de um movimento circular, que
permite ao autor dialogar com linguagens e gêneros outros, de maneira que
as “formas” utilizadas nos ensaios e as “ideias”, os assuntos discutidos,
estejam integrados entre si. Sendo assim, essa primeira mensagem
comunica ainda que o leitor encontrará textos oriundos desse torvelinho em
que o pensamento de Leminski estaria situado.



No ano de 1997, Alice Ruiz e Aurea Leminski organizaram e publicaram
uma edição pela Pólo Editorial do Paraná, intitulada Ensaios e anseios
crípticos, contendo vinte e dois textos. Nota-se, aqui, uma mudança no
título do livro, que não inclui mais o subtítulo, bem como seu aspecto
lúdico, presente na primeira coletânea. O novo título atribuído, além de ser
mais objetivo, tem o sabor do trocadilho concernente ao estilo leminskiano,
que abusou do uso das paronomásias em seus poemas. Isso ocorre devido
ao jogo entre as palavras ensaios/ anseios, que, além de causar certo efeito
sonoro, alude ao modo com o qual os ensaios teóricos teriam sido
produzidos – a partir de anseios; estes seriam a motivação inicial para o
surgimento do ensaísmo do autor. Ademais, o novo título recobra o modo
com que Leminski concebia o seu fazer criativo, sendo o poeta das sacadas
geniais e da artilharia rápida e certeira.

Em 2001, a Criar Edições publica Anseios crípticos 2, doze anos após a
morte do escritor e quinze após a publicação de Anseios crípticos (anseios
teóricos). A princípio, o título seria Anseios práticos, uma vez que versa
sobre a análise de obras e de autores pelos quais Leminski nutria certa
reverência intelectual e artística, e que, de alguma forma, estão em
confluência com a sua poética, funcionando como uma referência de
escrita. Entre os autores abordados nos ensaios, podemos citar Haroldo de
Campos, John Lennon, Yukio Mishima, James Joyce, entre outros.

Em 2011, a Editora Unicamp publica outra edição de Ensaios e anseios
crípticos. O livro, compilado em volume único, reúne, integralmente,
mantendo a ordem original estabelecida, os volumes publicados pela Criar
Edições em 1986 e 2001.

Em geral, a ensaística de Leminski antevê um leitor informado, mas que
não precisa ser, necessariamente, acadêmico ou erudito. Ocasionalmente
são citadas referências teóricas à Semiótica de Peirce, à Psicanálise de



Freud, ao Estruturalismo, entre outros. Contudo, nada que impossibilite
quem não possua domínio desses assuntos de compreender a argumentação
proposta, pois Leminski elabora seus textos com acentuado teor didático,
linguagem objetiva e emprega um tom coloquial. Logo, a sua crítica atende
ao receptor que esteja interessado em questões relacionadas à cultura, arte,
literatura e poesia.

O ensaio é a forma eleita por Leminski para urdir a sua crítica, pois esse
gênero não possui uma estrutura fechada e não segue os princípios da
ciência e da teoria organizadas, baseia-se no mutável e no transitório, como
apontou Theodor Adorno (2003). O ensaio admite amalgamar gêneros
diversos, uma vez que não há regras fixas a regular sua estrutura, o que é
possível devido a sua forma aberta e variável. Tais fatores permitiram a
Leminski incorporar a sua ensaística, como também ao conjunto da sua
obra, aspectos referentes a outros gêneros, de maneira que seu
procedimento criativo tinha como finalidade o hibridismo, como afirmou
em carta a Régis Bonvicino: “não quero uma forma pura: quero o híbrido,
um mutante” (LEMINSKI, 1999, p. 142).

A escolha pelo ensaio não é aleatória. Este gênero, que seria, conforme
Adorno (2003, p. 30), “metodicamente sem método”, consentiu a Leminski
a exploração e a dissolução das fronteiras da linguagem e dos gêneros,
possibilitando ao autor idealizar um formato híbrido, delineado no trânsito
entre ficção, poesia e crítica. Isso torna possível classificar alguns de seus
textos como poemas-ensaio, de que podemos citar como exemplo “Limites
ao léu”, analisado neste estudo, e ensaios poéticos, a exemplo das cartas que
trocou com Antonio Risério e Bonvicino.

Assim como na ensaística, nas cartas trocadas com amigos, Leminski
trata das suas preocupações, temas que vão ao encontro do seu pensar
crítico e da sua poética. Podemos observar a constante preocupação sobre



literatura, cultura e poesia. É notório ainda a obsessão do autor em
estabelecer a sua própria dicção, abdicando, pelo viés da desleitura, das
estéticas que influenciaram a sua poética, como o Concretismo.

Das cartas que enviou a Risério, apenas uma pequena parte está
publicada. Como as cartas não estão disponíveis em fac-símile, não
podemos comprovar se Leminski fez inferências no texto, como anotações e
rasuras, como era típico do seu estilo, como se pode observar nas cartas
enviadas a Bonvicino e disponibilizadas no livro Envie meu dicionário.
Podemos observar que se trata de uma prosa permeada por aspectos
poéticos, a exemplo da estrutura em versos e estrofes, e o uso de metáforas,
como podemos verificar no seguinte excerto:

mano risério:
e a nossa telepatia? e a nossa afinação (ré maior com sol maior, lem-
bra?)? e a nossa sintonia? e nossa conversa em silêncio?
conversa? (LEMINSKI apud RISÉRIO, 2004, p. 370)

Já nas cartas trocadas com Bonvicino, é possível ao leitor acompanhar o
modo como Leminski organiza o seu pensamento, uma vez que essas cartas
estão disponíveis em formato fac-similado. É uma escrita que se assemelha
ao fragmento, devido não somente ao seu aspecto inacabado, mas à maneira
como a fala errante do poeta vai sendo construída aos olhos do leitor –
através de rasuras, anotações, desenhos, esquemas –, de modo que essa
correspondência está situada em um lugar de fronteira entre a prosa e a
poesia. Vejamos uma das cartas:



(LEMINSKI, 1999, p. 73)

É possível comprovar, a partir do exemplo acima, o aspecto híbrido das
cartas. Leminski rompe com a “relativa” estabilidade dos gêneros e mescla
a poesia a uma prosa reflexiva no mesmo espaço comunicativo. Logo,
podemos considerar suas cartas como ensaios poéticos. É possível que a
carta se aproxime do ensaio devido ao caráter crítico e até mesmo polêmico
que pode adquirir. Além disso, é possível abdicar da formalidade, já que,
assim como no ensaio, não há a necessidade de apresentar e afirmar
verdades absolutas, mas é plausível apresentar argumentação sistematizada
sobre determinado assunto. Alexandre Eulálio (1992) afirma que a carta
aberta, entre outras formas, é considerada uma variante do ensaio, uma vez
que este gênero possui uma estrutura extremamente dilatada devido a sua
variabilidade. No caso de Leminski, não se trata de carta aberta. Mas, muito
frequentemente, as cartas trocadas entre os poetas assumem essa forma



crítico-ensaística, pois escrevem a pares sobre assuntos que os inquietam
como forma de esclarecer e discutir ideias.

As cartas de Leminski podem ser consideradas ainda um exercício de
crítica, visto que não só apresenta as questões que o incomoda, mas a partir
delas elabora e revisa conceitos, procedendo com julgamentos e teorizações
acerca, sobretudo, do poético. As cartas possuem uma função crítico-
criativa, pois, na em medida que o autor as relê, pontua-as com rasuras,
esquemas e anotações posteriores e complementares ao texto primeiro da
carta. Assim, vai compondo uma escrita fragmentária-híbrida, que conversa
não só com outros textos, mas também com outras linguagens, como o
grafite, traduções, montagens e desenhos.
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Resumo: O presente estudo, de natureza bibliográfica, tem como objetivo tecer
considerações sobre a representação do homem imerso num contexto de medo e
dominação nos romances de J. J. Veiga produzidos e publicados a partir de 1964,
período de ditadura militar e opressão no Brasil. Principalmente, objetiva-se
observar como é representada a figura da criança em um ambiente destroçado e
como se manifesta o sentimento de deslocamento do indivíduo oprimido e
censurado. Com um estilo fantástico próprio, os acontecimentos insólitos
aparecem nas narrativas de Veiga como o externar dos conflitos que povoam a
alma, a essência do homem moderno, refletindo seus monstros, fantasmas, medos,
metamorfoses. Veiga, em seus romances, promove a descentralização das
categorias de pensamento e mostra a história da opressão sob o ponto de vista do
oprimido. Por meio da personagem criança/jovem, o autor representa o ex-
cêntrico e socialmente marginalizado que ganha voz e lugar relevantes. Serão
analisados, aqui, os romances A hora dos ruminantes e Sombras de reis barbudos.
O trabalho é apoiado nos pressupostos de autores como Souza (1987), Silva
(2013), Rezende (2001), Hutcheon (1991), Sartre (2005), dentre outros.

Palavras-chave: Romance. José J. Veiga. Criança. A hora dos Ruminantes.
Sombras de reis Barbudos.

 

Introdução

José J. Veiga inicia sua trajetória na ficção com a publicação do volume
Os cavalinhos de Platipanto, em 1959, cujos contos ressaltam o universo da



fantasia e do onírico como características próprias do universo infantil. Por
meio dos sonhos, as personagens resgatam e até mesmo realizam o que não
lhes é possível no plano da realidade. Nesta obra, vê-se claramente a
exposição de mundos de faz-de-conta e um lirismo característicos da fuga
da criança quanto às imposições do complexo mundo adulto.

Contudo, na sequência de produções e publicações de Veiga, dada a
contextualização político-social do momento de criação e do desejo do
autor de inseri-la em sua ficção, as vontades das personagens são, diversas
vezes, sufocadas pelos sentimentos de opressão e medo, apesar de haver
alguns lampejos de esperança. São personagens que têm sua liberdade
vetada, podendo ser verificado, nas narrativas, um pretenso controle e
vigilância das ações e, até mesmo, da imaginação das pessoas pelo grupo
dominador. Deste modo, o autor declara:

Fora o primeiro livro, Os cavalinhos de Platiplanto, que foi escrito entre 1957 e 1958, os outros
tem muito a ver com o clima político do momento que estamos vivendo. O primeiro não: o Brasil
estava numa fase muito boa. [...] A hora dos ruminantes, é uma alegoria daquilo que estava
acontecendo politicamente no Brasil e que eu pensava que não ia durar muito. (VEIGA in
RICCIARDI, 1991, apud SILVA, 2013, p. 39)

Torna-se evidente a influência do momento político e social que decorre
da instauração do governo militar no Brasil a partir de 1964. Assim, as
obras de Veiga após este período trazem ressonâncias da censura e da
opressão, configurando distopias que, em meio a acontecimentos singulares,
retratam as angústias do indivíduo cerceado e privado de sua liberdade
física e ideológica. Um ser, como caracteriza José Fernandes, em
Existencialismo na ficção brasileira (1986), um homem “vítima de um
sistema prepotente que lhe dita ações, que lhe dirige os passos [...]”
(FERNANDES, 1986, p. 24), destruindo sua subjetividade condenando-o



ao nada da existência e, assim, impedido-o de construir sua essência como
indivíduo.

Há muito ocorrem discussões sobre a classificação da ficção veigueana.
Entretanto, ainda não se chegou a um consenso sobre tal rótulo. Uma parte
da vasta fortuna crítica do autor4 caracteriza a ficção de Veiga nas
categorias da narrativa fantástica, da narrativa alegórica, do realismo
maravilhoso, do absurdo. Apesar disso, a narrativa do autor, com um estilo
próprio, foge à rigidez de classificação dos elementos insólitos que a
constituem.5

O foco desta análise partirá de uma leitura alegórica na perspectiva de
Kothe (1986) e da reflexão existencialista de Sartre (2005) acerca da função
do gênero fantástico no mundo moderno nos romances A hora dos
ruminantes, de 1966, e Sombras de reis barbudos, de 1972, pela recorrência
temática e estética. Em ambos os romances, tem-se a alegoria da opressão e
da censura; uma voz que se destaca diante da inércia da maioria que
permanece muda aos valores de consciência e liberdade; a invasão; os
interditos; o representativo cenário histórico da ditadura militar no Brasil a
partir de 1964; a descrença do indivíduo e, principalmente, a busca de
esperança apesar das ruínas causadas no homem pelo próprio homem.

Essas considerações servem como ponto de partida para a seguinte
questão: como as personagens infantis e juvenis em A hora dos ruminantes
e Sombras de reis barbudos representam a figura do homem em contexto de
opressão? Ambos os romances engendram um novo tom ficcional quanto à
infância, não mais voltado para o faz-de-conta, para o domínio da fantasia,
presente no primeiro livro publicado pelo autor, mas sim para a
representação de uma realidade dominada pelas angústias resultantes do
estado opressor que submetia toda a sociedade em um panorama de
instabilidade política e social no Brasil.



1. A posição questionadora da criança nos romances A hora dos
ruminantes e Sombras de reis barbudos

Linda Hutcheon, em Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção
(1991), afirma que a sociedade contemporânea e o questionamento das
certezas universais convencionadas pela sociedade ao longo dos tempos
proporcionaram a abertura às margens, dando espaço e voz ativa àqueles
que eram considerados anônimos perante o centro (detentores do poder), ou
seja, as várias manifestações artísticas e culturais, dentre essas a literatura,
começam a registrar as histórias de grupos silenciosos “por suas diferenças
de raça, sexo, preferências sexuais, identidade étnica, status pátrio e classe”
(HUTCHEON, 1991, p. 89). Os ex-cêntricos, como definido pela estudiosa,
por meio da descentralização das categorias de pensamento, passam a
ocupar seu espaço na representação das diferenças que compõem a
sociedade por natureza, heterogênea: “quando o centro começa a dar lugar
às margens, quando a universalização totalizante começa a desconstruir a si
mesma, a complexidade das contradições que existem dentro das
convenções [...] começam a ficar visíveis”. (HUTCHEON, 1991, p. 86)

Esse movimento é aderido por Veiga em suas narrativas: com linguagem
simples e ambientação em espaços periféricos, representa o indivíduo
comum, do interior, mas descreve dilemas característicos da vida
fragmentada e caótica típica do homem e do mundo moderno. Kothe (1986)
afirma que a alegoria propicia a atualização de significados porque permite
a “leitura alegórica da própria alegoria, chega-se a um novo desabrochar de
significados: aquilo que parecia velho torna-se novo, inova-se” (KOTHE,
1986, p. 24). Sendo assim, a leitura proposta neste trabalho não se fixa
apenas no contexto histórico da ditadura militar no Brasil, mas também na
expressão do indivíduo que desconhece seu papel e identidade numa
organização social que não consegue compreender, ou seja, os dilemas



existenciais do “homem-dado, o homem-natureza, o homem-sociedade [...]”
(SARTRE, 2005, p. 138), característicos de diversos períodos e sociedades.
Nos romances de Veiga os oprimidos narram suas histórias e, por meio de
uma linguagem irônica, criticam e banalizam a convencional superioridade
do grupo dominador. Os marginalizados expõem suas desventuras e
incompreensões, ganham lugar, mostram-se ativos e, mesmo numa
trajetória labiríntica, criam meios para ultrapassar os obstáculos e alcançar a
liberdade.

A criança, nos romances A hora dos ruminantes e Sombras de reis
barbudos, poderia ocupar um lugar no grupo dos indivíduos ex-cêntricos
levando em conta a importância que se é dada à história da infância.
Philippe Ariès (1981) destaca que somente a partir do século XVIII a
criança ganha a relevância que acreditamos possuir hoje. Anteriormente,
eram vistas com indiferença, dependentes e nulas, totalmente submetidas ao
protagonismo e determinações do mundo adulto. Mas no novo modelo
familiar, que nasce com a ascensão da burguesia, a infância e a criança
começam a ganhar espaço, porém, ainda sem superar a assimetria
adulto/criança.

É possível ver, portanto, que a personagem criança na ficção veigueana é
revestida de uma roupagem de matizes diversas, diferente da esquálida
palidez que, geralmente, a posiciona à margem da sociedade e da
representação dos sistemas que a compõem.

A criança, em Veiga, mostra-se forte, dona de seu próprio destino, decide
enfrentar seus medos diante da perplexidade e inação do adulto fragilizado
e descrente. Ela tem papel decisivo em momentos aparentemente sem
solução. Em Sombras de reis barbudos, as personagens crianças e jovens
assumem o protagonismo na voz de Lucas, o narrador, que é um menino de
11 anos. Já em A hora dos ruminantes, as crianças participam no plano da



narrativa e colocam em relevo reflexões sobre a condição humana
representando os elementos de resistência e coragem para o enfrentamento.

Apesar de Veiga designar grande importância a personagens infantis,
somente em 1980 é lançada a primeira criação do autor considerada como
infanto-juvenil, O professor Burrim e as quatro calamidades. Antes disso,
as narrativas de Veiga, embora se aproximem de algumas características de
obras infanto-juvenis, não são rotuladas como tais. Segundo os estudos de
Regina Zilberman (1982), o gênero infantil e juvenil costuma apresentar a
criança protagonista como estratégia de identificação da personagem com o
público leitor a que se destina. Nas obras pertencentes ao gênero infantil, o
percurso das crianças “se orientará do real para o imaginário, através do
sonho e do faz-de-conta, e do seu contrário: a volta significa uma
adequação à realidade, a aceitação do mundo adulto” (ZILBERMAN, 1982,
p. 103). Nos romances em estudo, as experiências vividas pelas crianças
não ocorrem no plano da fantasia, mas acontecem em suas respectivas
realidades, não são apenas sonhos, os eventos insólitos invadem suas casas,
cidades; por mais que a ambiguidade dos fatos faça com que as próprias
personagens hesitem sobre o que é real ou imaginário, presume-se que tudo
ocorre no plano do real, na realidade da narrativa.

Diante disso, é possível verificar que mais do que a centralização de um
público específico, as crianças representadas por Veiga simbolizam a
universalidade da existência humana: o indivíduo social que percorre
trajetórias, toma decisões, aventura-se, “configura-se como herói ativo, cuja
determinação leva a aquisição de autoconfiança e crescimento interior [...]”
(ZILBERMAN, 1982, p. 94). Isso ocorre, principalmente, porque nas
narrativas veigueanas a supremacia opressora nasce das forças sociais e não
essencialmente no âmbito familiar, traço congênito à literatura infantil.



Meninos perdidos entre muros, cercados por barreiras físicas e restrições
sociais, simbolizam, junto a esses obstáculos, a perda da liberdade: nas
cidades de Manairarema e Taitara, em A hora dos ruminantes e em Sombras
de reis barbudos, respectivamente, não é permitido vaguear pelos
ambientes, não é permitido ser ou agir como crianças, todos vivem
aprisionados e anseiam derrotar o “monstro” opressor, achar a saída do
labirinto, ser livres.

Em A hora dos ruminantes, Manairarema é invadida por homens
misteriosos, um “derrame de cachorros” e uma boiada que entupiu toda
cidade (VEIGA, 1996, p. 33), dominando as pessoas e os espaços. Os
homens da tapera que se colocavam como sentinelas na cidade insultavam e
provocavam as crianças. Mandovi, um garotinho que vendia cigarros numa
caixinha de sapatos, cansado de ser uma vítima constante, finalmente
decide reagir:

O homem já tinha arrebentado a linha de um lado, os cigarros aproveitaram para se livrar do
arrocho, se abriram em flor, caíram por todos os lados em volta da mão do homem e se
espalharam no chão.
– Agora paga. Desmanchou, paga – disse Mandovi, acreditando estar aplicando uma lei lógica que
qualquer pessoa entenderia. Mas o homem soltou uma gargalhada de jogar o corpo para trás, e
nisso largou a caixa, que caiu de lado e derramou as outras rodilhas no chão.
[...] Sem pensar no que fazia ele apanhou umas coisas no chão, pedras, paus, sabugos e foi
jogando a esmo, com raiva, os baques fofos, os gritos, os homens correndo, as pedras não
alcançando mais. (VEIGA, 1996, p. 49)

Mandovi surpreende toda a cidade e, ao chegar a sua casa, depara-se com
muitos curiosos: estavam assustados, certamente os homens da tapera
revidariam, o pai devia ser rígido no castigo. Mas, ao contrário do que as
pessoas pensavam, o garoto tem o apoio do pai, pois este disse que o filho
fizera o que devia. Reagiu, sustentou uma coragem que adultos como
Geminiano, o carroceiro, e Manuel, o carpinteiro, não conseguiram, ambos
resistiram inicialmente, mas tiveram “de ceder” (VEIGA, 1996, p. 55).



O jovem Pedrinho, também em A hora dos ruminantes, denuncia a
violência que os misteriosos homens desferiam contra as pessoas. Enquanto
toda a cidade está curiosa acerca do mistério que circunda o aparecimento
daqueles homens, Pedrinho não se importava: “sabia que andavam ali uns
homens de fora fazendo obras que ninguém compreendia; de vez em
quando cruzava com alguns na rua, a princípio cumprimentou por
delicadeza, depois deixou; aquela gente mal-educada não o interessava [...]”
(VEIGA, 1996, p. 71). A única preocupação do jovem era Nazaré, sua
namorada. Com o tempo o namoro do casal torna-se alvo dos comentários
dos mais conservadores. São impedidos de se encontrar na cidade, então
decidem namorar “na sombra de um bambuzal no caminho do Poço do
Gado quando os homens passaram na caleche” (VEIGA, 1996, p. 79). Estes
chamam Pedrinho e Nazaré, convidando-os a ir à tapera. O casal, mesmo
desconfiado, é convencido a namorar na tapera e, ao chegarem, são
recebidos com violência. Pedrinho consegue fugir, mas, lá fora, encontra
mais restrições: a cidade está tomada por bois. Locomove-se com
dificuldade e chega até a casa de D. Bita, a quem relata os horrores que
sofreu pelas mãos dos opressores:

– Eles tomaram ela de mim. Levaram lá pra dentro. Eu reagi. Muitos me seguraram. Eu gritei,
xinguei, mordi. Eles me amarraram. Ela ajudou. Nazaré ajudou. Entupiram minha boca com
panos. Ela ajudou. Me jogaram numa grota no quintal. Olhe as marcas das cordas. Me davam
comida numa gamela no chão. Eu tinha de comer enfiando a cara, como cachorro. Ela ficava perto
olhando, de vez em quando empurrava a gamela para longe com o pé, só para me ver me arrastar
no chão. Hoje de madrugada manejei soltar as mãos, desamarrei as peias e fugi. (VEIGA, 1996,
p. 90)

D. Bita, madrinha de Nazaré, expõe sua perplexidade pela traição da
afilhada e, então, empenha-se em animar Pedrinho, porque depois de tanto
horror, agora está livre. O jovem, porém, está desiludido. Marcado pelas



torturas que sofrera perde a esperança nas pessoas, na cidade e no seu
próprio futuro:

[...] Como podia alguém ainda pensar no futuro, fazer planos? Futuro para Manarairema era a
morte e o apodrecimento no esterco [...] (VEIGA, 1996, p. 91)
Quem estava ali não era ele, mas um rapaz que nunca chegaria a homem maduro, não seria marido
nem pai de ninguém, não teria cabelos brancos nem sofreria de reumatismo. (VEIGA, 1996, p. 92)
Pedrinho acordava assustado, ouvindo ainda o eco de pavores sofridos em sonhos horrendos –
homens perversos praticando desatinos, bois com cara de animais medonhos arrasando o mundo
em correrias desordenadas, soltando berros que pareciam gargalhadas [...] (VEIGA, 1996, p. 93)

Submerso no medo, o jovem torturado, que antes não se preocupava com
os homens da tapera, sofre de perto a repressão. Pedrinho representa
aqueles que foram coagidos, presos, oprimidos através de mecanismos de
violência e punição. Indivíduos que perderam a esperança no futuro do país,
forçados a sentir a interferência dos novos mandantes que desejavam não
passarem despercebidos. Pedrinho inicialmente ignora sua existência,
procura viver decorrências naturais da vida: a descoberta do amor, o
namoro, mas acaba sendo uma vítima direta do caos e da violência
praticadas pelos homens da tapera. Mesmo após conseguir escapar, não
enxerga a liberdade, ainda há os bois, que vigiam, privam, interferem no
cotidiano e Pedrinho, o jovem oprimido, afunda-se na desesperança e num
desesperador conflito existencial. Diante disso, Silva (2013) descreve as
personagens crianças e jovens na obra de Veiga:

As crianças não parecem felizes. Parecem, antes, perplexas diante de um mundo que não
compreendem, dominado pelos adultos. São crianças marcadas pela incerteza, pelo temor ou pela
culpa, sentimentos que pouco têm a ver com a imagem dourada que costumamos fazer da infância.
(SILVA, 2013, p. 20)

Apesar da insegurança, do medo e da fragilidade, as crianças são para os
adultos o símbolo da libertação: “pensando bem, só as crianças de
Manarairema é que estavam refugando as novidades trazidas pelos homens



da tapera. A gente grande era cheia de prudências, de conveniências, de
esperanças de vantagens, ou então de simples medo” (VEIGA, 1996, p. 82).
Os adultos sempre acabavam por recuar, submeter, temerosos perante a
atmosfera de ameaças e coerção dos aliados do grupo de poder.

Mas o labirinto de bois – impedindo a passagem das pessoas, já quase
sem água e mantimentos, incomunicáveis, sitiadas em suas próprias casas –
é vencido pelos meninos:

Se não fosse a diligência dos meninos, que inventaram um jeito de andar por cima dos bois, as
famílias teriam ficado sitiadas em casa, sem meios de comunicação com parentes e amigos.
Descalços e munidos de uma vara tendo numa ponta uma plaquinha acolchoada, os meninos
subiam numa janela, daí passavam para o lombo de um boi, e utilizando a vara como escora iam
navegando por cima deles, transmitindo e recebendo recados e encomendas, apostando corridas
uns com os outros. (VEIGA, 1996, p. 85)

Na concepção histórica e social do papel da criança, geralmente elas
devem apenas obedecer, se esconder, agir passivamente diante das
determinações dos adultos. No entanto, de uma forma sutil, no desenrolar
do romance A hora dos ruminantes, as crianças ganham importância,
começam a mostrar que possuem voz e força, atitude para combater o
universo corrompido de adultos submissos, dominados, inativos. Predomina
uma inversão de papéis no campo da ação: os adultos recolhem-se e as
crianças avançam. Alguns adultos tentam imitá-las e sem sucesso,
reconhecem sua insuficiência: “Na Rua das Roqueiras, um homem quis
andar por cima dos bois, como faziam os meninos, logo nas primeiras
passadas escorregou e afundou-se”. (VEIGA, 1996, p. 89). Está na infância
a esperança, nas crianças a libertação, pois elas são livres para fazer o que
desejarem, até mesmo para salvar o mundo condenado e caótico.

Em Sombra dos reis barbudos, Lucas rememora a história de sua cidade,
Taitara e registra por escrito, obedecendo a um pedido de sua mãe, as



impressões que teve dos momentos que seguem após a chegada da
Companhia Melhoramentos de Taitara:

Está bem, mãe. Vou fazer a sua vontade. Vou escrever a história do que aconteceu aqui desde a
chegada de tio Baltazar. Sei que esse pedido insistente é um truque para me prender em casa, a
senhora acha perigoso eu ficar andando por aí mesmo hoje, quando os fiscais já não fiscalizam
com tanto rigor. [...] Pensei que ia ser mais fácil escrever a nossa história, estando os
acontecimentos ainda vivos na minha lembrança. Mas foi só eu me sentar aqui, pegar o lápis e o
caderno, e ficar parado sem saber como começar. (VEIGA 1998, p. 7)

A introdução do romance transcrita acima indica dois aspectos
importantes para o posicionamento do narrador. Primeiro, que se trata da
elaboração de uma narrativa pelo viés da memória e das lembranças.
Devido ao fato de o mecanismo da rememoração ser fragmentado, mesmo
levando em conta também o fato de o passado rememorado por Lucas ser
recente, a personagem preenche as lacunas com impressões subjetivas sobre
os fatos. Isso estaria ainda condicionado pela censura presenciada e vivida
pela personagem que, além de contar a história de seu lugar, por fazer parte
dele, narrar sua própria história. O segundo aspecto diz respeito à
propriedade metanarrativa evidenciada quando o narrador declara sua
dificuldade para escrever. É possível, aí, relacionar a expressão do narrador
ao sentimento de Veiga enquanto autor de obras de conteúdo alegórico que
remete aos tempos sombrios de seu país, isto é, do contexto de sua vivência.
E ainda, sobre as suas obras, o autor declara:

Acredito que seja consequência da minha maneira de encarar o mundo e a vida, e de reagir diante
dos problemas. A maneira de cada um encarar o mundo e reagir diante dele não é resultado de
nenhum ato volitivo. É uma questão de programação interna. (VEIGA In SOUZA, 1987, p. 167)

Assim Lucas escreve aquelas páginas de seu caderno, narrando os
acontecimentos que estavam vivos em sua lembrança. Contudo, não o faz
sem comprometimento:



Já que o acontecimento se torna inacessível a qualquer ação revolucionária, a própria atividade de
narrar torna-se uma expressão da “luta do ser revoltado e aliado aos poderes inferiores” – uma
perspectiva que se abre ao narrador crítico dos nossos tempos. (SOUZA, 1987, p. 33-34)

Lucas é um narrador-crítico que percorre sua narrativa questionando as
ações dos homens da Companhia. O jovem fala sobre as proibições: “umas
inteiramente bobocas, só pelo prazer de proibir”, tinham também as
punições e os “castigos, que eram rigorosos” (VEIGA, 1998, p. 49). O
menino acredita serem essas determinações desnecessárias, exageradas.

O garoto presencia ofensas verbais que seu pai, Horácio, desfere contra
Vi, sua mãe. Ele a acusa de não ter capricho ao passar ferro na farda.
Depois que Horácio é nomeado fiscal pela Companhia, torna-se agressivo,
maltrata a esposa, vigia e pune os vizinhos, preocupa-se apenas em cumprir
seu serviço, vê-se como superior diante das outras pessoas, alimenta a
ilusão de que sua função o coloca numa posição de autoridade e
superioridade, pois está ligado ao grupo do poder instaurado.

Lucas, apesar do medo, decide combater outras injustiças que seu pai
ainda planejava cumprir: o confisco das lunetas, usadas para ver os urubus
no céu. O garoto age a favor da comunidade e contra a Companhia por
entender esta censura como algo absurdo. Avisa as pessoas que passavam
pela rua, no caminho até a escola. Ao chegar à escola, avisa também seus
colegas. As pessoas demonstram sua indignação rabiscando palavras de
ordem nos grandes muros construídos pela companhia:

Eu tinha feito a minha obrigação e estava de consciência tranquila. (VEIGA, 1998, p. 43)

No caminho vi os avisos nos muros e fiquei orgulhoso, como se eu mesmo os tivesse escrito. Por
uma decisão minha ninguém ia perder sua luneta, a menos que fosse muito descrente. (VEIGA,
1998, p. 46)

Em sua inquietude sobre os objetivos nunca revelados das ordens
impostas pela Companhia, Lucas assume a voz que protesta e questiona, se



vê na obrigação de agir diante da passividade e submissão dos demais à
Companhia, inclusive seu pai. Diversas vezes, o narrador-crítico abre
precedente em seu enredo para fazer reflexões que justificam suas atitudes
no tempo que ocorreram os fatos: “Naqueles dias de aperto descobri que a
pessoa, qualquer pessoa, é responsável única pelo que faz e pelo que não
faz nesta vida; não adianta querer fugir ou se fazer de desentendido.”
(VEIGA, 1998, p. 41) O jovem não podia fazer-se de desentendido diante
de tantas injustiças: “achei absurdo, luneta não é arma, não fere ninguém.”
(VEIGA, 1998, p. 44).

As memórias de Lucas representam a insatisfação, por posiciona-se
contrário ao regime imposto pela Companhia: construção de muros,
confisco de lunetas, proibição de fiscais, “o narrador-personagem, Lu, e sua
mãe sãos as únicas personagens que não se alienam ao absurdo das leis
ditadas pela Companhia” (FERNANDES, 1986, p. 193). Estes agentes
censores punem e humilham as próprias famílias; impedem as pessoas de
rir, olhar para cima e de ter urubus. Se houvesse a desconfiança de
desobediência das ordens, a Companhia agarrava as pessoas e usavam
instrumentos de coação para controlar absolutamente os atos humanos.

A Companhia, em Taitara, assim como os homens da tapera, em
Manarairema, chegam como símbolo da modernização externa, fato que nos
remete ao financiamento do capital externo para industrialização e
construções que fariam o país crescer econômica e socialmente após golpe
de 64. Militares justificavam seus atos pela disseminação do pensamento de
serem os únicos preparados para manter a ordem e inserir o Brasil no
quadro de desenvolvimento. Contudo, ocorre a instauração da violência e a
supressão da liberdade individual; homens, de um lado, se corrompendo e,
de outro, fugindo, silenciados, torturados e mortos. Apesar da censura,
Tânia Pellegrini (1996), afirma que durante esse período autores e artistas



de vários gêneros burlavam a censura com estratégias estilísticas singulares.
Veiga, como exemplo, além do fantástico-alegórico, mostra o mundo pelo
olhar infantil, posiciona o homem adulto no campo da passividade e sob
total controle das ordens e ideologia do grupo dominante. Em um
movimento que transita entre o real e o imaginário, coloca no discurso da
personagem criança o protesto, classifica os atos da Companhia e dos
homens da tapera como abusivos, absurdos e, principalmente, expressa sua
incompreensão quanto aos caminhos que direcionam o existir humano:

Seja urbano ou rural, é o mundo que entra pelos olhos de personagens crianças, geralmente, que
empreendem sua busca de compreensão da vida. Pode-se dizer que toda a obra de J. Veiga está
marcada por esta busca: a compreensão do existir humano, nos seus limites, nas suas pretensões.
(SOUZA, 1987, p. 68)

Além de reflexões sobre o sentido dos acontecimentos e pequenas
manifestações de insatisfação, Lucas questiona as intenções da Companhia.
O garoto, assim, anseia uma resistência:

E a nossa frustração se voltava contra a Companhia. Uma noite eu e alguns colegas saímos com
umas bagas de tucum no bolso desabafando a nossa raiva nos muros, enquanto dois vigiavam as
pontas da rua outros escreviam ABAIXO A CIA raspando o tucum no muro. [...] Que direito tinha
ela de decidir o que convinha e o que não convinha a gente ver? (VEIGA, 1998, p. 56)

As pessoas, impedidas de desfrutar sua liberdade, desejam outro mundo,
até mesmo o onírico. A oscilação entre mundo onírico e realidade perpassa
a narrativa de Lucas. Um exemplo disso se dá quando o menino assiste ao
espetáculo de um mágico, “O Grande Uzk”:

Saímos do teatro maravilhados e assustados, procurando explicações e não encontrando. No meu
caso, quanto mais eu pensava menos entendia, e mais assustado ficava. Não seria perigoso mexer
com aquelas coisas, mostrar que o mundo que conhecemos desde pequenos não passa de ilusão,
ou não é o único? Sendo assim, qual é o mundo real? Será um mundo em que pedras e sapos
voam, areia molha, fogo pode ser cortado e guardado no bolso? E será que para um mundo assim
este nosso é absurdo? Então o que não é absurdo? (HRB, p. 63)



Porém, não é permitido questionar e a Companhia, diante da menor faísca
de resistência, reforça a pretensa autoridade com mais proibições e
punições, representando tempos de “linha-dura”. Lucas conta que até seu
pai “ficou preocupado. [...] Ele disse que a situação era séria, que a
Companhia estava passando o pente-fino e que a ordem aos fiscais era não
terem contemplação com ninguém”. (VEIGA, 1998, p. 70)

A perspectiva de Veiga no romance A hora dos ruminantes, em que os
adultos incapazes de agir impeliam as crianças à ação, é agravada em
Sombras de reis barbudos, em que todos deveriam ficar “retidos em casa”,
“vivendo como prisioneiros”, (VEIGA, 1998, p. 70). Ao contrário de A
hora dos ruminantes, em que as crianças, mesmo com a cidade tomada por
bois, conseguiam se locomover sobre o gado, em Sombras de reis barbudos
não lhes era permitido circular pela cidade. As ruas estavam desertas e as
pessoas se escondiam em seus próprios lares, estagnadas pelo medo, em
tempos difíceis de vigilância acirrada: “depois até a porta do sonho foi
fechada quando a Companhia cercou as estradas” (VEIGA, 1998, p. 119).
Impedidos de ir embora, ilhados, lhes resta apenas a fantasia:

Tinha chegado o ponto em que o nosso único consolo era subir a um lugar alto e olhar os campos
e estradas além de nossas divisas, onde não vigoram ainda os regulamentos da Companhia. Nos
dias claros podíamos ver animais pastando, gente passando, e quem tinha lunetas e binóculos
guardados do tempo da invasão dos urubus via até o vento balançando folhas, um vento diferente,
mais solto, sem muros para detê-lo. Esse passatempo de olhar para longe estava viciando um
número cada vez maior de pessoas. (VEIGA, 1998, p. 121)

Olhar para longe, para um tempo e um lugar em que todos são livres,
evidencia o sentimento nostálgico. Não há a projeção de um futuro, pois os
opressores o detinham. Esse olhar para além dos muros expõe as imagens
do passado, quando o simples contemplar da vida e do curso natural do
mundo era permitido. O céu sem limites é o refúgio em Sombras de reis
barbudos: voando, estariam livres. Lucas confessa à mãe, no último



capítulo: “– Um homem voando. Veio do lado do rio, passou por cima da
casa e sumiu. Quando cheguei lá fora não vi mais” (VEIGA, 1998, p. 127).
Essa situação inusitada, vista por Lucas e depois por todas as outras
pessoas, que a princípio causou agitação, posteriormente foi tida como algo
comum, o que mostra que as pessoas se acostumam fácil ao que é estranho
ou ao que é imposto. Lucas escreve: “hoje ninguém estranha, todo mundo
está voando apesar da proibição, só não voa quem não quer ou não pode ou
tem medo” (VEIGA, 1998, p. 137).

Ainda assim, no presente da enunciação, Lucas decide escrever sua
versão sobre a opressão exercida pela Companhia à cidade de Taitara e
expõe que “apesar de todas as manobras a Companhia não está conseguindo
amedrontar o povo” (VEIGA, 1998, p. 139). Esse trecho aponta para a
consequente síntese do sentimento geral de insatisfação: tristeza pelas ruas
vazias, casas abandonadas, pessoas voando como uma espécie de
alucinação coletiva (na visão de um professor que aparece no desfecho da
narrativa), remédio para combater a loucura do aprisionamento e anulação a
que eram submetidos.

Considerações finais

Os romances de Veiga publicados a partir 1964 trazem, numa enigmática
construção, a ambiguidade necessária para decifrar a condição do homem
que desconhece plenamente as estruturas de poder a que era submetido.
Não conhece sua realidade a fundo e no contato com a superfície sente-se
deslocado, não reconhece e nem compreende o mundo de que participa,
muito menos os mecanismos que lhe são impostos. Temerosos perante a
estranheza que chega autoritária e cerceadora, submetem-se, angustiam-se
e, por vezes, buscam na fantasia ou na sutil esperança a oportunidade de
melhores dias em um breve futuro.



A criança e o jovem, nas figuras de Mandovi e Pedrinho, de A hora dos
ruminantes, e Lucas, de Sombras de reis barbudos, são a representação do
homem social que se posiciona diante da inconformidade das imposições;
são as margens, a minoria que ainda almeja a liberdade e acredita que
possui o direito de lutar por sua emancipação, que questiona a vida e a
invasão da existência alheia.
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Configurações do teatro moderno no teatro
de Hilda Hilst1
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Resumo: Este trabalho apresenta traços estéticos do teatro moderno encontrados
na dramaturgia de Hilda Hilst (1930-2004). Em 1970, em publicação para a edição
de Fluxo-floema, o teórico e crítico Anatol Rosenfeld (1912-1973) aproximou o
teatro de Hilda Hilst ao teatro do absurdo. Notamos a presença da estética do
absurdo em peças como O rato no muro (1967), O novo sistema (1969), O
visitante (1968), através de convergências com as peças A cantora careca e O
rinoceronte, de Eugène Ionesco (1909-1984). São peças que apresentam o
problema da incomunicabilidade, desolação, ausência de densidade subjetiva das
personagens, dentro de uma estrutura lírico-dramática. É possível também
identificar elementos da estética da crueldade, postulada por Antonin Artaud
(1896-1948), em peças como As aves da noite (1968), em que essa crueldade se dá
por uma forma que aciona a crueza e violência humanas. Embora se trate de uma
escrita dramática peculiar, de difícil classificação e que não se enquadra em
nenhuma das correntes do teatro brasileiro do final dos anos 1960, conforme já
observou Rosenfeld, o teatro de Hilda Hilst mantém conexões com a modernidade
teatral ocidental, fundamentada nos horrores e automatismos do século XX.

Palavras-chave: Teatro Moderno. Teatro do Absurdo. Antonin Artaud. Hilda
Hilst.

 

Introdução

Em “Reflexões sobre o romance moderno” (1996), Anatol Rosenfeld
apresenta uma análise do fenômeno de “desrealização” que ocupou as artes
do mundo moderno ocidental no início do século XX. Esse fenômeno “se
refere ao fato de que a pintura deixou de ser mimética, recusando a função



de reproduzir ou copiar a realidade empírica, sensível” (ROSENFELD,
1996, p. 76). Apesar de partir da pintura e evidenciar o romance, o crítico
salienta o referido fenômeno também no teatro. Ele relaciona os períodos de
afirmação do real ao reflexo da conquista artística da realidade sensível, em
que se vê acentuada a emancipação do indivíduo. Entretanto, essa
segurança do ser humano diante de sua realidade entrou em crise no final do
século XIX.

Uma das modificações que Rosenfeld apresenta é a eliminação de espaço
e tempo, iniciados por Strindberg e Pirandello. A oscilação de espaço e
tempo faz com que esses penetrem o mito, a mística, o irreal, “enquanto a
psicologia profunda faz estremecer os planos da consciência, impregnando
a realidade de elementos oníricos” (ROSENFELD, 1996, p. 80-81). Assim,
tempo e espaço assumem uma configuração subjetiva e relativa, em uma
postura de negação do compromisso com o mundo empírico,
tradicionalmente imposto pela estética realista. O ensaísta considera essa
postura antirrealista como processo que desmascara a apreensão epidérmica
do senso comum. A validação estética do fenômeno se deu pelo fato de a
desrealização ter sido incorporada à própria estrutura da obra de arte.

Se a afirmação tradicional do real reflete a emancipação do indivíduo em
seu mundo e a absoluta apreensão desse mundo, a opacidade das formas
humanas pode ser considerada como consequência estética do inverso dessa
relação. Para Rosenfeld (1996, p. 86), era necessária uma estética que
condensasse em sua estrutura o estado de fluxo e insegurança, gerado pela
precariedade da personalidade humana em um mundo caótico, de rápidas
transformações, “abalado por cataclismos guerreiros, imensos movimentos
coletivos, espantosos progressos técnicos, que, desencadeados pela ação do
homem, passaram a ameaçar e dominar o homem”.



As transformações que o teatro sofreu no século XIX como fruto das
mudanças da relação do artista com a arte de representar que por sua vez
refletiram no contexto de existência do ser no mundo criaram bases para o
teatro que se desenvolveria no século XX. O descrédito na autonomia do
sujeito, dadas as circunstâncias niilistas do pós-guerra, geraram uma
dramaturgia em que a complexidade do interior humano sofreu
banalizações e nivelamentos rasteiros. Aproximamos, neste trabalho, os
resultados estéticos desse período à dramaturgia hilstiana, sobretudo do
Teatro do Absurdo e dos postulados de Antonin Artaud, dialogados sob a
atmosfera de desesperança, inteligibilidade e desumanização, próprias desse
tempo.

O teatro hilstiano foi produzido no final dos anos de 1960, em uma fase
intermediária entre sua poesia já consolidada e a prosa de ficção que
começaria a ser publicada a partir dos anos de 1970, sendo constituído pelos
seguintes títulos: A empresa ou A possessa: estória de austeridade e
exceção (1967); O rato no muro (1967); O visitante (1968); Auto da barca
de Camiri ou Estória, muito notória, de uma ação declaratória (1968); As
aves da noite (1968); O novo sistema (1968); O verdugo (1968) e A morte
do patriarca (1969). Motivada por uma época de intensa movimentação
política e teatral e por uma necessidade urgente de comunicação, a autora
debruçou-se sobre o teatro.

Embora se trate de uma escrita dramática peculiar, de difícil classificação
e que não se enquadra em nenhuma das correntes do teatro brasileiro do
final dos anos 1960, conforme já observou Rosenfeld (1969), é possível
identificar no teatro de Hilda Hilst conexões com a modernidade teatral
ocidental, fundamentada nos horrores e automatismos do século XX.

1. O teatro moderno do século XX



A proposta de desrealização do teatro do século XIX recebeu forte
influência da poesia em sua estrutura. As consequências estruturais da
atmosfera lírica presente no drama ecoaram nas vanguardas teatrais que
viriam a surgir na primeira metade do século XX. O teatro simbolista e seu
antirrealismo fomentaram os autores da referida época, cujos pressupostos
artísticos resistiram até o século vindouro pelas vanguardas e chegaram ao
teatro contemporâneo.

Peter Szondi elege a dramaturgia de cinco autores simbolistas para
dissertar sobre a crise do drama. Ibsen, Tchékhov, Strindgerg, Maeterlinck e
Hauptmann criaram relações distintas com o drama, entretanto, todos
provocaram sua crise. Essas obras não têm o seu essencial na ação, ou seja,
já não são mais “dramas”, na acepção original do termo grego. E para isso
aponta também a designação paradoxal de “drama statique”, que Maeterlink
empregava para qualificá-las. (SZONDI, 2001, p. 70).

Os pressupostos teóricos do ator e teatrólogo francês Antonin Artaud
(1896-1948) configuraram, além de Brecht e os dramaturgos do absurdo, os
caminhos do teatro moderno, alicerçando a criação teatral do século XX. O
ponto de partida de Artaud nasceu da percepção de que a vida se dissociou
da poesia, faltando à experiência e consequentemente ao teatro uma magia
constante. Essa lacuna resultaria, segundo ele, em uma cultura sem sombras
e de espírito vazio.

Como forma de devolver ao ser humano seu estado autêntico de sentidos
e emoções, Artaud propõe a estética da crueldade. Através dela, a poesia
“reaparece de repente, pelo lado mau das coisas; nunca se viram tantos
crimes, cuja gratuita estranheza só se explica por nossa impotência para
possuir a vida” (ARTAUD, 1999, p 3). A crueldade, nesse sentido, promove
uma reviravolta de sentidos, estimulada por reações primitivas e grotescas,
tendo como fruto uma experiência poética.



No capítulo “O teatro e a peste”, Artaud defende a peste como fonte da
qual se extrai espiritualmente o jogo absoluto e sombrio de um espetáculo, a
partir de uma gratuidade imediata e frenética gerada pela peste e que leva a
atos inúteis e sem proveito para o momento presente. São gestos extremos,
desordem latente, um acordar de imagens adormecidas e forças simbólicas.
O estado pestífero, que tem em si os estigmas de um mal absoluto e quase
abstrato é comparado por Artaud ao estado do ator integralmente penetrado
e transtornado por seus sentimentos.

Os efeitos interiores e degradantes advindos de tragédias sociais,
familiares, existenciais e/ou bélicas são matéria-prima a ser aproveitada
pelo ator em cena e entregue ao público que o assiste. O teatro, sem matar –
como a peste o faria - provoca misteriosas alterações em atores e
espectadores, dentro de uma espécie de delírio comunicativo produzido
pelo jogo teatral. O teatro surgiria a partir do momento em que começasse o
impossível e naquele em que a poesia que acontece em cena alimenta e
aquece símbolos realizados (Artaud, 1999, p. 24).

Não se trata de uma abordagem fisicamente violenta imposta ao ator ou
ao espectador. Trata-se de uma revolução de sentidos, que libera o
inconsciente comprimido e exterioriza um fundo de crueldade latente onde
residem as forças perversas do espírito. O resultado benéfico dessa crueza
de sentidos é a revelação do ser humano sem máscaras, desviado da inércia
da matéria e da mentira diária, abrindo caminhos para um ser poético.

Para o teórico estadunidense Marvin Carlson (1997 p. 379), Artaud
concebia o drama como instrumento revolucionário e ferramenta de
reorganização da existência humana. Porém, diferente de Brecht (1898-
1956), Artaud acreditava que essa transformação se daria por meio da
subjetividade, diferente da objetividade didática brechtiana. Na tentativa de
recuperar o aspecto visceral da experiência, o teatro, como produto



alquímico de todas as linguagens, sejam elas gestos, sons, palavras, cria a
linguagem ideal para as manifestações do espírito. Sobre poesia e estados
extremos, Antonin Artaud manifesta:

Para mim, o teatro se confunde com suas possibilidades de realização quando delas se extraem as
consequências poéticas extremas, e as possibilidades de realização do teatro pertencem totalmente
ao domínio da encenação, considerada como uma linguagem no espaço e em movimento
(ARTAUD, 1999, p. 46)

Entre as várias postulações de Artaud, está a dissolução da hierarquia
entre texto dramático e encenação. Ele desenvolve essa ideia no capítulo
intitulado “A encenação e a metafísica”, contestando a “ditadura exclusiva
da palavra”. O teatrólogo parte do questionamento do lugar secundário que
as outras linguagens tradicionalmente ocupam em relação à soberania do
discurso verbal. O espetáculo que prescinde dos vários sentidos humanos
precisa de uma linguagem que satisfaça às várias possibilidades de
compreensão das coisas. Sendo assim, Artaud substitui a poesia da
linguagem verbal pela poesia no espaço, “que se resolverá exatamente no
domínio do que não pertence estritamente às palavras” (Idem, Ibidem,
p. 37). Ele sugere como meios de expressão utilizáveis em cena a música, a
dança, as artes plásticas, a pantomima, a mímica, a gesticulação,
entonações, arquitetura, iluminação e cenário.

A poesia no teatro é defendida como mecanismo que reorganiza, à sua
maneira, o universo, por isso seu caráter anárquico, pois “põe em questão
todas as relações entre os objetos e entre as formas e suas significações. É
anárquica também na medida em que seu aparecimento é a consequência de
uma desordem que nos aproxima do caos. ” (Idem ibidem, p. 42). Dentro
dessa perspectiva, Artaud concebe poesia e metafísica como equivalentes,
em O teatro e seu duplo.



Também no século XX, dramaturgos de nacionalidades distintas
produziam obras que refletiam a crescente desumanização gerada por
violência e massificação do pensamento. A Segunda Guerra Mundial teria
finalizado para os franceses seis anos antes da estreia da peça A cantora
careca, de Ionesco, com a invasão da Normandia, pelos Aliados, em 1944.
Era um momento de desolação, descrença em qualquer possibilidade de
renovação humana e de horror diante dos milhões de mortos e incapacitados
ocasionadas pela tomada nazista. Duas novas potências militares
começavam a se impor no cenário mundial, Estados Unidos e União
Soviética, e os rumores da Guerra Fria também atravessavam as relações
internacionais. Ainda em 1950, a peça A lição, outra peça de Ionesco,
também era apresentada. Em 1953, Samuel Beckett (1906-1989) também
estreava Esperando Godot, no Théâtre de Babylone, em Paris, caindo no
gosto burguês da sociedade parisiense. Juntos, Ionesco e Godot, formam o
marco inicial do teatro do absurdo.

A expressão “teatro do absurdo” foi cunhada por Martin Esslin (1918-
2002) para se referir às obras teatrais produzidas pós-Segunda Guerra
Mundial e se referem ao estado de solidão, desolação e ausência de
comunicação do ser humano na modernidade, através de traços estilísticos
denominados de “anti-teatro”. Partindo da obra de Camus (1913-1960) O
mito de Sísifo: ensaio sobre o absurdo, publicado em 1942, o teórico afirma
que o senso de angústia metafísica das condições humanas é o tema geral
abordado pelos autores do teatro do absurdo (ESSLIN, 1968, p. 20) O
teórico inglês elencou como constituidores do teatro do absurdo os
dramaturgos Eugène Ionesco (1909-1994), o irlandês Samuel Beckett
(1906-1989), o russo Arthur Adamov (1908-1970), o inglês Harold Pinter
(1930-1970 e o espanhol Fernando Arrabal (1932), entre outros. O anti-
teatro a que se refere Ionesco consiste em uma reação ao teatro burguês que



se estabeleceu na Europa, sobretudo na França, desde o século XVIII.
Tratava-se de um teatro que claramente sobrepunha a nova classe
ascendente, colocando cidadãos comuns da burguesia na ação dramática,
revelando seu próprios princípios morais. O protesto de Ionesco é resultado
de um tempo em que não se acredita mais em ideais libertários e em lutas
sociais, uma vez que o ser humano não quer estar na história, que até então
só produzia desolação e desesperança. Outro protesto que ele manifesta
recai sobre a força do conformismo que alimenta o contágio de opiniões,
em que as pessoas imediatamente se deixam invadir por um fanatismo
político, ideológico ou religioso.

São marcos do teatro do absurdo as peças A cantora careca, A lição e O
rionoceronte, de Ionesco, estreadas em 1950 e 1959 e Esperando Godot
(1953), de Samuel Beckett. O que se pode dizer sobre elementos do absurdo
dessas peças é que elas não apresentam um enredo claramente constituído,
estrutura-se em situações de circularidade, as personagens são desprovidas
de delineamento psicológico e os acontecimentos são insólitos. Para Patrice
Pavis (1999, p. 2), em Dicionário de teatro, a forma predileta da
dramaturgia absurda é uma peça sem intriga nem personagens claramente
definidas, e o acaso e a invenção reinam na peça como senhores absolutos.
As peças absurdas pouco apresentam uma história e ainda não possuem
começo e fim, suas personagens não são reconhecíveis, a realidade está
mais para reflexo de sonhos e pesadelos e os diálogos são balbucios
incoerentes (ESSLIN, 1968, p. 18). Ionesco assume o absurdo como
“Aquilo que é desprovido de propósito, arrancado de sua religiosa,
metafísica e transcendental raiz, homem perdido, todas as suas ações se
tornaram sem sentido, absurdas, inúteis.” (ESSLIN, 1968, p. 20).

Anatol Rosenfeld, no ensaio “Hilda Hilst: poeta, narradora, dramaturga”
(1970), confere a inclinação da obra dramática hilstiana mais a Eugène



Ionesco e Samuel Beckett que a Bertold Brecht, cuja linha política de teatro
épico suscitava maior atenção do teatro brasileiro dos anos de 1950 a 1980.
Brecht, ainda sob a ótica cientificista do teatro naturalista, porém
subvertendo a forma aristotélica, converte em objetividade épica a
objetividade científica. Assim, técnicas como o distanciamento, a
perspectiva didática, a objetividade são formas de uma concepção social do
ser e sua alienação. Hilda Hilst, ao contrário, busca formas que elevam ou
questionam a autonomia subjetiva, o que pode justificar uma maior
inclinação ao teatro artaudiano e absurdo.

2. Antonin Artaud e Hilda Hilst

2.1 As aves da noite

A peça As aves da noite relata os instantes finais de cinco pessoas
condenadas à cela da fome em Auschwitz, 1941: o Joalheiro, o Estudante, o
Carcereiro, o Poeta e o Padre Maximilian. A peça tem como ponto de
partida um acontecimento verídico, no qual o padre católico franciscano
Maximilian Kolbe se oferece para ocupar o lugar de um prisioneiro que
chorava ao ser escolhido pelo soldado da SS para a cela da fome. Essa
referência histórica é dada no texto por uma introdução que apresenta esses
dados. Como não se sabe com detalhes o que ocorria nas celas da fome,
Hilda Hilst escreveu essa peça partindo, sobretudo, de sua sensibilidade e
criatividade, tentando ouvir, como ela mesma diz, o que se passava no
Porão da Fome.

A nota introdutória acrescida ao texto nos apresenta uma explicação da
autora sobre a caracterização poética de suas personagens. Ela diz que a
poesia eclode em situações extremas (HILST, 2008, p. 233). As
personagens de suas peças teatrais estão sempre em estado de extrema



tensão no mundo, que lhes é hostil e opressor. No caso de uma peça
ambientada na cela da fome, a poesia se apresenta como expressão do
indivíduo diante da morte.

Depois das descrições de personagens e indicações de cena, o texto
apresenta uma epígrafe do Padre Maximilian Kolbe, proferida em Friburgo,
em 1952: “A tortura da fome faz descer o homem ao nível do animalesco,
pois a resistência humana tem seus limites – além dos quais só restam o
desespero ou a santidade” (HILST, 2004, p. 236). Nessa afirmação já é
possível identificar a fome como correspondente do estado pestífero a que
se referia Artaud, já que ela revela o comportamento humano em sua
condição primitiva e naturalista, em que o desespero e a santidade são seus
resultados extremos.

O delírio das personagens, provocado pelo estado físico frágil, bem como
os questionamentos do Carcereiro para Kolbe e as histórias pessoais de cada
personagem formam a evolução cênica da peça. O lirismo desta peça existe
enquanto o poeta está vivo, em forma de falas que trazem um olhar
subjetivo do mundo, sob uma escrita ritmada. Após sua morte, a primeira da
cela, o lirismo do texto cessa, intensificando gradativamente os posteriores
espasmos de delírio das outras personagens.

Nas primeiras rubricas, a dramaturga propõe a presença da plateia no
palco, para que, em cadeiras isoladas por divisões, o espectador tenha
participação completa dentro da cela. Essa preocupação da autora é bastante
recorrida nas montagens do diretor Jersey Grotowski (1933-1999), que,
baseado em Artaud, entende a plateia como testemunha de toda a
experiência vivida em cena, além de mera observadora do espetáculo.
Dessa maneira, a experiência subjetiva do público, entregue à cena é
intensificada e compartilhada com ações cênicas mais próximas, o que
levaria a reflexões mais complexas e transformadoras.



A peste artaudiana, responsável por gerar reações imediatas e viscerais,
está presente na peça pela fome das personagens, desencadeando reações
primitivas e desprovidas de qualquer vigilância física, social ou psicológica
das personagens. Há uma cena em que o poeta, defeca na cela, perdoado de
sua vergonha pelo Joalheiro. Pouco antes de morrer, o Poeta alucina,
pedindo pela morte e enxergando sangue em suas mãos. É Maximilian que
o acolhe, limpando suas mãos em sua batina. A partir daí, as personagens
desencadeiam uma série de divagações sobre o corpo e sua relação com a
vontade e a alma humanas: o Carcereiro se exalta contra Maximilian várias
vezes e em uma delas começa a bater com as próprias costas na parede;
após ouvir o estupro de uma mulher até a morte pelos soldados SS, é o
estudante quem entra em delírio; O delírio do Estudante está no fato de ele
confundir a Mulher com sua antiga namorada. Imediatamente ele se lembra
das ratazanas do laboratório que causavam pena à amada. Enquanto o
estudante quase soletra “pré-frontal”, referindo-se ao cabelo da mulher; o
Carcereiro diz palavras incompreensíveis a todo momento.

A peça é finalizada com uma coroa de espinhos que o soldado SS traz
para a cela, obrigando os internos já debilitados a se sentarem em círculo
em volta dela. A ironia do soldado ressignifica a crucificação, porém
sofrida por humanos e não uma figura divina.

A peça A ave da noite materializa a crueldade da violência a partir de
uma estética da crueldade, cuja forma opera como dispositivo que aciona a
crueza humana em cena, despejando sobre o público uma poesia enterrada
pela superficialidade estéril dos fingimentos humanos. Dessa maneira, uma
tragédia como a do Holocausto desperta a sensibilidade do autor com a
força simbólica de uma peste.

3. Manifestações do absurdo em Hilda Hilst



3.1. O rato no muro, O visitante e O novo sistema

O rato no muro recorta o cotidiano de freiras em um internato religioso.
Elas são submetidas a rituais diários de purgação e apenas uma delas
apresenta lucidez e consciência do estado alienado em que vive. A narração
do núcleo fabular é difícil nessa peça, dada uma história que não apresenta
uma sequência evolutiva de ações.

A incomunicabilidade e a falta de experiência afetiva das personagens
geram ações que não se desenvolvem, justificadas tanto pela descrença no
tempo quanto pela imbecilidade nascida da ausência de relações sociais.

A caracterização tanto física quanto psicológica das personagens é
essencial ao drama tradicional, mas a personagem sem contorno nítido é
tipicamente moderna. As letras do alfabeto que indicam os nomes das Irmãs
funcionam como mera enumeração de pessoas (Irmã A, Irmã B..., Irmã I).
Os diálogos e os comportamentos dessas personagens trazem informações
pontuais e esgarçadas sobre a identidade de cada uma.

A ausência de densidade subjetiva e de memória das personagens é um
elemento absurdo. São personagens destituídas de lembranças, de qualquer
registro em sua história afetiva, o que pode ser comparado às peças de
Ionesco. Em A cantora careca, de Ionesco, O Sr. e a Sra. Smith, embora
sejam casados, não se reconhecem como casal em uma cena cômica de
buscarem em sua memória rarefeita o ponto de encontro de suas vidas. As
irmãs do convento de O rato no muro também procuram resgatar algo que
fizesse sentido em suas vidas antes de estarem enclausuradas. Nessa
caracterização de personagens é possível refletir também sobre o estado de
extremo de alienação e esvaziamento da individualidade, deixando as
personagens à mercê das ações. Essas personagens não se reconhecem no
mundo enquanto sujeitos e, quando conseguem, no caso da irmã H, só se
permitem alcançar este mundo pela musicalidade das palavras. Esse estado



de alienação é apresentado em uma peça em cuja evolução as personagens
nada interferem. Elas não querem ou não conseguem mudar o curso das
suas vidas nem desestabilizar o andamento da estrutura dramática, aqui
estática.

A posição circular das freiras, conforme a orientação das rubricas,
metaforiza uma denúncia de vida cíclica que inicia e fecha a peça. Tal fato
remete a um estado sem ascendências, em que tudo é iniciado e finalizado
dentro de um mesmo percurso. Mais adiante, a Irmã D e a Superiora
exploram, em ritmo frenético, esse ciclo que jamais se findará.

A aparição do rato é tratada como algo extraordinário e misterioso, que
alimenta o desejo de se chegar próximo ao grande muro que cerca a capela.
Uma vez que o gato foi morto pela Irmã D, o animal teria liberdade de
andar sobre o muro. A figura do rato instiga as freiras. O rato é o ser que
amplia a superioridade humana diante do mundo, ao mesmo tempo em que
reflete o lado ínfimo, baixo e repulsivo desse mesmo ser humano. É nesse
duplo, filho do lixo e realce do luxo, os dois tons de sua cor, como fala a
irmã G, que o rato consegue subir o muro, sem a sombra do limite. É a
presença do rato que faz as irmãs ligeiramente sustentarem a ideia de
transposição daquele muro, antes de serem seduzidas e reconduzidas ao seu
estado inerte e cotidiano pela Superiora.

A estrutura de incomunicabilidade das personagens de O rato no muro é
comparável às de A cantora careca, de Ionesco e em ambas a emancipação
do sujeito, está desgastada. Em Ionesco, as personagens Sr. e Sra. Smith
conversam, falando sobre o jantar e sobre coisas supérfluas. Quando
começam a conversar sobre outros, vê-se a dificuldade de diferenciar as
pessoas, de distinguir seus hábitos, já que até seus nomes são iguais. Essa
incomunicabilidade se dá, seja por se tratar de sujeitos que passam pela



experiência de nulidade diante de um tempo sem produção de memória,
seja por imposição totalitária movida por poderes superiores.

O tempo é outro elemento notável em ambas as peças. O relógio, que
inutilmente bate horas ilógicas em A cantora careca, está também nas vozes
das personagens hilstianas, cujas culpas atravessam os tempos. Assim como
não tem memória, essas personagens não estão interessadas em deixar
registros no processo evolutivo da humanidade nem promover atos
históricos. Dentro da irrelevância do tempo, a vivência de fatos circulares se
torna inevitável. A circularidade estrutural das peças reflete ideia de que
não há mudanças, o que há é a vivência rasteira do mesmo modo de antes.
Essa circularidade se dá no fato de a cena inicial ser igual à cena final das
duas peças. Com a diferença de que em O rato no muro, a Irmã H tenta
promover alguma mudança, mas não consegue.

Embora haja elementos convergentes do teatro de Ionesco na peça
hilstiana, há um fator que diferencia fundamentalmente as peças em questão
e que refletem o lugar e a abordagem dos dois autores. Ionesco discute a
questão humana de seu tempo a partir da comédia e Hilda Hilst, do herói
redentor, porém fracassado e às vezes trágico. Entretanto, Ionesco chama
sua peça de “uma tragédia da linguagem”, usando o riso como ferramenta
para expressão da incomunicabilidade. Ionesco adota o castigo do riso,
enquanto Hilst sublima a inação pelo lírico e pelo simbólico. Além disso, o
espaço hilstiano é de opressão, hostilidade e clausura e o espaço de Ionesco
é alienado e burguês.

O Visitante apresenta um conflito latente de amargura e traição, em um
núcleo familiar. Ana e Maria são mãe e filha e tecem um diálogo tenso e
recalcado. Há outros dois personagens, o Homem e o Meia-Verdade. As
duas mulheres são dicotômicas quanto às suas psicologias, sendo Ana
meiga e terna, e Maria ríspida e fria. A cena é conduzida por um diálogo



seco entre elas. Ana faz menção a todo o momento a um filho que espera
carinhosamente em seu ventre. Maria ainda não gerou filhos. O Homem,
seu esposo, é atencioso e a deseja, mas apresenta grande afinidade com
Ana. A presença da personagem Meia-Verdade desencadeia a resolução da
trama. A cena evolui para a atitude violenta do Homem em bater em sua
esposa, que o leva a sair. Ao final, após o retorno do Homem, Maria,
concluindo por si mesma que era Meia-Verdade o pai da criança esperada
por sua mãe, possui uma atitude de inesperada e repentina meiguice para
com seu esposo e assim a peça é finalizada.

Há ainda uma personagem bastante intrigante, o Meia-Verdade. Sua
presença desencadeia os fatos, levando Maria a inferir que sua mãe estava
grávida não do Homem, mas de Meia-Verdade, que teria encontrado um
dia. Meia-Verdade revela à Maria a formação do limo no interior de cada
um, e que em Maria tomou sua forma, cobriu-a de maneira que sempre a
levava a acreditar no fato de seu esposo tê-la traído com sua mãe.
Entretanto, o que a personagem diz ou faz não representa a verdade
completamente, dando a entender que a verdade propriamente dita
“ninguém sabe/quando se mostra./Inteira ou meia/pode ser bela e feia/ E
não ser verdade.” (HILST, 2008, p. 169). Portanto, a presença de Meia-
Verdade na peça traz a discussão sobre as faces da verdade, cuja totalidade,
principalmente em se tratando de arte moderna, manifesta-se de maneira
ambígua. E a imersão lírica se faz coerente nessa apreensão parcial de si e
do mundo. A personagem Meia-Verdade parece desencadear na trama
efeitos semelhantes da peça O rinoceronte, em que uma comunidade inteira
transforma-se em rinocerontes sem perceber o absurdo disso. Entretanto, a
personagem hilstiana, de forma não maniqueísta, é responsável pelo
desvelamento dos recalques da trama.



Hilda Hilst manteve, na maioria das passagens, a forma versificada.
Conforme aponta Elza Vincenzo (1992, p. 45), “o verso é definitivamente
assumido como forma da expressão literária e o que domina é um clima
intensamente lírico de “delicadeza e paixão””. Sendo uma peça poética, são
os conflitos das personagens que estão evidenciados na peça e sua ação é
conduzida e fechada por conflitos latentes das personagens. A musicalidade
dos versos expressa a força da subjetividade, intensificada nos indivíduos
envolvidos na peça e é responsável pelo lirismo da peça.

Ainda que apresente elementos característicos do absurdo como a
presença de Meia-Verdade, cuja estranheza anuvia o realismo da cena e
diálogos que às vezes não possui intercâmbio lógico, a peça O Visitante
possui mais elementos do teatro de “vanguarda poética” que propriamente
do absurdo. Martin Esslin (1968, p. 21-22) difere a “vanguarda poética” do
absurdo pelo seu caráter mais lírico, menos violento e menos grotesco,
apoiando-se de forma mais nítida na fala conscientemente poética, com rica
teia de associações verbais. Pertencem a essa linha de teatro autores como
Ghelderode, Jacques Audiberti e Georges Neveux.

A peça O novo sistema gira em torno de um contexto futurista em que as
leis da física se tornaram regras de um sistema social repressivo. As teorias
científicas são analogias de comportamentos a serem obedecidos. Há um
sistema de vigilância executado por uma hierarquia de escudeiros para
identificar e matar qualquer um que manifeste sentimentos
condescendentes, contrários ao objetivismo e à razão. Um menino de treze
anos se mostra sensível aos corpos expostos em praça pública é uma
ameaça a seus pais, que recebem a punição da morte por não adequarem seu
filho ao sistema. A filha do Escudeiro-mor é uma vigilante que, apesar de
identificar alguma sensibilidade em si mesma, corrobora para o sistema,
vigiando e delatando famílias.



Essa tomada ideológica do “Novo Sistema” separa pessoas em rótulos e
aqueles que não o aderem são executados. O diálogo entre o Menino e a
Menina ilustram situações paralelas de adesão. A Menina, iniciada no
sistema, não se comove com os corpos amarrados aos postes, enquanto que
o Menino não se aguenta de agitação e comoção. O amor que ele identifica
em si é assimilado por ela como efeito físico de atração, nunca como
qualquer sentimento que a humanize. É no tocante à desumanização e
insensibilidade que a peça O Novo Sistema realiza um efeito absurdo e a
resistência singular e imediata do Menino em não aderir à frieza do sistema.

A peça apresenta uma estrutura clara em relação a personagens,
desenvolvimento do núcleo fabular que evolui e um espaço definido, dentro
de uma clareza e comunicabilidade que contraria a estrutura de uma peça
absurda. Entretanto, o conforto do sistema dramatúrgico interno é quebrado
ao final da peça pelos atores que se despem de seus personagens e entoam
juntos um discurso poético de resistência, alertando para o medo de o Velho
Sistema se transformar em um Novo Sistema que reforça o mesmo tempo
de fúria e trevas de antes. Esse grito clama pela união entre filosofia, poesia
e ciência em nome do amor e da capacidade de se espantar com a violência
que o conhecimento pode produzir nas mãos de quem não se formou
humanamente. A denúncia contra a desumanização absurda é materializada
com essa ruptura estrutural da peça.

Considerações finais

À época em que Hilda Hilst escreveu suas peças, a estética dramática
absurda não difundira no Brasil tanto quanto o teatro épico de Brecht e
Artaud ainda buscava ser mensurado por encenadores europeus. Porém, sua
escrita dramatúrgica singular não deixou de responder e alertar de forma



empenhada o declínio humano crescente nos anos 60, cujos efeitos
alienantes ecoam até os dias atuais.

A peculiaridade da dramaturgia de Hilda Hilst dificulta uma
categorização estável quanto às linhas estéticas mais representativas do
século XX, ora realizando sua estrutura ora comungando com outras formas
ora criando uma forma própria. Porém, a ruptura formal e temática com
sistemas canonicamente dramáticos filiam sua obra a uma tradição moderna
e contemporânea de composição cênica.
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Gênero e gênio: a tessitura híbrida em
Novelário de Donga Novais, de Autran

Dourado
 

Francisco Perna Filho1

 
... toda memória é na realidade uma construção, e de forma

mais radical, um processo ficcional. As coisas não existem ‘em
si mesmas’, não há como recuperar o passado, essa vivência
está perdida para sempre, e o que nos resta é reinventá-lo a

cada vez que falamos dele.

Carola Saavedra

Resumo: O presente artigo é um estudo da obra Novelário de Donga Novais
(1977), de Autran Dourado. Sua base teórica é constituída pelas teorias de
Georges Bataille (2013), que se detém no Erotismo; Lúcia Castello Branco e Ruth
Silviano Brandão (2004), que analisam o Feminino na literatura; Lúcia Castello
Branco (1991), que, ao analisar a escrita feminina, dedica um capítulo de sua obra
ao estudo da memória, Mikhail Bakhtin (2010) que faz um estudo sobre a
metodologia do estudo do Romance e sua existência como gênero, e Tzvetan
Todorov (1973), cujo enfoque é o Estruturalismo e a Poética. As seguintes
categorias compuseram a análise do presente estudo: Memória, Intertextualidade,
Metatextualidade e Erotismo. Este estudo defende que, na obra de Autran
Dourado, todo discurso é permeado pelas reflexões que o autor faz sobre a própria
construção literária, seja por meio de ironias e paródias, seja por meio dos ditos
populares, seja aproximando discursos: real e ficcional. Conclui-se que Novelário
de Donga Novias é um trabalho de artesão, pois se constitui como uma narrativa
híbrida, em que ficção e realidade dão-se as mãos; poesia e prosa se completam; o
tempo é subvertido; e a memória dá o tom da narrativa: o real é o passado.

Palavras-chave: Erotismo. Gênero. Hibridismo. Intertextualidade. Memória.
Metatextualidade.

 



Introdução

As narrativas sempre ocuparam lugar significativo na nossa cultura:
sejam através das lendas, dos mitos, do cotidiano, da vida familiar, da
imprensa e, claro, da literatura. Estão em toda parte, de forma oral ou
escrita, e têm exercido fascínio sobre povos e gerações. Narra-se o vivido, o
sentido, o ouvido, o testemunhado, narra-se o real e o ficcional, de vários
modos e por vários meios.

Sobre elas, muito se tem estudado, principalmente no que diz respeito à
forma, à acomodação a um determinado gênero, os limites por ele impostos,
o cerceamento à liberdade de amalgamar discursos e ideias, de evoluir.
Além do mais, a composição estética de uma obra – embora localizada em
um tempo histórico –, se estrutura também pelos elementos subjetivos dos
sujeitos históricos, que têm gostos e preferências também localizados
histórico-socialmente, permitindo que o gênio criador manifeste-se por
vários meios e formas, e, assim, que a matéria narrada nasça e se espalhe,
retumbe e se desenvolva, que se funda a outras matérias, a outros gêneros e
discursos, que se constitua híbrida, se assim for o seu destino, não se
fixando a etiquetas ou rótulos.

Com base no exposto, este artigo foca o romance Novelário de Donga
Novais (1976), do mineiro Autran Dourado, e se propõe a desvelar o
processo de construção de sua narrativa, cuja tessitura se propõe híbrida e
se estrutura a partir da memória coletiva2 das pessoas de “Duas Pontes”3.
Este estudo foi desenvolvido tomando por base as seguintes categorias de
análise: Memória, Intertetualidade, Metatextualidade e Erotismo, e tem
como base teórica os seguintes autores: Georges Bataille (O erotismo,
2013); Lúcia Castello Branco e Ruth Silviano Brandão (A mulher escrita,
2004); Lúcia Castello Branco (O Que é Escrita Feminina,1991); Tzvetan



Todorov (Estruturalismo e poética,1973) e Mikhail Bakhtin (Questões de
literatura e de estética: a teoria do romance, 2010).

1. Memória e Tessitura

Ao se falar em narrativa, jamais se poderá prescindir do tempo, posto que
ele é elemento ordenador dos fatos e das ações, do passado, presente e
futuro; do antes e do depois; do anterior e do agora. Para Tzvetan Todorov,
o tempo nos permite passar do discurso à ficção: “Existe um problema do
tempo, porque duas temporalidades são relacionadas: a do universo
representado e a do discurso que o representa” (1973, p. 56).

Novelário de Donga Novais (1976), de Autran Dourado, constitui-se
como uma narrativa pantemporal, em que passado, presente e futuro
caminham de mão dadas. A narrativa se desenrolando na cidade fictícia de
Duas Pontes, no interior de Minas Gerais, e conta a história de Donga
Novais, um espécie de vidente, depositário da vida e da tradição daquela
pequena cidade do interior mineiro, que do alto da sua janela assiste ao
desenrolar de várias histórias, com as quais tece o seu novelário, sem
descuidar-se de nada, já que é um ser insone, simultâneo, conforme atestam
os moradores de Duas Pontes. A história é narrada em terceira pessoa,
alternada entre um narrador onisciente e uma voz coletiva, um coro,
empreendendo um resgate da memória da cidade de Duas Pontes, com suas
falhas, suas faltas, seus acréscimos, pelas narrativas de Donga Novais:

De tanto que não dormia, seu Donga permanente nas suas insônias janeleiras: olho, ouvido,
pensamento e língua da cidade, nossa perene memória. Apesar de não carecer nunca de arredar
pé dali para saber das coisas. Pegava no ar, passava adiante o que recebia, simplesmente. Apenas
era nosso o milho do seu moinho. Às vezes bordava estrelas e constelações, retocava, paciente
mestre retratista; era pouco de paisagem decorativa. Nele as coisas eram coisas e significavam,
oráculo. Tanto que não se reparava nos acrescentamentos novelativos, nos jeitos e torneios,



ritornelos; a gente carecia demais de um caso elaborado, de uma história bem composta. Por
isso a ele se recorria, às vezes em vão. (Grifos nossos, p. 11)

Nesta passagem, a memória de Duas Pontes emerge na fala de um
narrador em terceira pessoa: “nossa perene memória”; “Apenas era nosso
o milho do seu moinho”; “a gente carecia demais de um caso elaborado,
de uma história bem composta”, caracterizando a capacidade que seu
Donga tinha para perceber as coisas e revelá-las, ou recebê-las e recontá-
las, o passado se presentificando pela memória, um passado presente, que
aconteceu, acontece, numa data imprecisa, num tempo subvertido:

Um dia (imprecisa idade pra gente, não pra seu Donga que sabia a idade de todo mundo,
dia, mês e ano, sem carecer de folhinha, mesmo o santo de cada um ele sabia) Lelena de sua
janela disse a seu Donga que demandava uma conversa ligeira, um conselho dele. Então diga daí,
se é depressa. E ela, não pode, tem que ser junto do ouvido, é matéria de muito segredo, só pro
senhor. Seu Donga apontou para o lugar onde lhe batia o coração, ela fez que sim. Também era
fácil de adivinhar, ela só pensava nisso. (Grifos nossos, p. 22)

A referência feita a seu Donga Novais é marcada pela imprecisão do
tempo: “um dia (imprecisa idade pra gente, não para seu Donga que
sabia a idade de todo mundo, dia, mês e ano, sem carecer de folhinha,
mesmo o santo de cada um ele sabia), um tempo na memória, mas nada
afirmativo, o que faz com que uma espécie de pacto seja estabelecido entre
o narrador/testemunha e o leitor. O passado se refaz na voz de Donga
Novais, pelo discurso indireto livre: “Então diga daí, se é depressa”.

Imediatamente, entra-se no jogo narrativo, de que tudo ali é possível,
dada a percepção de que estamos no campo do ficcional, da invenção. Não
se tem, ao certo, certeza de nada daquilo que vai ser contado, apenas
atribui-se a responsabilidade da memória e da possibilidade de a história ser
contada a Donga Novais, que não mais está vivo. À parte isso, também
somos alertados para o tempo, que é subvertido, dada a pantemporalidade
de seu Donga, fato que nos permite discutir a memória como invenção,



como acréscimos, semelhante ao processo de análise, como nos faz ver
Lucia Castello Branco:

Se fizermos um breve retorno à teoria psicanalítica de Freud, veremos aí essa concepção da
memória como construção, como algo que se produz, que se elabora, a partir de lapsos, de
esquecimentos, ou de falsas lembranças (‘lembranças encobridoras’, como Freud as chamou). É
especialmente no artigo intitulado ‘Construções em análise’ que veremos com nitidez essa noção
de processo de memória como um trajeto que, embora buscando o resgate do original, do vivido,
termina por caminhar também na direção futura de uma produção, de uma invenção. (1991, p. 35)

No seu processo metatextual, categoria que será melhor desenvolvida à
frente, Autran Dourado vale-se da memória para falar da constituição de
sua narrativa, do seu processo criativo, que surge como matéria livre,
amálgama de vários discursos, permitindo que o leitor não se prenda ao
linear discurso das narrativas tradicionais, mas que empreenda um ir e vir
constante em busca de um sentido para história que se vai se configurando
de forma simultânea: passado, presente e futuro:

A gente até se lembra do que disse ou dizia, ninguém pode dizer ao certo, seu Donga. Tão
parado e contínuo ele era ao mesmo tempo, lento deslizar de nuvem, rumorejar de rio. Só
inventando outro tempo de verbo que seja mais que passado e imperfeito, um passado
presente, um eterno presente-futuro, sempre o mesmo, no entanto se refazendo, como um
rio, um novelo. (Grifos nossos, p. 7)

Em Novelário de Donga Novais tem-se a sensação de que o tempo não
passa. As histórias emergem, em blocos, pela memória coletiva, técnica
muito empregada por Autran Dourado, desde o seu romance A barca dos
homens (1961), permitindo ao leitor novas possibilidades de leitura. As
histórias vão surgindo e são várias, mas não se tem certeza sobre a sua
veracidade, pois sempre resta uma dúvida sobre os fatos: “A gente até se
lembra do que disse ou dizia, ninguém pode dizer ao certo”, diz esse
narrador coletivo (p. 7). Assim, Lelena, Lalau, dr. Viriato, Professor



Maldonado, dona Mirtes, Giuseppe Fuoco, Saturnino Bezerra, todos eles
são ou estão presentes/ausentes, modelados pelo tempo e pela memória:

Não era como quando a gente se lembra de conversa de alguém que morreu há muitos anos. Não,
seu Donga Novais não se lembrava das vozes, das conversas, das histórias; ouvia-as
continuadamente, diziam, nunca deixou de ouvir. Para se lembrar é preciso ter esquecido, e ele
jamais esquecia, a palavra esquecer sequer existindo, confirmava-se. Os casos, as conversas,
os ditos, tudo realmente se repetia sem cessar (Sísifo, disse o dr. Viriato ainda um restinho
explicativo; a gente não conhecia Sísifo, pessoa ainda não adventícia, ainda por chegar?), capaz de
enlouquecer a paciência de alguém sem a paciente e constante ciência de seu Donga Novais.
(Grifo nosso, p. 37)

Pode-se ver, no trecho acima, que o conceito de memória atribuído a
Donga Novais é posto em dúvida, uma vez que “Para se lembrar é preciso
ter esquecido, e ele jamais esquecia, a palavra esquecer sequer
existindo, confirmava-se. Portanto, para ele, tornam-se insuficientes os
verbos “lembrar” ou “relebrar”, como podemos conferir no trecho abaixo:

Da mesma maneira que não se pode dizer que alguma coisa de repente lhe veio à memória, feito a
gente diz de qualquer mortal. Tudo nele era simultâneo e constante: passado, presente, futuro. E já
que se carece narrar, pergunta-se de novo que verbo, que tempo, que modo usar. Só mesmo
recorrendo à invenção, conforme a princípio se aventou. Como se pode tentar um recurso
narrativo qualquer, uma expressão nova, ou mesmo recorrer a uma outra corriqueira, banal; é
indiferente. (p. 85)

Autran Dourado, ao falar da memória, referencia a sua própria
capacidade criadora, quando reflete sobre as várias possíveis formas de se
narrar e a imprecisão do tempo para abarcar determinadas experiências
estéticas, bem como as dificuldades, para muitos escritores, de encaixar
seus textos em determinados gêneros, aquilo que falamos na introdução
deste artigo. Se a narrativa é construída a partir da consciência de Donga
Novais e se nela tudo é “simultâneo e constante”, o tempo inexiste, pois
passado, presente e futuro tornam-se uma coisa só. Desta forma, para que a
narrativa exista ou se torne realidade, deve-se recorrer à invenção de uma



forma nova ou de uma forma já utilizada e comum, propõe o narrador. A
narrativa de Novelário de Donga Novais passa a existir, então, não por si
mesma, mas por ser um momento de oposição entre ela mesma e outras
narrativas que seu leitor conhece4. A todo tempo, nesta narrativa, Autran
Dourado aponta para o caráter metatextual e intertextual, como veremos a
seguir.

2. Intertextualidade e Metalinguagem: um diálogo permanente

No seu processo de criação, Autran Dourado reflete sobre as várias
possibilidades de construção textual e, ao mesmo tempo, volta-se para o
próprio texto, de tal maneira que uma leitura de suas obras, constitui-se
como uma verdadeira viagem de diálogos e trocas, pois, como diz o
narrador, “[...] tudo na sua boca [Donga Novais] ficava bonito, transmudado
em brilho, pérola de água em folha de taioba. Seu Donga parece que come
lagarta e arrota borboleta [...]” (1976, p. 8). Já no primeiro parágrafo do
romance, nos deparamos com uma de muitas manifestações metatextuais,
quando o narrador alerta para as possíveis impropriedades da história, numa
forma aberta, sem peias e sem amarras, tornando tudo possível em termos
de construção narrativa; o que importa é que a tessitura narrativa dê conta
da história, feita e refeita nas contas de quem ouviu o que lhe fora contado,
com todos os acréscimos e elipses a que tinha direito:

Foi em parte que seu Donga Novais contou. Assim se explicam os desvios e acrescentamentos,
ponderações, ditos, rimas e rifões, novelos e desnovelos, a malversação do tempo, às vezes a
precisão e paradeza desta história, matéria de bicho-de-seda. Como contava a história à sua
própria maneira. (p. 7)

O narrador imprime o caráter metatextual da narrativa, e, desde o início,
aponta para descontinuidade da história, para quebra da linearidade, fato



que vai se confirmar até o final da narrativa, que também pode ser o seu
começo, pois não há uma ordem cronológica (“a malversação do tempo”, na
expressão encontrada no fragmento citado acima), a história vai se dando a
conhecer, a partir do alerta de que há ali um trabalho de elaboração, uma
narrativa híbrida, que comporta vários discursos, inclusive a percepção de
que o texto dialoga com outros textos da tradição literária:

De tal maneira tudo (passado, presente, futuro) era nele uma só claridade vazia. Cavalo,
homem ou arma, se não se usa, desarma, ele disse-dizia-diz-dirá. Assim é capaz de ficar
melhor, mais ao gosto dos que gostam do esclarecido. Apesar dos perigos que palavras assim
juntas podem provocar, sobretudo se a gente se lembra que ao se compor esta história seu Donga
já morreu há muito tempo: e no entanto, contraditoriamente, é ele quem conta. “Em parte, à sua
maneira. Tão absurdo é o tempo, tão desvairada a eternidade, ponto de vista ideal para a
redução dos homens e das coisas a simples pontos, ligeiras formigas, a nada.” (Grifos nossos,
p. 7)

É esse “em parte à sua maneira” de narrar, que faz o narrador dizer que a
“gente se lembra que ao se compor esta história seu Donga já morreu
há muito tempo: e no entanto, contraditoriamente, é ele quem conta”
(Grifo nosso, p. 7). Essa passagem nos remete a outra experiência estética, a
de Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que tem
como narrador um defunto-autor, assim como supostamente temos um em
Novelário Donga Novais, pois seu Donga, ao contar a história, também não
mais estava entre os vivos. A diferença é que no romance de Machado de
Assis a narrativa é em primeira pessoa: Bentinho é a consciência narrante e
também detém a voz narrativa, enquanto que no romance de Autran
Dourado, a narrativa é em terceira pessoa, com focalização em Donga
Novais, que enreda inúmeras outras histórias – e isso é vivificado pela
memória coletiva. Seu Donga não conta, necessariamente, as histórias que
se desenrolam no romance, mas elas são sempre mediadas pelo narrador,



que as apresenta, muitas vezes, em perfeita sintonia com a consciência de
Donga Novais:

Depois de algum tempo seu Donga passou a achar que era bobagem ele ficar cuidando da virtude
de Lelena. Porteira aberta, passou boi, passa boiada; mulher casta, uma vez basta. Tinha
medo era de uma besteira maior. Quem desconfia, arrepia. Melhor curar goteira, que casa
inteira. Carecia avisar, antevia. (Grifos nossos, p. 61)

A narrativa ganha corpo à medida em que a história de Lelena vai sendo
tecida, sempre na condição de um tempo que se faz e se refaz, apontando
para o caráter metatextual da criação verbal. Acontece, então, a imbricação
de discursos, o popular, os ditos, validando e confirmando o ficcional:
“Porteira aberta, passou boi, passa boiada; mulher casta, uma vez
basta. (...) Quem desconfia, arrepia. Melhor curar goteira, que casa
inteira. (Grifo nosso)” E, a seguir, o discurso científico validando o
literário:

Seu Donga pode dormir pouco mas dorme, disse ele [dr. Viriato]. Pode pensar que não dorme e
estar dormindo. Apenas a parte mais externa do seu córtex cerebral é atingida. Os senhores vejam
a observação de Breuler e Obersteiner sobre o sono hipnótico. Sobretudo Pavlov, o mestre
insigne. Pode ser que a sua matéria de sonho seja feita de pedaços da própria vigília. Hipnose
parcial, em que o sujeito em questão está apenas metade acordado. Vejam as descrições críticas
de Wundt e Vogt. (Grifos nossos, p. 25)

Como é patente, Autran Dourado aproxima discursos, demonstra
elaboração e pesquisa na sua tessitura, enredando histórias dentro da
história, que se pretende uma épica às avessas, como é o caso das narrativas
sobre Lelena, nas quais o narrador usa a literatura antiga como mote de
recriação da sua experiência estética. Autran Dourado parodia o mundo
épico, ao criar no seu universo fragmentário, o discurso descontínuo, o
tempo corrompido, a incorporação de outros gêneros à sua experiência
estética romanesca, o que Mikhail Bakhtin chama de “romancização dos
gêneros”:



Como se exprime a romancização dos gêneros? Eles se tornam mais livres e mais soltos, sua
linguagem se renova por conta do plurilinguismo extraliterário e por conta dos estratos
‘romanescos’ da língua literária; eles dialogizam-se e, ainda mais, são largamente penetrados pelo
riso, pela ironia, pelo humor, pelos elementos de autoparodização; finalmente – isto é o mais
importante –, o romance introduz uma problemática, um inacabamento semântico específico e o
contato vivo com o inacabado, com a sua época que está se fazendo (o presente ainda não
acabado). (2010, p. 407)

Como no dizer de Bakhtin(2010), Autran Dourado vai fundindo discursos
e tempos, parodiando histórias, encaixando narrativas, tem na figura de
Donga Novais o depositário de toda memória da cidade de Duas Pontes,
que do seu templo sagrado, a janela de sua casa, tudo observa, tudo vê, e
onde, dia e noite, ouve e conta histórias sobre as pessoas da cidades, as
vivas e as mortas, sempre dando um colorido especial a elas. O trecho
abaixo é emblemático dessa configuração:

Assim o que se disse sobre a relação de seu Donga Novais com o passado (simultânea
permanência com o presente) não é mais dificultoso de dizer do que o que se vai contar, se está
contando. Com as falas ditas nos confins das horas findas (para o comum dos mortais sepultadas
pelas areias do tempo, o branco esmeril das ampulhetas), os casos acontecidos com pessoas há
muito mortas, só lembradas por uns poucos animais de insabida idade, rebuscadas nos códices e
anais (mortas e desconhecidas da gente; nem de ouvir falar se sabia então, não hoje), que nada têm
a ver, ao menos aparentemente, com Lelena e Lalau, o dr. Viriato, o dr. Saturnino Bezerra,
Giuseppe Fuoco e o prof. Maldonado, tanta gente que vai ou pode ainda aparecer, foram e vão,
irão fazendo esta narrativa, e se tem que tomar cuidado para evitar as demasias fantasiosas do
mito, luz que entra por qualquer frestinha. Porque senão a narrativa iria sempre para trás, para
muito além de Lelena nascer, e tomaria rumo infinito do passado (que no entanto, como semente
enterrada, esquecida, não vista, é de onde nasce o presente, e conhecendo-a pode-se ver – prever o
futuro), com risco da gente se perder na arcaica fuligem soterradora do tempo, mergulhados na
perigosa placenta do passado, da esquecida linguagem, e nunca mais poder voltar em direção ao
infinito do futuro, que é para onde caminham ou devem caminhar as narrativas (segundo
preceitos, artes temporais que são). (p. 44-5).

Pelo o que se tratou até aqui, vê-se que Autran Dourado, consciente das
suas possibilidades no campo da criação literária, vale-se do gênero
romance para subverter a ordem das coisas, aprimorando a sua forma de



contar, valendo-se da ironia, do humor, para parodiar outras histórias, como
é o caso da de Lelena, corruptela possível para o nome da personagem
Helena de Troia; seu Lalau seria, então, personagem simbolicamente
reciação Menelau, seu namorado e, posteriormente, marido, e os amantes
dela, que são muitos, mas nominados apenas dois: Gerson e Neca:

Se só Donga Novais se lembrava no nascedouro, no próprio olho dágua, da depois decantada
beleza e riscos de Lelena, causadora de guerras públicas e intestinas, de Tróias, Teseus e outros
sequestros, cavalos, armas, elmos e couraças, cavaleiros de Paulo Uccello em pleno combate de
São Romano, lanças e viseiras nas fantasias lunáticas, maravilhosas e criadoras de Lepanto,
transmudadas nas carnes magras do Cavaleiro da Triste Figura, nos sonhos da Demanda do Santo
Graal, Palmerim, Orlando Furioso e Cid el Campeador e outros e mais outros e tão gloriosas
gentes e batalhas, pretéritas e futuras, sem falar no rapto das sabinas, amazonas ou puras e feminis
figuras dos cantares medievais. (p. 72-3)

Autran Dourado não está aqui apenas demonstrando grande
conhecimento e muitas leituras, seu vasto repertório de narrativas e
familiaridade com caso de amor e ódio, vida e morte, no enredamento das
representações humanas nas relações amorosas, eróticas e de desejo. Ao
incluir em seu romance essas referências a outras narrativas de outras
épocas, desde o passado da Grécia Antiga, passando pela herança épica do
Ocidente até a literatura da Espanha de Cervantes, ele está chamando a
atenção do leitor para a inscrição de Novelário de Donga Novais na ordem
de uma narrativa diferente, como foi a de Dom Quixote em relação às
narrativas épicas suas anteriores.

3. Erotismo

Lelena vai constituir-se como fio condutor de uma longa história, a da
pequena e interiorana cidade de Duas Pontes. Bela, sensual, provocadora, a
partir dela fica-se sabendo a respeito dos homens da cidade: Donga,



Saturnino, Maldonado, Ananias Desidério, Gerson, Neca, Giuseppe Fuoco,
que a tinham como objeto de desejo, uns mais, outros menos:

A gente se lembra de Lelena no viço da beleza. Os seios durinhos e empinados avançando
sempre, espetados e estufando a blusa justa de normalista. Os olhos derramados, mil
promessas e precipícios. Os cabelos presos ou soltos, sempre uma brilhosa alegria. Dos seios de
Lelena nem é bom falar. Dizia-se, se indagou seu Donga a veracidade da história dos seios e dos
fenícios navios. No princípio ele não disse sim, nem não, nem talvez. Só pigarreou e conferiu o
gogó, olhou para o pintassilgo na gaiola dependurada do lado de fora da janela, os olhos (os dele,
não os do pintassilgo) mais piscos e ariscos do que nunca. Na sua linguagem cifrada queria dizer
sim, a gente sabia. Sempre se emprestou a ele muitas de nossas próprias conclusões (Grifo nosso,
p. 67)

Tem-se aí a presença do erótico como representativo da força de Eros, a
vida, como nos diz Bataille (2013), em oposição a Thanatos, a morte, que
caracteriza muito bem Lelena, personagem fundamental para as histórias de
Duas Pontes, pelo movimento que faz, pela forma como é apresentada, e
pela forma como seduz:

Os peitinhos duros que viu, os mamilos arroxeados, Lelena trocava de roupa em frente ao espelho
do guarda-roupa. Nuinha em pelo agora, pensava e conferia o volume e dureza dos pequenos seios
– eram mais duas macaúbas debaixo da pele, de tão durinhos. Subiam e desciam conforme o ritmo
da respiração excitada. Entre espantada e feliz, ela resenhava o diário crescimento, o arredondar
do corpo. Parecia assustada: cada dia mais o corpo começava a acontecer e florir. (p. 86)

Para uma compreensão do que está sendo exposto, torna-se importante o
pensamento de Georges Bataille, para quem

O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. Enganamo-nos quanto a isso porque ele
busca incessantemente no exterior um objeto de desejo. Mas esse objeto responde à interioridade
do desejo. A escolha de um objeto depende sempre dos gostos pessoais do sujeito: mesmo se
ela recai sobre a mulher que a maioria teria escolhido, o que está em jogo é muitas vezes um
aspecto inapreensível, não uma qualidade objetiva dessa mulher, que não teria talvez, se não
tocasse em nós o ser interior, nada que nos forçasse a preferi-la. Numa palavra, mesmo sendo
conforme àquela da maioria, a escolha humana ainda difere daquela do animal: ela faz apelo a



essa mobilidade interior, infinitamente complexa, que é própria ao homem.” (2013, p. 53, grifo
nosso)

É bastante significativa e representativa a figura de Lelena no Novelário
de Donga Novais, se levarmos em conta o que diz Bataille (2013, p. 53),
pois sabe-se que nada é gratuito em um texto, e Autran Dourado, grande
conhecedor da sociedade Patriarcal que era (e talvez ainda seja) a sociedade
mineira, principalmente nas tradicionais cidades do interior, sempre
conservadoras e religiosas, ao construir Lelena como personagem
dissimulada, atraente e sedutora, o faz na perspectiva de questionar
determinados valores:

[...]muitos eram (não apenas aqueles que foram seus companheiros de escola, de cantigas de roda
e correrias, de cabra-cega velhaca e apalparem a menina-mulher, e disputavam-lhe as carícias
quentes, às escondidas, debaixo das escadas, das bananeiras, nos cantos de muro, nos sombreados
e úmidos fundos de horta, nos porões; êta potranquinha mais fogosa! Sigo medez falava Donga
Novais, carinhoso, à distância, nas respeitosa cãs da velhice, sem concupiscência, tão puro ele era,
tão desinteressado; no bem querer de Lelena, como tarda o meu amigo na guarda; grande amigo e
defensor, mesmo dos seus amores cancioneiros ou silenciosos e a furtadelas), muitos foram, entre
os mais velhos, os que viram na horinha mesma de florescer (e por ele foram fisgados para sempre
e nunca mais) todo o gracioso e arriscado quebranto da menina dos nossos ais.(p. 72-3)

Diferentemente das amadas idealizadas pelo “amor cortês” das narrativas
épicas do passado (só em Dom Quixote essa pureza será questionada e
subvertida na figura de Dulcineia), Lelena vai sendo composta, ora adulta,
ora criança, revelando-se através da consciência e memória de Donga
Novais, sem nenhuma preocupação com o ordenamento temporal, a
sensualidade à flor-da-pele, desvelando nos homens de Duas Pontes: o
desejo subterrâneos de cada um:

Ai flores do verde pino, se sabedes novas, suspirava remotíssimo e silencioso cantor o dr.
Saturnino Bezerra [...] gemia o nosso arcádico ouvidor diante de tamanha formosura, inspiradora
de versos, serestas, chorinhos e canções. Ai, ingrata, dedilhava enluarado Ananias Desidério,
violeiro e amulatado, nas noites frias e vazias. [...] Ai, se já fosse possível uma ofensiva



infrafemural, pensava o erudito cientista, agnóstico e sibilino dr. Viriato, anatomista e positivo.
Ela, Lelena, desde meninota, na maior alegria, gritinhos e risos histéricos, detrás da janela, o
coração na mão, escutava. E ela cresceu, crescia. Prometeu, prometia. Tudo seu Donga vê, viu,
prevê, previa. (p. 73-4)

O que se disse antes dessa última citação pode ser agora melhor
entendido. Não aparece por acaso uma quase recuperação de D. Dinis e de
sua poesia (“Ai flores do verde pino...”): para a configuração da
atemporalidade de sua narrativa no romance, o autor mineiro precisa
contrapor o modo como Lelena é vista por alguns dos homens da cidade,
em oposição ao modo como é vista por outros. Se Ananias Desidério a vê
como figura idealizada do passado – que é também uma figuração do
passado literário – é com olhos realistas e talvez até mesmo naturalistas que
ela é vista pelo dr. Viriato, que fantasia com Lelena uma cena de sexo por
ele imaginada como “ofensiva intrafemural”. O contraste proposital entre
uma visão “romantizada” e uma visão “cientificista” de Lelena retoma a
proposta do jogo opositivo entre passado e presente, perspectiva antiga e
perspectiva moderna que Novelário de Donga Novais desenvolve. Embora
fruto ou exposição de uma visão masculina , poder-se-ia dizer, de uma
escrita masculina, nem por isso a escrita narrativa de Autran Dourado
possibilita ricas leituras a respeito da representação da mulher na literatura
brasileira, de forma bem humorada e criativa. Esta passagem do Novelário
de Donga Novais poderia muito bem ser o final do livro, mas não é, a
história do romance, em verdade, só está começando.

Considerações finais

Autran Dourado experimentou todas as formas narrativas, em seu
romance, diferentes pontos de vista e focalizações. Consciente da sua
capacidade inventiva, refletiu sistematicamente sobre o seu fazer literário, a



ponto de teorizar sobre sua poética, daí, com frequência, nas suas obras
literárias ele refletir também sobre a própria construção estética do romance
(o seu próprio e em termos gerais), apontando para o caráter metatextual
inovador. Em Novelário de Donga Novais não foi diferente, pois todo o
discurso de sua narrativa é permeado pelas reflexões que faz sobre a própria
construção literária, seja por meio de ironias e paródias, seja por meio dos
ditos populares, seja aproximando discursos: real (o que se pretende base da
construção da história) e ficcional (o que inclui o texto do romance na
tradição literária). Na sua experiência narrativa ele consegue, ainda, fazer
transitar, pelas várias obras literárias elencadas e lembradas, personagens de
outras histórias, dando ao seu livro um sentido de continuidade, de uma
grande obra, fato corroborado pela repetição e permanência de uma
cosmologia própria, como é o caso da criação da fictícia (mas nem por isso
menos real), cidade de Duas Pontes.

Novelário de Donga Novias constitui-se através do hibridismo: ficção e
realidade dão-se as mãos; poesia e prosa se completam; o tempo é
subvertido, e a memória dá o tom da narrativa: o real é o passado, como em
Faulkner e em outros narradores de obras lembradas (como os poetas
medievais e narradores de poemas épicos). Portanto, o romance torna-se um
trabalho de artesão, de quem conhece muito bem seu ofício, aliado ao fato
de seu criador também ser um grande perscrutador da alma humana, que
enobrece aqueles que se voltam para o seu discurso, para sua obra.
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Percurso poético de Francisco Alvim: uma
revisão crítica
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Resumo: Neste artigo, intenciona-se compreender o itinerário poético de
Francisco Alvim, desde a publicação de seu primeiro livro Sol dos cegos, em
1968, ao seu último livro, O metro nenhum, em 2011. Na busca de melhor
compreender sua trajetória, apresenta-se uma revisão da recepção crítica de sua
poesia, de modo a situar a dissertação de mestrado em andamento sobre sua
poética no âmbito dessa crítica literária. A partir do estudo de cada obra e suas
principais análises, pretende-se compreender a importância da ironia na
composição de seus textos poéticos e a relação do poeta com a tradição,
demarcando seu diálogo, especialmente, com Carlos Drummond de Andrade,
Oswald de Andrade e a Poesia Marginal, identificando as aproximações e os
distanciamentos entre essas poéticas. Para a elaboração deste estudo, foram
selecionados os principais autores críticos de sua obra até o momento, como por
exemplo, Heloisa Buarque de Hollanda, Flora Süssekind, Roberto Schwartz,
Augusto Massi, José Guilherme Merquior, José Miguel Wisnik entre outros.

Palavras-chave: revisão crítica. Francisco Alvim. Ironia. Tradição. Poesia
marginal.

 
 
Francisco Alvim2, poeta contemporâneo, começou a publicar na década

de 1960 e apresenta, desde seu primeiro livro, algumas tendências,
especialmente no que diz respeito à assimilação de temas da vida cotidiana,
a tonalidade coloquial e a incorporação de falas ao inventário poético. Em
sua poesia, há um jogo de vozes que se contrasta e se harmoniza no plano
simbólico em dissonância a outro plano de enunciação que se coaduna com
o “eu lírico”, representante da subjetividade – a consciência reflexiva. O
percurso poético de Francisco Alvim é marcado por um jogo de contrários



que demarcam bem a busca de um “tom” que seja capaz de responder ao
desejo de representar mais que expressar, contrariando a tradição lírica.
Esse jogo começa a se delinear em seu primeiro livro Sol dos Cegos no qual
se encontra, ainda que incipiente, uma assimilação da realidade social em
contraste com o mundo subjetivo da voz lírica. Em seu percurso poético,
Alvim trava um diálogo com a tradição, especialmente com os modernistas,
em que se destacam Carlos Drummond de Andrade e Oswald de Andrade.
Seu diálogo se estende também ao movimento “poesia marginal” do qual
assimila estratégias significativas.

O objetivo deste artigo é compreender o percurso poético de Francisco
Alvim, a partir de sua fortuna crítica, buscando assimilar as características
mais incisivas de sua poesia para definir, com maior precisão, o enfoque a
ser dado à dissertação de mestrado da pesquisadora. Intenciona-se
desenvolver um estudo que aprofunde as questões suscitadas pela crítica
sobre essa poética, especialmente em relação à ironia presente em seus
poemas e o sentido produzido por esse recurso linguístico. O estudo se
centrará na obra de Francisco Alvim, seguindo sua produção poética por
ordem de publicação e selecionando algumas das críticas mais relevantes de
sua poesia, como as publicadas por José Guilherme Merquior, Heloisa
Buarque de Hollanda, Flora Süssekind, Roberto Schwarz entre outros,
enfocando aspectos singulares e reveladores de uma poesia que se
consagrou como representativa da melhor produção contemporânea.

Sol dos cegos, primeiro livro do poeta Francisco Alvim, foi publicado,
inicialmente, em 1968, pela Gráfica e Editora Olímpica, no Rio de Janeiro,
em edição custeada pelo autor. O livro divide-se em duas partes,
organizadas em tempo cronológico de sua produção: a primeira, de título
homônimo, apresenta poemas de 1964 a 1967; a segunda, “Amostra
Grátis”, traz suas produções de 1957 a 1963. Segundo o poeta, em



entrevista ao Jornal Opinião3, nessa época ele ainda não integrava o
movimento poético “poesia marginal”, do qual só veio a participar mais
tarde, quando foi convidado a publicar, juntamente com outros poetas, na
coleção Frenesi – lançada em 1974, no Rio de Janeiro.

Apesar de contrastar com suas produções ulteriores por seu caráter mais
subjetivo e metafórico, em Sol dos cegos já se encontra a contradição
mediadora de sua criação: o jogo entre o fora e o dentro. Francisco Alvim
já anunciava sua preocupação com a descrição do mundo circundante de
onde capta as relações e os sentimentos ambíguos e contraditórios do
homem. Nesse livro, fica evidente sua filiação poética ao poeta modernista
Carlos Drummond de Andrade, mineiro como ele, de quem, afirma, sofreu
a maior e mais profunda influência. Em suas palavras: “Drummond, para
mim, são as vertentes profundas. É Minas.”4 Sua obra mantém um diálogo
não apenas com Drummond, mas também com o movimento modernista
como um todo e com outros poetas de quem sofreu as primeiras influências.

Em seu primeiro livro, Francisco Alvim já esboçava um impulso na
direção do outro, na busca significante de representar o que se passa no
espaço de fora – o mundo, as pessoas, a consciência do outro, destacando-
se sua identificação com as temáticas drummondianas e com o verso mais
lírico – com o uso de recursos poéticos como rimas, metáforas e um ritmo
consoante com a linguagem poética. Esse impulso, consciente, apresenta-se
em poemas descritivos nos quais o autor faz recortes precisos de cenas,
como se fotografasse instantes. A fugacidade e o inusitado dos flagrantes
contribuem para o antilirismo, aspecto em que o poeta vai se aprofundar em
suas produções seguintes e que será destaque relevante na abordagem da
crítica.

José Guilherme Merquior, em seu livro A astúcia da mimese (1997,
p. 208-217), apresenta um capítulo, “Sobre o verso de Francisco Alvim”,



dedicado à análise de Sol dos cegos. Ele inicia afirmando o rigor e a
economia do poeta que apresenta, em seu “pequeno” livro, dez anos de
produção poética, segundo o crítico, uma das melhores manifestações da
poesia nacional da época. Merquior compara o estilo de Alvim com as
tendências globais da poesia modernista, especialmente com João Cabral de
Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade. Com o primeiro, segundo
Merquior, o poeta evita a influência pelo “abandono do primado intelectual
na linguagem cabralina”, assumindo, na construção de seus poemas, o que o
crítico chama de poesia “vivencial”. Em Cabral, sobrepõe-se a exploração
do símbolo, cedendo o primeiro plano do poema à figuração metafórica. Em
Alvim, predomina o “registro da experiência bruta”, em que o poema cede
espaço para a evocação direta de uma experiência. Essa poesia vivencial é
uma escolha consciente do poeta de Sol dos cegos, o que se apresenta em
poemas como este que abre Amostra grátis:

Poesia –
espinha dorsal
Não te quero
fezes
nem flores
Quero-te aberta
para o que der
e vier
(ALVIM, 2004, p. 349)

Merquior compara-o com a “Nova poética” de Manuel Bandeira e o
analisa como uma declaração anticabralina. O poema de Alvim se
contrapõe ao poema “Antiode” de Cabral pela negação da imagística
proposta pelo poeta de Psicologia da composição. Segundo ele, a
consequência desse movimento é a “assimilação alviniana do tom
modernista não-clássico”. O crítico aponta, em seus primeiros poemas, uma
dicção própria e uma liberdade de “ataque”. Aborda a convergência de



vários elementos desse livro inicial com a obra de Drummond,
reconhecendo que isso se dá mais por uma “afinidade de ânimo” ou
“comunidade psíquica” do que por um “servilismo de estilo”, em suas
palavras. Identifica essas afinidades em poemas como “Rapto da lua” e “A
roupa do rei”, em que marca a assimilação de um estado de espírito mais
que de estilo. Afirma que a “nota “modernista”, primodrummondiana”,
presente em certos poemas de Alvim, está relacionada à recusa do poeta ao
estilo cabralino e à dicção clássico-modernista de Cabral. A assimilação de
Drummond não se releva, porém, em sua totalidade, há em Alvim uma
visão diferenciada em relação ao estilo de 1930. Cita, por exemplo, o
estatuto da solidão em Drummond de Brejo das almas, em que há uma
“experiência moral e sentimental anterior ao mergulho na vida moderna na
grande cidade” que assume por vezes a predestinação. Já em Alvim, afirma
Merquior (1997, p. 214),

o novo princípio da solidão substitui o senso de anterioridade do ego (indissociável, no plano
simbólico, da transição sociedade brasileira tradicional/sociedade moderna, vivida e interpretada
pelos modernistas) por uma consciência agônica da vulnerabilidade do indivíduo em face da
“paisagem humana”, do meio social, do comércio doloroso e imediato com o nosso presente
social, com o tempo agressivo do ethos urbano moderno.

Para o crítico, o poema que sintetiza Sol dos cegos é “Paralaxe”, porque
recolhe todos os motivos regentes dessa poesia e sistematiza a sua
capacidade de penetração crítica do ambiente brasileiro. Ao analisar o
poema, Merquior avalia a qualidade sintética, cinematográfica da estrofe
alviniana e a consciência crítica do poeta que não se esquece de revelar a
face íntima do drama humano.

Sol dos cegos foi considerado por Francisco Alvim “o livro de um
discípulo aplicado dos modernistas”5, a expressão, em suas palavras, de um
conflito interno provocado pela influência de suas leituras, especialmente,



os poetas Carlos Drummond de Andrade e Jorge de Lima. O poeta também
assume a primeira influência sofrida: a poesia de sua irmã Maria Ângela
Alvim. O livro já traz as marcas de um jogo dialético entre o dentro e o
fora, em que são representadas a sociedade moderna e as angústias do
homem ante a vulnerabilidade dos sentimentos e das relações humanas,
como assinala Heloísa Buarque de Holanda (1981, p. 10): “A exploração do
estar dentro e fora, a sutileza da percepção crítica de um certo e definitivo
mal-estar e o investimento no trabalho alegórico desse pathos desenham sua
dicção poética”.

O diálogo com os modernistas se dá por diversos ângulos. No campo
temático, tem-se a presença de sólidas preocupações com a metalinguística
– o pensar sobre o próprio fazer poético – uma característica marcante do
movimento modernista que ainda figura relevante na contemporaneidade.
Seu primeiro livro já apresenta suas reflexões sobre o ato criador. Em
Francisco Alvim, manifesta-se sempre uma forte consciência do fazer
poético e dos elementos motivadores de sua arte. No poema “Corpo”, tem-
se uma mostra de sua capacidade sintetizadora dessa contradição que
alimenta sua verve poética:

[...] há um fora dentro da gente
e fora da gente um dentro
demonstrativos pronomes
o tempo o mundo as pessoas
o olho
(ALVIM, 2004, p. 333)

Sol dos cegos, ao ser analisado no conjunto da obra de Francisco Alvim,
aparece como um canto dissonante por seus poemas apresentarem algumas
características que não permanecerão em sua produção subsequente: a
metaforização da linguagem, o ponto de vista centrado em uma voz
unívoca, o discurso mais subjetivo, o predomínio de poemas mais longos.



Esse é o tom que marca seu primeiro livro e que destoa de aspectos em que
ele vai se aprofundando em seu percurso poético. Porém, mesmo que em
doses lentas e esparsas, já se tem em Sol dos cegos o germe de uma dicção
que o acompanhará, como os poemas descritivos – a descrição cuidada, o
recorte preciso dos detalhes; a prosa desmetaforizando a linguagem poética;
a teatralização da voz lírica (o diálogo, o monólogo); as cenas; a poesia da
aproximação com o cotidiano; com as questões prosaicas e a notação
mínima.

Com a publicação de Passatempo, em 1974, pela Coleção Frenesi,
Francisco Alvim passa a participar efetivamente do movimento “poesia
marginal”. E dessa época, especialmente, trouxe as marcas de uma poesia
mais afim aos modernistas da primeira fase, especialmente Oswald de
Andrade e Manuel Bandeira, por suas escolhas pelo coloquial, pelas
temáticas do cotidiano, pelo dialogismo que já começa a se imiscuir mais
amiúde em seus poemas:

Fume do meu cigarro
Deixa experimentar o seu
(Quanto ganhará este sujeito?)
Blazer, roseta, o país voltando-lhe
No hábito do anel profissional
Afinal, meu velho, são trinta anos
(ALVIM, 2004, p. 245)

Em Passatempo, Francisco Alvim “marca sua posição como produtor
independente: o encantamento com a realização do livro, o olho no
cotidiano, o poema curto, a articulação entre poesia e vida” (Hollanda,
1981, p. 10). Outro crítico, Joaquim-Francisco Coelho (1976, p. 88-89), em
uma análise de Passatempo, aborda as “montagens” organizadas de falas
que aparecem nesse livro como um aspecto mais relevante e instaurador de
um discurso eminentemente dramático. Cita nesse procedimento estético a



“despersonalização”, segundo ele, meio poundiana, que possibilita a
coexistência da emoção do indivíduo e da emoção social. Essa
característica, que já se apresentava no primeiro livro de Alvim, acentua-se
em Passatempo, afirmando uma dicção em que impera a presença de outras
vozes, vox populi, como diz o crítico, “por agregação de frases soltas ou
pré-fabricadas”, criando a naturalidade da conversa coloquial. Segundo
Coelho (1976), em relação à visão ou ao sentimento da vida, o poeta
reafirma as linhas ideológicas de seu primeiro livro, em particular a que
define o homem como um ser contraditório, propenso ao paradoxo, à
melancolia e à solidão. Propenso também ao ressentimento que às vezes
surge da angústia de existir, de suportar “ao peso demente do mundo”
(“Numa outra academia”, 2004, p. 288). Segundo Coelho, essa tristeza e
tédio retomam a “náusea” sartriana, sendo esse um motivo que domina a
obra de Alvim. O crítico também aborda a escolha do poeta pelo humor
presente na linguagem “malandra” (característica da poesia marginal), mas
sempre “sob o óculo da ironia”.

A primeira parte do livro é mais lírica e a segunda, Exemplar Proceder,
mais descritiva. As cenas, os diálogos, os recortes de “falas” vão compondo
um drama em muitos e dissonantes atos. Na fronteira da narrativa, essa
poesia se fragmenta em instantes verbais flagrados no espaço de circulação
do poeta, como afirma José Miguel Wisnik (1981, p. 67):

Essas notações foto poéticas que desenham grafismos sugestivos no flagrante coloquial (no
restaurante, no guichê, no jardim público, no banheiro, no banquete, na academia de polícia, na
cama, no ônibus) deixam o leitor entre intrigado, fascinado e irritado com a brevidade dos
impulsos que passam por essas nervuras todas, onde a poesia flutua à deriva na linha d’água, flor
ou fezes, entre o surpreendente e a plena banalidade.

Há uma significativa epígrafe para essa parte, antecipando sua busca por
uma voz lírica menos subjetiva e mais aberta para a percepção do mundo:



“Eu sou ninguém; meu nome é ninguém, tudo que existe é uma luz.”
(ALVIM, 2004, p. 270).

O livro Dia Sim Dia Não, publicado em 1978, representa um
envolvimento maior do poeta com o movimento “poesia marginal”, por se
constituir de uma publicação conjunta com o poeta Eudoro Augusto. Essa
era uma estratégia do movimento, que marcava o desejo de compartilhar, de
construir junto. Se inicialmente a “poesia marginal” representou, para
Francisco Alvim, um espaço para burlar o bloqueio das editoras aos novos
escritores, houve outras razões mais profundas, como a atitude de ruptura
com o status quo, o que implicou em uma escolha e em um posicionamento
político, que influenciaram sua produção poética a partir da assimilação de
procedimentos e temáticas da poesia de seu tempo. Ana Cristina César e
Italo Moriconi Jr., em artigo publicado na década de 70, sobre o movimento
poesia marginal, afirmam que

Francisco Alvim, poeta maduro e com suficiente respaldo para ser publicado em editora, vê, no
entanto, na opção marginal, maior significado político. Esse significado parece se concentrar não
só na intervenção direta do escritor no processo global de produção da obra (tornando claro que a
produção literária não se restringe à escritura), mas também num descompromisso com o sistema
de consagração no campo cultural. (CÉSAR E MORICONI JR., 1977, p. 20).

A publicação coletiva era uma constante nessa época em que o trabalho
em grupo era o grande desafio frente ao regime político ditatorial que
separava, perseguia e instigava, pelo medo, à delação. Também eram
comuns nessa época as patrulhas ideológicas dos grupos mais engajados
politicamente sobre os outros menos politizados ou que queriam apostar em
uma postura política diferente da radicalização pela luta armada. Sobre esse
tempo, Hollanda (1981, p. 10) comenta: “Novos ventos sopravam no nosso
ambiente literário. Era o tempo do poemão, como dizia Cacaso, onde todos
escreviam o mesmo longo e coletivo poema.”



Nesse livro, há uma busca refinada pelo poema curto, à moda de Oswald
de Andrade com o poema minuto. A contiguidade vai se tornando
representante de uma época de censura em que prevalecia o silêncio.
Quanto menos falar, mais possibilidade de ocultar o discurso da denúncia,
ao mesmo tempo em que os registros vão perdendo a máxima intromissão
do autor, com seu ponto de vista, e possibilitam uma exposição maior do
que foi, apenas no instante, o vislumbre de um momento que se eterniza na
voz poética. A notação mínima, em Francisco Alvim, é também um
discurso que oculta, nega e afirma conceitos, aproximando-se das falas
cotidianas, comuns nas conversas informais, como expressa em
“Arrependimento/eu não devia ter nascido” (ALVIM, 2004, p. 222).

Em 1981, foram publicados pela Coleção Capricho, os livros Festa e
Lago, Montanha, juntamente com vários outros livros de poetas marginais.
De acordo com a análise de Hollanda (1981, p. 10), essa publicação
representava a resposta à sintomática pergunta que pairava sobre a
experiência poética dos anos 70: “sobreviveriam sem o álibi da repressão?”.
“Esta forte ligação com o dado político, portanto, seu caráter marcadamente
circunstancial, bem como o tom informal dessa poesia sugeriam negros
prognósticos quanto a sua permanência na literatura.” As publicações
posteriores afirmaram, então, a sobrevivência dessa poesia.

Festa compõe-se de apenas cinco poemas e integra, com o livro Lago,
Montanha, publicações de Alvim ainda identificadas com vários aspectos
da poesia marginal. Lago, Montanha foi considerado pela crítica um de seus
livros mais bem elaborados. Com esta publicação, Alvim, segundo
Hollanda (1981, p10), “aprofunda de forma pessoalíssima e intransferível a
leitura do Brasil moderno reconstituído através de um irônico bom senso.”

O corpo fora é o sexto livro do poeta. Seu título, na explicação do autor,
tem a ver com o próprio clima dos textos, voltados para o inconsciente. A



epígrafe de Baudelaire referenda a explicação do poeta: “Imensa
profundeza de pensamento nas/locuções vulgares, buracos cavados/por
gerações de formigas.” (ALVIM, 2004, p. 87). No livro há o convívio de
duas vertentes, a sondagem do consciente/inconsciente e a escuta do
mundo, em particular o Brasil, apresentando os problemas da vida em
sociedade. Por meio das cenas fortuitas e o empréstimo de falas, o poeta
aprofunda seu projeto de despersonalização do enunciado poético. A sua
publicação foi em 1988, no livro Poesias reunidas, o qual abarca sua
trajetória poética até então.

Hollanda (1981) aponta, como preocupação central de sua poesia,
presente desde o primeiro livro, Sol dos cegos, a extrema vulnerabilidade
das relações e dos sentimentos no quadro da sociedade moderna. Cita
Antonio Carlos de Brito (Cacaso) (Não quero prosa, 1997) que em um
longo ensaio (O poeta dos outros) estuda os passos poéticos de Francisco
Alvim. É dele a frase que dá título a seu artigo: “Ceder a vez, ceder a voz”,
retomada por outros estudiosos do poeta. Em seu ensaio, Cacaso (1997)
explica esse procedimento, dizendo que a poesia de Alvim consiste num
improviso em que “ceder a vez, ceder a voz” é uma forma sutil, uma técnica
e uma maneira de se obter o poema, ou seja, o poeta é um desentranhador e
extrai a poesia que está prisioneira das coisas. Para ele, esta é a atitude
básica de Chico Alvim, afastar-se para dar lugar ao que vem de fora, do
mundo. Ele vê nesta atitude complexa três consequências: um gesto de
cortesia; uma forma de conhecimento e uma estratégia para disfarçar a
autoria.

Primeiramente, é um gesto de cortesia. Num outro instante, é forma de conhecimento. Num
terceiro momento, é uma estratégia para disfarçar a autoria. Cordialidade, informação, construção.
[...] Chico Alvim é poeta de outro tipo: entre falar e ouvir, prefere ouvir. É o poeta dos outros.
Cede a palavra. Ausenta-se para que a voz alheia ocupe a cena e a atenção. Em matéria de
gentileza poética, é o máximo que já vi, além da demonstração de desprendimento que dá. [...]



Ora, a partir do momento em que o poeta cede a palavra, além da simpatia que atrai pela
despretensão do gesto, ainda se abre para o conhecimento da diversidade social e humana.
(CACASO, 1988, p. 150).

Outro crítico que analisa sua obra é Schwarz (Sequências brasileiras,
1999, p. 205-206). Para ele, a poesia de Francisco Alvim se aproxima de
Manuel Bandeira pelo espírito humilde e fraterno e de Dostoiévski no que
toca à familiaridade interior com o erro e o crime. Ressalta em sua
composição as falas – as mais simples e naturais, como se houvesse,
segundo ele, “um microfone circulando: o que é dito é facílimo e quase
nada, mas o conjunto, formado pelas vozes que contracenam, tem a
complexidade da vida e esboça algo como uma fragmentária comédia
nacional, interior e exterior.” Afirma sua relação com a tradição,
especialmente a modernista, identificando em Drummond, a fonte para o
autoexame do pequeno-burguês e, em Oswald de Andrade, a técnica da
notação mínima, com intenção de alegoria. O clima de desbunde, como
afirma, é atribuído à influência dos anos 70, especialmente à “poesia
marginal”.

Flora Süssekind (1989) publica, na Revista USP, o artigo “Seis poetas e
alguns comentários”, reeditado depois em seu livro, Papéis colados, no qual
há uma parte dedicada a Francisco Alvim e sugestivamente denominada
“Escrever com a tesoura”, em que ela analisa sua poética. Süssekind destaca
dois aspectos importantes em sua poesia: a descrição e a teatralização.
Segundo ela, o texto descritivo o aproxima de escritores como João Cabral
de Melo Neto. As cenas, pequenos relatos, falas e detalhes obedecem a um
movimento de desmetaforização da linguagem poética, a compreensão da
escrita como recorte, que lhe dá a possibilidade de cristalizar num
“instantâneo”, numa voz, uma multiplicidade de experiências. É essa tensão
ao máximo que o aproxima do drama. Ela aponta, no desdobramento do
sujeito lírico, a dissolução do lírico em drama ou farsa na modernidade. A



afirmação do sujeito só pode se dar em relação ao outro, a algum
interlocutor, aí o movimento característico de uma poesia-para-várias-
vozes. Na captação do objeto para “dá-lo a ver”, o poeta faz opção pela
elipse, pelo recorte. Segundo Süssekind (1989), em Francisco Alvim, “é
com a tesoura que se escreve.”

Em 2000, o poeta lança Elefante. Em 1999, a revista de poesia Inimigo
Rumor publicou alguns poemas inéditos de Francisco Alvim e dois ensaios
sobre esse livro. O primeiro, de Sérgio Alcides, tem como título “Elefante à
vista”. Em seu ensaio, Sérgio Alcides enfatiza o registro
poético/antipoético, desmetaforizante e fragmentário de sua poesia. O
poeta, segundo Alcides (1999), realiza uma “escuta” muito sofisticada e
generosa das “locuções vulgares”. Francisco Alvim, segundo o crítico,
inventa um poema que trabalha com a incompletude e incorpora a leitura
como jogo de previsibilidades e imprevisibilidades. Em cada poema, uma
adesão ao cotidiano, às “locuções vulgares”, à desejada fala do outro, sendo
sua motivação principal não o registro, mas o jogo. Há um retorno à poética
do cotidiano delineada pelos modernistas (mais afim a Bandeira). É uma
poesia “colecionadora” de particularidades, no que é, para Sérgio Alcides,
acima de tudo, moderna. O segundo ensaio, da revista Inimigo Rumor
(1999), de Augusto Massi, “Conversa dentro conversa fora”, é uma
conversa com o leitor de Chico Alvim e com o próprio poeta. Relaciona a
pessoa do poeta à sua poesia pela simpatia, pela naturalidade; segundo ele,
seu tom coloquial é o de quem está sempre puxando conversa. De acordo
com Augusto Massi, o poeta organiza o coro dos contrários nas muitas
vozes que compõem sua poesia. Ele inverte a máxima do autoritarismo
nacional: “Você sabe com quem está falando?” Ao que relembra: “Sabe
quem está ouvindo?” Enfatiza ser uma poesia que se estrutura a partir de
uma tensão entre o mundo exterior e a experiência íntima. Sua obra faz uma



recorrência às imagens espaciais que giram em torno de “fora” e de
“dentro”. Augusto Massi acrescenta um componente biográfico importante,
a poesia para Francisco Alvim foi um hábito adquirido dentro do grupo
familiar. Os irmãos conversam, segundo ele, através dos livros; o que
explica sua atitude sempre aberta para a experiência literária do grupo. Sua
fisionomia individual afirma-se nessa pronta capacidade de ocultar-se:
ceder a voz, ceder a vez.

Süssekind (2000, p. 19) publica o artigo “O real da poesia”, em que
analisa Elefante, mostrando que, nesse livro, o poeta intensifica o diálogo
com a obra de Drummond, renovando sua filiação à tradição. O título do
livro e o poema de mesmo nome são uma referência ao poema “Elefante”
do modernista, publicado no livro Rosa do povo. Guardando suas
particularidades, contextuais e semânticas, o poema de Alvim reverencia
uma de suas influências mais relevantes. O processo de criação de Alvim,
no livro Elefante, fortalece um aspecto de sua poesia que é o jogo entre “o
dentro e o fora”, em que se ressaltam, na metáfora do “dentro”, a
sensibilidade e a subjetividade lírica, expressa pela “eu poético”. Já a
metáfora do “fora”, intensifica seu questionamento: “Qual o real da
poesia?”. De acordo com Süssekind (2000, p. 19), o Elefante de Alvim
reavalia a própria trajetória do poeta e aponta uma “orientação
obrigatoriamente dupla (entre o descritivo e o reflexivo, entre fora e dentro,
entre ver e ouvir)”. Destaca em sua experiência poética um “processo
verbal marcado pela despersonalização, pelo inacabamento e pelo elíptico”,
delimitado, ainda, por “tensões que sublinham simultaneamente as cisões e
incorporações entre dentro e fora, longe e perto, poema e mundo, que
percorrem todo o livro”. O “real” de sua poesia está nesta tensão que revela
a teatralidade de sua poesia. Por meio da relação entre as coisas do mundo e
o poético, ressaltando a multiplicidade de vozes, as personas, as cenas, as



”falas” de empréstimo, as expressões da coloquialidade, o poeta vai
construindo um panorama da cultura brasileira.

Schwarz (2002), em ensaio sobre este livro, apresenta uma leitura
aprofundada desse viés, presente na poética alviniana, que revela a leveza e
a crueza da realidade social, em uma poesia, que, segundo o crítico,
desconstrói as relações sociais e políticas do Brasil. O crítico inicia sua
argumentação, afirmando que, passados três quartos de século, a pesquisa
modernista da peculiaridade brasileira, da fala, ritmos, relações etc. são
retomadas por Francisco Alvim que, a partir das expressões reveladoras do
indivíduo e de suas relações sociais, apresenta sua posição como poeta que,
segundo o crítico, está explícita em um de seus poemas: “QUER
VER?/Escuta” (ALVIM, 2000, p. 76). Percebe-se, nesse verso, o essencial
de sua posição, já que ouvir é revelador de sua poesia e do que ela quer
revelar: a fala do outro, o real da linguagem, sua capacidade de desvelar o
ser. A indisciplina do poeta quanto ao respeito às normas gramaticais,
recriando a informalidade presente no trato e na linguagem, são
características brasileiras. As particularidades sociais e culturais de sua
entonação remetem a diferentes possibilidades de autoria e essa gama de
vozes é sustentada pela fala corrente presente no cotidiano; o que é
indicador, segundo Schwarz, da peculiaridade nacional e complexidade que
circunda o homem em sociedade. Reside nesse lócus o cerne dessa poesia:
linguagem e situações comuns em discrepância, ou em falta, com a norma
da civilização contemporânea. Em sua poesia, Francisco Alvim apresenta

A dramatização de um conteúdo abstrato, sempre o mesmo, levada a cabo de maneiras muito
diversas, com a liberdade de meios estabelecida pelo modernismo. Trata-se das relações
brasileiras entre informalidade e norma, cuja heterodoxia, dependendo do ponto de vista, funciona
como um defeito de fábrica ou como um presente dos deuses. (SCHWARZ, 2002, p. 5).



Esse recorte de falas apresenta-se em sua poesia de forma variável,
partindo de situações pitorescas mais comuns e perceptíveis a toques mais
sutis, nem sempre fáceis de notar. Há uma mescla de discursos
representantes de outros países que se coadunam com as falas brasileiras,
ressaltando, segundo Schwarz (2002), o espaço brasileiro. Ele analisa vários
poemas do livro Elefante, para provar que, mesmo em poemas em que o
assunto é filosófico, há uma mistura de coloquialismos leves os quais
desuniversalizam e trazem para a esquina, para o conhecido, para o espaço
nacional. Segundo afirma, há um sotaque e uma circunstância, além do
antropomorfismo, amenizando os rigores da abstração. Algumas
dissonâncias remetem ao país, concebido em sua má-formação estrutural,
conferindo aos poemas, sobretudo aos brevíssimos, certa ressonância
suplementar, para a qual o leitor vai se educando. Apresenta o exemplo do
poema “FUTEBOL// Tem bola em que ele não vai” (ALVIM, 2000, p. 125)
e o analisa, afirmando que a sabedoria expressa no poema não se restringe
ao tema esportivo, mas se estende a todas as áreas da vida nacional
obrigadas à prudência: o político, o pai de família, o traficante etc. Há uma
abertura metafórica sem fronteira definida, mas que remete ao terror
exercido pelo regime militar, cuja sombra está presente em vários
momentos do livro, em outros livros e poemas do poeta e no passado
recente do país. De acordo com o crítico, esse também é um fator da
informalidade. A revelação está no parentesco entre os medos, entre as
decisões de maneirar.

A forma elíptica extrema exercitada pelo poeta exige uma leitura ativa,
crítica e perspicaz. Para Schwarz (2002, p. 6): “Cada poema, mesmo
quando composto de apenas título e uma linha, é episódio e perfil da vida
de uma totalidade, que é de ficção muito relativamente, só pelo estímulo de



origem.” O poeta exercita a condensação ao limite e a compensa noutro
plano, buscando a soltura e a amplitude do universo histórico-social.

O crítico afirma que a miniaturização nos poemas-minuto dos temas
romanescos: dor de cotovelo, ressentimento social, remorso de classe,
guerra em família etc. estão reduzidos à devida proporção, sem prejuízo das
incríveis sutilezas. Os poemas se agrupam segundo alguns aspectos
inesperados, do simples contraste ao comentário mútuo fulminante, e
interagem à distância. Cita, como exemplo, o poema “PARQUE//É
bom/mas é muito misturado.” (ALVIM, 2000, p. 85). Neste ressalta-se uma
opinião crítica, em que há, ao mesmo tempo, um elogio aos espaços
públicos com preservação da natureza e uma rejeição à sua utilização por
todos, indistintamente, como pregam as leis de uso desses espaços. Essa
rejeição reflete, segundo Schwarz (2002, p. 6), um problema do progresso
nacional, ainda refém das origens coloniais, o que implica no sentimento
antipovo, presente nas relações sociais, o qual se constitui em esteio da
fratura social.

Os sem-direito são capazes de civilidade peculiar, e também de truculência aprendida com os de
cima. Ao passo que os esclarecidos aspiram à malandragem desculpável dos pequenos
delinquentes, sem prejuízo dos momentos de altura amorosa ou reflexiva, ou de barbárie.
(SCHWARZ, 2002, p. 6).

Schwarz (2002) enfatiza, na obra de Alvim, a presença das divisões
sociais e suas sutilezas brutais e a busca da poesia em territórios insólitos
pouco frequentados pela literatura. Para ele, as vozes que falam através do
poeta não são de ninguém em particular, mas também não são de todos.
Schwarz (2002, p. 6) afirma: “Anônimas e típicas, nem individualizadas
nem universais, elas têm a polivalência do uso corrente, sempre em via de
especificação, com encaixe estrutural em nosso processo coletivo, a cujas
posições cardeais respondem alternadamente e cujo padrão de desigualdade



veiculam.” No mesmo longo artigo crítico, Schwarz ressalta o aspecto
irônico dessa poesia, citando um poema do livro Elefante, em que Alvim dá
mostra de sua consciência crítica: “ironia/das polimorfas
vozes/sibilinas/transtornadas no ouvido/da língua” (ALVIM, 2000, p. 22). É
com essa consciência e rigor estético que o poeta lança mão de lições
aprendidas com outros escritores, como João Cabral, por exemplo, com
quem, segundo o crítico, aprendeu a disciplina da brevidade, da variação e
da construção límpida, só que, em Alvim, é resultado da escuta primorosa e
da vontade de desvelar a pesada herança político-moral de seu país.

Em 2004, Alvim publica, pelas editoras Cosac & Naify e 7 Letras, o livro
Poemas, em que reúne sua produção poética de 1968 a 2000.

Em 2011, Francisco Alvim publica seu mais recente livro, O metro
nenhum, pela Companhia das Letras. Massi (2011) publica, no jornal Folha
de São Paulo, a resenha “Estilo tardio exibe radicalidade de Francisco
Alvim”, em que analisa esse estilo tardio a que se refere no título e afirma
que, em Alvim, ele está relacionado ao amadurecimento da experiência do
artista. Para ele, o título do livro, O metro nenhum, apresenta uma
negatividade que influencia a significação de todo o conjunto de poemas. É
a partir dessa negação radical que o poeta reivindica uma liberdade extrema
de quem escreve com consciência de sua radicalidade. Aí reside o vigor e a
juventude do livro, sendo que, para o crítico, a possibilidade de avançar só
existe, porque não há a possibilidade do retorno. Observa que, em alguns
poemas, título e versos se “autodevoram”. Essa aparente repetição contribui
para o estranhamento. De acordo com Massi, o trabalho de Alvim com os
títulos abandonados e a epígrafe fora de seu espaço “refazem no âmbito
lírico as mesmas operações de caráter ideológico: os cortes bruscos trazem
à tona tudo o que está soterrado pela fala cotidiana”. Outro aspecto
destacado pelo crítico e que se repete em livros anteriores é a presença de



poemas em língua estrangeira, o que ele analisa como uma prática
indicadora de “que o ouvido do poeta pode decupar outras falas, que a
matriz do seu registro possui alcance universal.” Destaca, também, que em
O metro nenhum há poemas “impregnados de magnetismo, plenos de beleza
e enigma”.

Alexandre Pillati (2011), no artigo “Riso e violência”, publicado no site
“Outras Palavras”, também analisa o último livro de Alvim, ressaltando em
sua poesia o “alto refinamento” e a “grande consciência” de suas “funções e
disfunções”. O crítico afirma a modernidade de sua poesia presente na
inquietação que ela dissemina. Sua arte instaura, segundo ele, “uma dicção
que só se pode compreender a partir da sua função problematizadora e das
contradições fecundas que registra”. Afirma que o leitor de Chico Alvim é
convocado a participar de uma reflexão, comandada pela voz autoral, sobre
“o lugar do político na dimensão da palavra poética.” Em O metro nenhum,
Alvim chama a atenção para as tensões da vida urbana do país e, também,
às relacionadas ao fazer poético. Segundo o crítico, isso reflete uma
escolha, uma preferência por essas “situações-limite” reveladoras “da
linguagem cordial e cruel à brasileira”, em que o poeta se lança na busca de
compreender o drama contemporâneo da alienação. O autor denomina a
poética de Alvim de realismo crítico em que se ressaltam dois elementos
basilares: a violência e o riso. Quanto ao riso, afirma que ele se distancia da
piada e se aproxima da alienação, é revelador das contradições sociais. Em
relação à violência, afirma que ela é, também, “traço básico do próprio
gesto mimético.”

Além das análises de críticos renomados na área de estudos literários,
selecionadas para a revisão crítica do autor, torna-se também importante
apresentar uma síntese básica de dois trabalhos acadêmicos relevantes: a
dissertação de mestrado “O rito das calçadas”, de Heitor Ferraz Mello,



defendida em 2001, na USP, e a tese de doutorado “Mas é limpinha: uma
poética para Francisco Alvim”, defendida em 2014, na Universidade
Federal de Santa Catarina, por Laíse Ribas Bastos.

Na dissertação de Heitor Ferraz Mello, o objetivo é compreender a
palavra propiciadora da poesia de Alvim em três momentos diferentes,
denominados por ele com os seguintes títulos: “Palavra fecundada”,
“Palavra circulando” e “Palavra envenenada”. Cada um deles representa um
momento significativo na trajetória poética de Francisco Alvim, afirma
Mello (2001). Na “Palavra fecundada”, o autor analisa o primeiro livro do
poeta, Sol dos cegos, demarcando sua relação com os modernistas,
especialmente Cabral e Drummond. Ressalta o impasse do poeta com o “eu
lírico” tradicional e sua relação com essas influências fundamentais. Mello
(2001, p. 9) questiona Merquior (1997) em sua afirmação de que Alvim
nega a cabralidade, argumentando que “a questão é mais complexa e não se
trata de uma simples e pura negação, mas, sim, de uma avaliação crítica que
visa incorporar a objetividade e a limpidez de construção cabralina”. Em
“Palavra circulando”, Mello aborda os livros Passatempo (de 1974); Dia
sim, dia não (de 1978, publicado em parceria com Eudoro Augusto); Festa
e Lago, Montanha (ambos publicados em 1981), ressaltando a relação dos
livros com o período da “poesia marginal” brasileira, dos anos 70. Segundo
ele, Alvim soube se utilizar de aspectos interessantes da “poesia marginal”
sem tornar-se de fato um poeta marginal. Em sua análise, aponta os dois
contemporâneos com quem o poeta travou diálogos mais fecundos: Antonio
Carlos de Brito (Cacaso) e Roberto Schwarz. Em “Palavra envenenada”,
sua abordagem centra-se nos livros O corpo fora (1988) e Elefante (2000),
defendendo, especialmente, que, nesses livros, Alvim aprofunda o projeto
modernista de compreender a formação brasileira. A palavra, captada pelo
poeta e transformada em poesia, está impregnada de uma ideologia que



impede os avanços na sociedade brasileira. Nas palavras de Mello (2001,
p. 10-11), “é a informalidade gerando violência e seguindo na contramão
das regulamentações da vida burguesa.” O poeta percebe que a “alegria
modernista, que encontrou nas peculiaridades brasileiras uma possibilidade
própria de transformação, hoje é uma alegria envenenada.”

A tese de Laíse Ribas Bastos tem o objetivo de investigar a poesia de
Francisco Alvim a fim de entender a configuração de um texto poético que
se constrói a partir da fragilidade, precariedade e tenuidade apreendidas no
modo de ver o mundo, as coisas do mundo, e da vida. Seu enfoque abarca a
obra poética de Alvim, de 1968, com Sol dos cegos, a 2011, com a
publicação de O metro nenhum. A tese discute os principais aspectos da
poética de Alvim, especialmente, “a relação com o presente; a apreensão
das falas alheias; e a dissimulação dos sujeitos poéticos na poesia”.
Segundo Bastos (2014, p. 230), “ler a poesia a partir dessas marcas
pressupõe saber que uma poética da fragilidade – e frágil porque parca,
pouca, escassa – se impõe também como potência, como força significativa,
capaz de ferir, perspicaz, impetuosa e impiedosamente.” A partir de estudos
fundamentados, a pesquisadora analisa, especialmente, as implicações do
desdobramento do sujeito lírico e suas consequências na
contemporaneidade.

Os estudos apresentados revelam a complexidade e a abrangência da
poesia de Alvim que, apesar de uma produção não muito extensa,
consubstancia múltiplas possibilidades de leitura, algumas já apontadas pela
crítica, e outras ainda carentes de um aprofundamento crítico que revele
suas nuances e significações. Ao realizar essa revisão crítica do poeta, fez-
se necessário uma seleção em que se levou em conta a representatividade
do crítico e a análise da obra de Alvim, demarcando o seu percurso poético,
em abordagens restritas a livros específicos ou uma análise mais abrangente



de sua produção, como as pesquisas científicas realizadas em universidades,
em nível de mestrado e de doutorado. Perscrutar os estudos realizados sobre
sua poesia torna-se fundamental para definir os caminhos da dissertação,
possibilitando eleger um aspecto singular sobre o projeto estético de Alvim,
fundador de novos paradigmas para a poesia contemporânea. A partir do
exposto, entende-se, então, a premência de se compreender a ironia,
presente em sua produção poética, e a relação dessa ironia com a tradição,
demarcando as proximidades e os distanciamentos possíveis, bem como sua
significação, reveladora da força e complexidade da poesia contemporânea.
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João Cabral de Melo Neto e Sophia de
Mello Breyner Andresen: o pacto com as
coisas exteriores e a visualidade alucinada

 
Kelly Beatriz do Prado1

 

Resumo: Este artigo propõe uma leitura das confluências entre poesias de João
Cabral de Melo Neto e Sophia de Mello Breyner Andresen, buscando evidenciar a
presença de Cabral na Literatura Portuguesa. Ao centrar-se nos livros Agrestes de
Cabral e Geografia de Sophia de Mello Andresen, será abordada a reflexão sobre
o papel do poeta como construtor no processo de elaboração poética. O livro de
Cabral selecionado apresenta-se como terreno bastante propício às formas de
reconfiguração da subjetividade, já que o poeta depara-se com a instauração de
um surto memorialista e a necessidade de falar a partir da alteridade, mas também
é possível reconhecer nesse olhar fixo sobre as coisas, a dimensão alucinada, bem
como o livro de Sophia Mello. A recorrência comum à representação imagética de
uma realidade concreta exterior permite não só a reconfiguração do conceito
romântico-hegeliano de poesia lírica, mas também a afirmação de uma poesia que
busca palavras cada vez mais próximas do visível, reforçando a visualidade
alucinada. Amparados teoricamente pelos textos O sujeito lírico fora de si e
Poética e Filosofia da Paisagem de Michel Collot, é possível entrever que na
poesia de Cabral e de Sophia Mello o eu não se dá a conhecer somente por meio
da representação do objeto – a paisagem, “fora de si”, como diria Michel Collot,
mas também pela dimensão alucinada com que fixa esse mesmo olhar sobre as
coisas.

Palavras-chave: Poesia brasileira. Poesia portuguesa. Visualidade alucinada.

 

Introdução

A alusão à influência efetiva de João Cabral de Melo Neto na literatura
portuguesa já é uma constante, mas somente a partir do ano de dois mil e



seis, pesquisadores no Brasil começaram a estabelecer aproximações entre a
poesia de João Cabral e Sophia de Mello Breyner Andresen2. Ao considerar
que a obra de Sophia de Mello se organiza sob uma clave noturna e uma
viragem solar que se dá de forma reforçada a partir de 1963, surgindo como
uma nova dimensão de sua poesia é que se torna possível realizar de forma
efetiva aproximações entre o fazer poético de Sophia e de Cabral.

Sophia de Mello tornou-se amiga de Cabral no fim dos anos cinquenta
em Sevilha, segundo Maria Souza Andresen Tavares (2015), quando se
conheceram por intermédio de um amigo em comum, também brasileiro,
José Paulo Moreira da Fonseca. Foi nessa ocasião que Cabral lhe contou a
história do Cristo Cigano, que viria a constituir matéria do livro de mesmo
nome publicado em 1961. O encontro entre os dois reforçou os traços
comuns já existentes em suas poéticas: a busca por uma voz anônima e o
pacto com as coisas exteriores.

Na obra de Sophia de Mello é possível notar a influência direta desse
encontro com Cabral, não só pela alteração da forma de composição, mas
também pela mudança vocabular e pelo corte de finais idealizantes que
sempre tiveram suas poesias até então. Mesmo havendo grande admiração
pelo fazer poético de João Cabral e pela capacidade e maestria com que
construía a sugestão de coisas, Sophia buscava particularmente a palavra
cada vez mais colada ao visível reforçando a visualidade alucinada própria
de sua obra e que ela mesma identifica também nas poesias de Cabral,
como é possível notar em Ilhas IV, na “Dedicatória da segunda edição do
“Cristo Cigano” a João Cabral de Melo neto”:

I
João Cabral de melo Neto
Essa história me contou
Venho agora reconta-la
Tentando representar



Não apenas o contado
E sua grande estranheza
Mas tentando ver melhor
A peculiar disciplina
De rente e justa agudeza
Que a arte deste poeta
Verdadeira mestra ensina

II
Pois é poeta que traz
À tona o que era latente
Poeta que desoculta
A voz do poema imanente
 
Nunca erra a direção
De sua exacta insistência
Não diz senão o que quer
Não se inebria em fluência
 
Mas sua arte não é só
Olhar certo e oficina
E nele como em Cesário
Algo às vezes se alucina
 
Pois há nessa tão exacta
Fidelidade à imanência
Secretas luas ferozes
Quebrando sóis de evidência
(ANDRESEN, 2015, p. 810)

A ideia de “visualidade alucinada” na poética de João Cabral se apresenta
como algo novo e o termo “alucinação” não é aceito pacificamente como
caracterizador da poesia Cabralina, mas para Sophia a poesia medida e
calculada como arquitetura não exclui a alucinação, isto porque ela já acusa
esse caráter alucinado quando afirmar tratar-se de um poeta que traz à tona
o que está subentendido ou ainda que faz vir à tona “a voz do poema
imanente”, ou seja, daquele que nasce do ser e é dele inseparável.



O fato de Cabral não se deixar inebriar pela fluência, ou seja, pelo
impulso poético não exclui o mesmo de sua poesia, já que a fidelidade com
que trata a voz desse poema, que surge do primeiro instante garante a
existência da “visualidade alucinada” como marca, mesmo que menos
evidente, de sua poética. Rosa Maria Martelo (2014) ressalta que embora
haja um grande domínio do brasileiro sobre o verso, a arte tal como a vida
não consegue excluir o inesperado que ela define como “informe”. Essa
matéria seria uma marca deixada, o “resto” que o poeta, tal como Sophia
luta para que a forma não integre.

A primeira referência direta a Sophia de Mello na obra de Cabral está em
“Elogio da Usina e de Sophia de Mello Breyner Andresen” do livro
Educação pela Pedra, publicado em 1966, em que Cabral menciona o fazer
poético de Sophia comparando-o ao modo de produção do açúcar pelo
engenho “ela desfaz-faz e faz-refaz mais acima,/ e usando apenas (sem
turbinas, vácuos)/ Algarves de sol e mar por serpentinas./ Sophia faz-refaz,
e subindo ao cristal,/ em cristais (os dela, de luz marinha) (NETO, 2008,
p. 313).

Mais tarde, em Auto do Frade, publicado em 1984, Cabral fará menção a
um verso da poesia de Sophia, “sob um sol inabitável/ que dirá Sophia um
dia” (NETO, 2008, p. 447), que se encontra no poema VI do segmento “As
Ilhas”, do livro Navegações, publicado em 1983: “Os homens sábios tinham
concluído/ Que só podia haver o já sabido:/ Para a frente era só o
inavegável/ Sob o clamor de um sol inabitável” (ANDRESEN, 2015,
p. 728).

Embora a crítica tenha realizado aproximações entre o fazer poético de
Cabral e Sophia no que diz respeito à luminosidade solar que o contato com
o poeta brasileiro fez reforçar na poesia de Sophia, a polaridade entre a
luminosidade que acompanha as coisas e o lado sombrio do mundo que,



segundo Maria Andresen Souza Tavares (2014), caracteriza-se por uma luz
de assombro que rodeia o caráter mortal das coisas com um halo alucinado,
não foi abordado, talvez porque grande parte dela tenha se deixado limitar
pelo modo de ler exclusivistas, estabelecido pelo próprio Cabral: poeta da
razão que bane a emoção, da composição rigorosa em oposição à
alucinação.

A partir da leitura do trabalho poético de ambos e dos pressupostos acima
levantados é que se propõe um diálogo mais pontual entre as respectivas
formas do fazer poético nos livros Geografia, de Sophia de Mello Breyner
Andresen, publicado em 1967, e Agrestes, de João Cabral de Melo Neto,
publicado em 1985. O olhar fixo sobre a realidade concreta exterior, nos
livros em estudo, se caracteriza pela representação imagética sempre
atrelada a um ciclo de memórias de paisagens do vivido, seja na infância ou
na vida adulta, e marcados portanto pelo impulso poético inicial em que é
possível observar a visualidade alucinada.

Ao reconfigurar o conceito de poesia lírica, tanto Sophia de Mello quanto
Cabral instituem um projeto de construção poético norteado não só pelo
rigor, clareza e contenção, mas também pela projeção de uma visualidade
alucinada, que podemos entrever naquilo que Collot (2013a) nomeia como
estrutura do horizonte da paisagem, constituindo o prolongamento do
visível em direção ao invisível, ou seja, que abre a fronteira do visível ao
campo de uma segunda vista ofertada.

Os livros em estudo apresentam-se no sentido da lírica tradicional como
contra-senso ao tratar um tema estritamente lírico, que é a memória do
espaço recordante do vivido sob uma forma em que a subjetividade é
circunscrita, já que a paisagem provoca o desalojamento do sujeito de sua
pura interioridade, colocando-o numa situação de desterro, se reconstruindo
frente a sua relação com o mundo, o que, segundo Collot (2013b), permite



que o sujeito lírico, posicionado fora de si, viva a alteridade a partir do
olhar que lança sobre as coisas.

Visto que, tanto Geografia quanto Agrestes tratam do real pela
recorrência à paisagem, será observado o processo de construção do poema
que ao nortear-se pelo impulso poético, apresenta a paisagem inicial
despojada de imagens, ou seja, privada de seu sentido lato, para depois
encaminhar-se para a recriação da paisagem transfigurando-a; como cita
Collot (2013a), pelo imaginário e ocasionando a sua abertura a essa
visualidade que se mostra alucinada, porque apoia-se não só no trabalho de
construção da paisagem pelo poeta, mas naquilo que a paisagem irá
apresentar de informe, que transcende o visível.

A visualidade alucinada a que se refere Sophia de Mello e parte da crítica
portuguesa, evidencia-se quando, no processo de recriação e transfiguração
da paisagem, o poeta refuta a face familiar que reconhecemos
habitualmente, construindo a visão de uma paisagem irrepresentável,
estruturada por elementos contrários que fazem surgir uma paisagem
paradoxal, em que o poeta passa a explorar a dimensão imaginária. Desta
forma, a imaginação se torna um prolongamento da experiência, a
paisagem, que é o visível, sempre comporta uma parte do invisível:
momento em que a paisagem testemunha uma ancoragem perceptiva e
subjetiva, ligada ao ponto de vista do observador.

A função testemunhal do ato criador e o visualismo obsessivo em
Geografia de Sophia de Mello Breyner Andresen

O livro Geografia de Sophia de Mello se divide em sete seções
(“Ingrina”; “Procelária”; “A noite e a casa”; “Dual”; “Mediterrâneo”;
“Brasil ou outro lado do mar” e “No poema”), que fundam juntas a
percepção poética do real do sujeito criador. Segundo Luís Ricardo Pereira



(2003), é na esteira de um lirismo depurado que Sophia de Mello atrela-se
ao desenvolvimento desta linha imagista em sua poesia, enveredando pela
essencialidade das coisas e deixando de lado a expressão confessional, dá
maior projeção ao papel da linguagem no seu caráter metafórico, o que gera
a expressão de um imaginário simbólico que deixa de privilegiar a
representação em favor da “presentação”.

Sophia de Mello, segundo Pereira (2003), apesar de aderir às estruturas
metafóricas, imagéticas e simbólicas da linguagem, não deixa de todo sua
poética de intensa vivência pessoal ou de desenvolvimento antilírico de
uma linguagem reflexiva que lhe permite abordar o imaginário pela própria
realidade da linguagem. Nessa esteira que Geografia, atribui à imagem
poética o primado de sua orientação estética como forma singular de
promover uma linguagem imagética, visual e concreta:

Com efeito, a frequência singular da imagem literária, no seio do imagismo, revelar-se-á
inovadora ao instaurar a sua posição no pensamento pré-lógico, anterior à razão, lá onde a poesia
vem participar de um saber original e absoluto, propondo uma súbita emergência do real não
percebido, manifestado nas potencialidades operatórias da estrutura metaforizante da linguagem.
A sua capacidade de aproximação, correspondência e coexistência de realidades – incompatíveis
segundo a lógica aristotélica – vem submeter à unidade a pluralidade do real, desnudando a
superfície do olhar a verdadeira substância das coisas. (PEREIRA, 2003, p. 35)

Geografia, além de enfatizar a função testemunhal do ato criador,
evidencia a representação pela imaginação de um real concreto. No jogo
poético entre real e irreal que tende a uma atividade redescritiva original,
observa-se um visualismo obsessivo e deslumbrante que evidencia a
percepção pessoal do sujeito criador. É o deslumbramento da inteireza do
olhar, amplamente referenciado pelo crítico português que a própria Sophia
identifica como visualidade alucinada. É em Geografia que o crítico
português, identifica a conjugação do sonho e do real baseada na



fenomenologia do olhar, abordando não só os espaços, mas também as
categorias de tempo que a memória poética do sujeito insiste em recriar.

O primeiro poema, “Ingrina”, da primeira parte do livro de mesmo nome,
refere-se à praia que se situa junto à aldeia da Raposeira, no Algarve, em
Portugal, ladeada por rochas. Como salienta Maria Andresen Souza Tavares
(2015), é possível observar uma “solaridade do Sul” que aparece como
metáfora de quem deseja limpar a palavra dos excessos confessionalistas,
voltando-a para a visualidade. No poema, a desfiguração da paisagem se dá
quando o sujeito lírico apresenta a contemplação recordante de “Ingrina”;
“O grito da cigarra ergue a tarde a seu cimo e o perfume do orégão invade a
felicidade” (ANDRESEN, 2015, p. 497) contraposta à inscrição da
perspectiva do real que lhe vem agora – depois da “perda da memória”, “A
omnipotência do sol rege a minha vida enquanto me recomeço em cada
coisa. Por isso trouxe comigo o lírio da pequena praia” (ANDRESEN,
2015, p. 497).

A visão decorativa da paisagem na perspectiva teórica de Collot (2013a)
é substituída no processo de desfiguração da paisagem pela forte presença
do sol, que indicia o rigor e a racionalidade com que constrói a poesia,
despojando a paisagem inicial de tudo que conferia um encanto ou
significação ilusória. No processo de refiguração, ou como afirma Pereira
(2003), de recriação mítico-poético do espaço de origem, “Ingrina” é
“areia”; “cal” e “pedra” e transfigura-se pela escrita ou na escrita do poema
em que o sujeito lírico afirma recomeçar o mundo.

No poema “Manhã”, Sophia escreve sobre a casa do verão algarvio,
paisagem latente da refiguração de “Ingrina”. Condensando, junto à
imagem da casa, um corpo de imagens poéticas íntimas do real (“manhã
recta e branca do terraço”; “pupilas de água mãos de areia pura”), Sophia de
Mello projeta o tempo passado – aquilo que a casa foi - e desfigura-a no



tempo por vir, caracterizado pelo assombro da transfiguração alucinada:
“Mergulho até meu coração de gruta/ Rouco de silêncio e roxa treva/ O
promontório sagra a claridade/ A luz deserta e limpa me reúne”
(ANDRESEN, 2015, p. 24). A paisagem mais próxima do concreto se dá
sempre pela vista panorâmica, do “promontório”, depreendendo-se a
necessidade de distanciamento para então realizar a desfiguração e
refiguração da paisagem, que é tão do poeta conhecida.

Na terceira parte de Geografia, nomeada “A noite e a casa”, Sophia de
Mello apresenta como principal referência do fazer poético, o tempo e o
espaço da memória, propondo uma re-descrição do real interior e por isso
suscitando o recolhimento do sujeito poético. Nos poemas “A luz e a casa”
e “A noite e a casa”, é possível perceber a noite como parte do primeiro
impulso poético e a polaridade denunciada por Maria Andresen Souza
Tavares (2015) entre a luminosidade que acompanha as coisas – a casa,
objeto dessas poesias - e o assombro da descoberta de sua face oculta
ladeada por uma atmosfera alucinada: “Em redor da luz/ Com sombras e
brancos/ A casa se procura” (ANDRESEN, 2015, p. 520).

A casa liberta do espaço-tempo antigo apresenta-se como eixo central em
torno do qual irá gravitar um novo escopo de imagens, que resultará no
assombro frente à nova paisagem criada: “A noite reúne a casa ao seu
silêncio/ Desde o alicerce desde o fundamento/ Até à flor imóvel/ Apenas
se ouve bater o relógio do tempo” (ANDRESEN, 2015, p. 521). Ocorre
assim uma nova representação imagística que coloca o espaço-casa no nível
de sacralidade, unindo o passado já desfigurado e o presente que se
apresenta sob uma nova configuração, o da transfiguração: a casa encerra
em si dimensões de espacialidade que conjugam o interno e o externo.

Na quarta parte do livro, “Dual”, no poema “No Deserto”, Sophia torna
evidente a luta travada na feitura do poema (“Metade de mim cavalo de



mim mesma eu te domino/ Eu te debelo com espora e rédea”),
(ANDRESEN, 2015, p. 532) a fim de despojar-se da paisagem que permeia
a memória e que por isso vem carregada de confessionalismo. Como forma
de escape, procura na paisagem desértica a sua própria refiguração- e de
toda paisagem que surge evidentemente de um impulso poético, mas que o
sujeito lírico debela, combate e domina (“Para poder soltar-te livre no
deserto/ Onde não somos nós dois mas só um mesmo”), (ANDRESEN,
2015, p. 532), instituindo-se assim a busca de uma palavra voltada à
visualidade.

Ainda em “Dual”, no poema “Portas da Vila”, observa-se a casa que
convoca a memória de um tempo antigo que se debate com a luminosidade
da paisagem da casa que está na “tarde actual”. A expressão “brilho febril”
soma-se à caracterização da alucinação causada pelo embate entre o real e
os lapsos de memória que a imaginação vem preencher, ocasionando a
refiguração da paisagem: “A casa vê-se de longe porque é branca/ Mas
sombrio/ É o quarto atravessado pelo rio” (ANDRESEN, 2015, p. 539). A
necessidade de re-criação do real denuncia a consciência de ausência que
começa e reafirma a existência de uma paisagem existente agora somente
pela e na escrita.

Na sétima e última parte de Geografia, “No poema”, toda a produção de
Sophia se caracteriza como metapoesia e comporá em conjunto a forma
como envereda por uma “poesia do tempo sem deuses”, como ela mesma
afirma em “Poesia de Inverno”. Apresentam-se as formas de construção de
uma poesia feita de palavras manejadas com “pinças assépticas”, em que as
mesmas buscam a verdade máxima da visualização, ainda que resguardando
a dimensão alucinada (“Meu coração busca as palavras do estio/ Busca o
estio prometido nas palavras”), (ANDRESEN, 2015, p. 572), garantindo a
percepção do sujeito lírico pelo uso da imaginação, embora afirme em



“Escrita do poema”, da mesma seção, que “De certa forma/ Fico alheia”
(ANDRESEN, 2015, p. 573).

A refiguração da paisagem e a crítica à sublimação da paisagem de
representação em Agrestes, de João Cabral de Melo Neto

Agrestes é um livro dividido em seis partes, fator, que segundo Secchin
(2014) caracteriza-se pela organização em blocos temáticos: “Do Recife, de
Pernambuco”; “Ainda, ou sempre, Sevilha”; “Linguagens Alheias”; “Do
outro lado da rua”; “Viver nos Andes” e “A ‘Indesejada das Gentes’”,
subdividindo-se memorialisticamente em quatro seções de lugares
conhecidos de Cabral: Pernambuco, Espanha, África e América do Sul. O
poema “O Jardim de Minha Avó”, da primeira parte do livro, “Do Recife,
de Pernambuco” inicia-se ironicamente ocasionando uma recusa da
recordação no reduto lírico da infância:

Qualquer chácara então podia
com a necessária vacaria
 
possuir um riacho privado
como se possui um cavalo;
 
manter touças de bananeiras
nas suas vertentes mais feias
 
(como as cidades, que os bordéis
Plantam nas zonas de viés);
 
(NETO, 2008, p. 488-489).

A partir da perspectiva irônica, a paisagem se apresenta privada de seu
sentido inicial em que o jardim, na perspectiva de Collot (2013a),
apresenta-se como paisagem com figuras ausentes, ou seja, há uma



desintegração da visão decorativa de jardim, desfazendo-se a face familiar
que reconhecemos habitualmente nessa paisagem, instituindo uma face
oculta por meio dos símiles: (“chácara”; “riacho privado”; “cavalo”;
“touças de bananeiras”) que faz alterar sua iconografia tradicional.

A paisagem do jardim da avó apresenta-se como criação moderna da
paisagem (“E ainda podia no quintal/ dar-se a um jardim mais pessoal,/
como o da minha avó da Jaqueira,/ oculto de quem sai ou chega”), (NETO,
2008, p. 489), em que se constrói a imagem de um jardim oculto, invisível
em que o poeta oferece a visão de uma paisagem irrepresentável, paradoxal,
por se tratar de um jardim para dentro, que fica no fundo da casa e é ele
mesmo símile do “jardim” que cada homem planta em si mesmo.

Essa paisagem construída pelo poeta caracteriza o processo de
transfiguração, em que o poeta aborda a dimensão imaginária da paisagem
que cria: “Jardins que as visitas não viam,/ que poucos viam, da família,/
mas que tratava com a pureza/ de quem faz diário para a gaveta” (NETO,
2008, p. 489). A imaginação atua, assim, como prolongamento da
experiência do sujeito, como prolongamento do visível – o jardim que se
planta no fundo da casa – que se torna símile do invisível – aquele que a
avó plantou dentro de si. Trata-se de uma segunda vista ofertada, contendo
ao mesmo tempo o objeto e o sujeito, desfazendo-se a ironia com que o
poeta inicia o poema. Nota-se como citou Nunes (2007) que Cabral tratou
de suspender em Agrestes, a economia que apresentou em relação à
subjetividade em livros anteriores, restabelecendo, mesmo que de forma
discreta, a presença do “eu”.

Ainda da primeira parte do livro e tratando do espaço pernambucano, o
poema “Um Baobá no Recife” permite entrever a forma como o poeta se
distancia da memória do lugar de origem para centrar-se no objeto que
permite um novo olhar sobre o Recife. O processo de desfiguração da



paisagem do Recife se dá simultaneamente pela desfiguração da paisagem
do Baobá: uma árvore escassa no Brasil e cuja maior quantidade se
encontra no estado de Pernambuco, especialmente em Recife, onde há a
maior parte das catalogadas no estado. Iniciando o poema com o verso
“Recife. Campo das Princesas” é possível ler a intenta duplicidade do verso,
que quer despojar a paisagem tradicionalmente conhecida do Recife: sede
do Palácio do Campo das Princesas, onde se situa o poder executivo do
Estado de Pernambuco, tendo recebido esse nome ao hospedar em 1859 o
imperador Dom Pedro II, a imperatriz e as duas filhas.

Desfigura-se o caráter histórico do Recife e minimiza-se a sua
importância política quando o poeta ressalta a existência de um baobá
secular à frente do Palácio do governador que também se desfigura por
estar fora da paisagem de origem: a África. No Brasil, a árvore perdeu o
caráter utilitário de subsistência que possui em diversos países africanos,
que vai desde alimento, roupas, medicamentos até abrigo para os vivos e
cemitério para os mortos e “vive, ignorado do Recife,/ de quem vai ver
Governador” (CABRAL, 2008, p. 499).

O processo de refiguração do Recife se dá atrelado à existência da árvore
que na África serve de cemitério aos mortos; apresentando-se aos olhos do
leitor a paisagem de um Recife corrompido pela política local, que busca
calar as vozes dissidentes dos poetas contrários à situação política vigente:
“se no tronco desse baobá/ enterrasse os poetas de perto,// criaria, ao
alcance do ouvido,/ senado sem voto e discreto: onde o sim valesse
silêncio,/ e o não, sussurrar de ossos secos” (NETO, 2008, p. 499). Na parte
quatro do livro “Do Outro Lado da Rua”, em que Cabral aborda paisagens
da África, têm-se os poemas “O Baobá no Senegal” e “O Baobá como
cemitério”, ambos concluindo o processo de desfiguração, refiguração e
transfiguração do Baobá.



Em “O Baobá no Senegal”, Cabral adentra de fato a cultura africana e a
árvore perde o status de monumento com que é tratada em Recife:

É a grande árvore maternal,
de corpulência de matrona,
de dar sombra embora incapaz
(pois o ano todo vai sem folhas):
pela bacia de matriarca,
pelas portinarianas coxas,
pela umidade que sugere
sua carnadura (aliás seca e oca),
vem dela um convite de abraço,
vem dela a efusão calorosa
que vem das criadoras da raça
e das senzalas sem História.
(NETO, 2008, p. 531)

No processo de refiguração, o Baobá no Senegal é perpassado pelo
caráter feminino, indiciando sua fertilidade, ou seja, a forma como dá vida à
cultura de África, notado pelas expressões “corpulência”; “bacia de
matriarca”; “coxas”; “umidade”; “carnadura” e “efusão calorosa”. A
recriação da paisagem atinge nesse ponto a transfiguração pelo imaginário,
uma vez que a paisagem é fixada pela percepção a partir do plano sensível.

O Baobá no Recife facilmente confundido com uma árvore local
qualquer, “faz de jaqueiras, cajazeiras/ faz de mangueiras” (NETO, 2008,
p. 499), distingue-se da mesma Baobá no Senegal, já que esta personifica a
grande matrona criadora da raça. A ideia da árvore como repositório de
ancestralidade na África que será largamente explorada no poema “O Baobá
como Cemitério”, baseia-se na lenda africana em que os griots, que Cabral
define como misto de poeta lacaio e historiador alugado eram enterrados no
tronco do Baobá a fim de atribuir-lhes a mesma longevidade da árvore,
atuará como símile da crítica estabelecida por Cabral, já que



especificamente no Recife, o Baobá seria repositório onde se guardaria os
“ossos” dos poetas politicamente perseguidos.

No poema “O mito em Carne Viva”, da segunda parte do livro, “Ainda,
ou sempre, Sevilha”, que trata da paisagem da Espanha, observa-se a
desfiguração do mito da crucificação de Cristo sob a vertente emotivo-
religiosa a que geralmente é relegada. Num museu em Castela, o poeta
depara-se com uma sevilhana de pouca ou nenhuma fé, que se vê comovida
pela dor que a figura da pintura lhe causara: “ante a crucificação/ comovida
dizer/ a emoção mais nua e crua,/ corpo a corpo, imediata, ao pé,/ sem
compunção fingida”. (NETO, 2008, p. 508)

A desfiguração da paisagem de Cristo crucificado dá-se pela ausência de
referencialidade espacial em relação à sacralidade (“Em certo lugar de
Castela,/ num dos mil museus)” (NETO, 2008, p. 508), bem como o fato de
se tratar de uma representação em arte “(A crucificação para ela/ não era o
que um pintor num tempo [...]/ era como a televisão/ dando-o a viver no
momento)” (NETO, 2008, p. 508.). Também o uso reiterado da preposição
“sem” tem a função de esvaziamento da figuração tradicional do Cristo no
momento em que a sevilhana observa a tela “sem compunção fingida,/ sem
perceber a névoa que a pintura/ põe entre o que é e o que é” (NETO, 2008,
p. 508), encaminhando-se para a reconfiguração da paisagem que evidencia
sua face oculta: a carne viva que sobressalta aos olhos no esvaziamento que
isola a essência material do objeto.

A transfiguração ocorre no surgimento da paisagem paradoxal que
suscita a dor sentida por Cristo, projetada na dor da sevilhana que o poeta
também experimenta. O objeto do poema é a tela e por isso a experiência do
sujeito lírico se dará nesse poema de forma duplicada: ele vê a tela pelos
olhos da sevilhana e lê essa experiência humana carregada de uma emoção
outra, que não a religiosa. Essa paisagem criada apresenta-se como



denúncia da idolatria da imagem original e transfigurá-la é parte de um
processo que busca encontrar sua mais profunda realidade através da
concretude que se evidencia quando o sujeito lírico afirma que “sem
perceber sequer/ a névoa que a pintura/ põe entre o que é e o que é:/ Lo quié
no habrá sufr’io e’ta mujé!” (NETO, 2008, p. 508), instituindo a existência
de uma face oculta da imagem.

Na sexta e última parte do livro, ‘A “Indesejada das gentes”’ no poema
“O Postigo”, o poeta atribui-lhe tom de fechamento do livro. Conforme
designação do próprio termo utilizado para título do poema, seu significado
sugere o fazer poético de Cabral. Com tom pessoal, o poeta pede licença
para fechar a pequena porta que abriu: o postigo. Ressaltando a dificuldade
de escrever, o poeta afirma que “escrever é sempre estrear-se”, sendo
possível dialogar com a subjetividade de tão negada existência em livros
anteriores: “Escrever é sempre o inocente/ escrever do primeiro livro./
Quem pode usar da experiência/ numa recaída de tifo?” (NETO, 2008,
p. 551).

Na primeira estrofe da parte quatro do poema, o poeta diz: “Voltaria a
abrir o postigo [...]/ se escrever não fosse de nervos,/ fosse coisa de
dicionário” (NETO, 2008, p. 551), referenciando a subjetividade que é a
matéria com a qual faz poesia. Embora essa seja a face oculta da poética de
Cabral, negada por ele mesmo, é notável a poesia que não se faz só de
oficina e que na busca pela concretude máxima da paisagem, acaba por
elucidar essa alucinação entrevista no fixo olhar sobre as coisas.

Considerações Finais

Observar as considerações da crítica brasileira que encontra nítida
influência na obra de Sophia de Mello pelo contato com João Cabral é
adentrar o estudo do pacto com as coisas exteriores que é



incontestavelmente o maior elo de aproximação entre o fazer poético de
ambos. O trabalho oficinal que advém no intento de limpar a poesia de
confessionalismos condensa um trabalho em que imagem e linguagem
fugem à representação. Emerge assim, tanto em Sophia quanto em Cabral, a
concretude que desnuda a verdadeira essência das coisas: partindo do real e
submetendo a unidade deste à pluralidade de suas possibilidades emerge o
irreal – que se constitui numa atividade redescritiva e original da paisagem.
É notável que em Sophia haja maior intimidade no falar de coisas que em
Cabral, onde há maior afastamento do observador, mas em ambos nota-se o
halo de sacralidade que permeia a paisagem advinda do processo de
recomeçar o mundo pelas palavras, pelo excesso de visualidade que se
alucina.
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Resumo: A poesia foi consagrada, ao longo da história, como reduto elocutivo –
exclusivo – do “eu”. Esse processo, centrado na expressão da primeira pessoa do
discurso, cristalizou-se, no imaginário coletivo, sob o signo do “eu lírico”.
Associado, a priori, como a revelação dos estratos emocionais do poeta empírico,
esse conceito se mostra frágil, sobretudo, a partir da Modernidade, momento no
qual os valores idealistas são questionados em prol de uma ótica materialista. Essa
mudança de paradigmas implicará na compreensão do homem como sujeito
fragmentado pelas incongruências do processo histórico, o que resultará, na lírica,
no engendramento de subjetividades cada vez mais dissociadas do ideal de
completude. O presente artigo reflete sobre a poesia de Francisco Alvim, tendo
como recorte analítico a constituição do sujeito lírico no percurso de sua obra. Em
sua poesia, ao deslocar a elocução em torno de um único “eu” para a emergência
da voz do outro, Alvim faz do poema um espaço de alteridade. A metodologia
fundamenta-se nas reflexões propostas por Alfonso Beradinelli (2007),
Dominique Combe (2009-2010), Flora Süssekind (1989), Hegel (1993), Michael
Hamburger (2007), Michel Collot (2013), T. S. Elliot (1972).
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Da concepção de “eu lírico” à de sujeito

As reflexões sobre o exercício da alteridade na poesia contemporânea
implicam na reflexão sobre o modo como o sujeito é configurado no poema.
Tendo em vista a abrangência do conceito de alteridade, o utilizaremos
“apenas nas relações poéticas, dramáticas e nas que se abrem nos textos



literários” (CEIA, s. n. t.). Nesse sentido, antes que a análise deste artigo se
detenha na manifestação da alteridade, na poesia de Francisco Alvim, é
necessária uma breve contextualização acerca do percurso histórico da
concepção de sujeito lírico.

A poesia lírica configurou-se, na Grécia Antiga, conforme afirma Werner
Jaeger (2010, p. 149), como reduto destinado aos “poetas exprimirem em
nome próprio os seus sentimentos e opiniões”. Bruno Snell, filólogo
contemporâneo cujos estudos se detiveram à análise da cultura grega
arcaica, ao comparar a lírica à épica, pondera que enquanto na épica o
homem se oculta por trás da composição poética, como Homero ocultara-se
em personagens como Ulisses, na lírica “os poetas nos fazem conhecer, pela
primeira vez, sua individualidade”, pois “os líricos dizem-nos os seus
nomes, falam-nos de si e dão-se a conhecer como indivíduos” (2005, p. 56).
Essa concepção consagrou o poema, ao longo da história, como reduto
elocutivo – exclusivo – do “eu”. Centrado na expressão da primeira pessoa
discursiva do singular, esse processo cristalizou-se, no imaginário social,
sob o signo da expressão “eu lírico”.

Essa visão sobre a poesia lírica, segundo a qual os versos exprimem o
“sentimento e revelam as angústias e incertezas” (SNELL, 2005, p. 62) da
vida empírica do poeta, encontra subsídios teóricos nas reflexões filosóficas
de Hegel na primeira sistematização da Era Moderna sobre o tema. Em sua
Estética, obra de 1835, funda a concepção de sujeito lírico, o qual é forjado
pelo poeta em sua interação com o mundo, de onde extrai, a partir de suas
observações e vivências, elementos que interioriza, visando, por meio da
criação artística, dar forma às suas percepções e sensações subjetivas. Desse
modo,

ao separar-se da objetividade, o espírito reclui-se em si mesmo, perscruta a sua consciência e
procura dar satisfação à necessidade que sente de exprimir, não a realidade das coisas, mas o
modo por que elas afetam a alma subjetiva e enriquecem a experiência pessoal [...]. (1993, p. 607).



Para o filósofo, o poeta conseguirá concretizar sua arte não só observando
a realidade e a interiorizando. É preciso ter vivenciado na prática aquilo que
será o mote de sua poesia, assim, o artífice da palavra

não só deve ter experiência do mundo em todas suas manifestações extrínsecas e intrínsecas, como
ainda é preciso que haja padecido grandes sentimentos, que seu coração e o seu espírito tenham
sido profundamente emocionados. (1993, p. 161).

Ao contrário do “eu” expresso na poesia jônico-eólica, que para os gregos
“está em íntima e viva conexão com a totalidade do mundo circundante,
com a natureza e com a sociedade humana, nunca separado e solitário”
(JAEGER, 2010, p. 151), na poesia romântica o “eu” já aponta os
paradigmas de um novo tempo no qual a individualidade sobrepõe-se à
coletividade, a racionalidade à religiosidade. O homem, distanciando-se do
divino, passa a se posicionar, paulatinamente, como sujeito ativo na
construção do conhecimento.

Mesmo que Hegel, submerso no idealismo romântico, vincule o sujeito
lírico à identidade biográfica do autor, percebendo a poesia como revelação
de seus estados de alma, o teor confessional não pode ser externado sem um
trabalho artístico com a linguagem. O poeta deve dar forma estética ao
material subjetivo, bem como dar-lhe um caráter universal para que os
outros homens se identifiquem com o que é “cantado” no poema, segundo o
filósofo:

para que esta revelação da alma se não confunda com a expressão acidental dos sentimentos e
representações ordinárias, e tome a forma poética, será necessário que as ideias e impressões que o
poeta descreve, sendo pessoais, conservem todavia um valor geral. (1993, p. 607).

Esse movimento entre a percepção que o sujeito tem do objeto e sua
expressão no poema só é possível “com o auxílio das palavras e da
linguagem”. (1993, p. 607). A linguagem para Hegel, porém, é só um
veículo no qual a alma do poeta vai ao encontro do mundo. Ainda não é



percebida, como será posteriormente, como uma construção capaz de
engendrar sentidos dissociados de uma “revelação” interior.

Será Käte Hamburger, no século XX, quem ampliará a concepção de
sujeito lírico ao conceituá-lo como um construto da linguagem, ou seja, um
“sujeito-de-enunciação”, desvinculado do “eu empírico”:

Se o eu lírico não for apenas definido como “sujeito” no sentido pessoal deste conceito, mas como
sujeito-de-enunciação, será eliminada [...] a noção de subjetividade da teoria do lírico, sendo
possível incluir em seu conceito genérico também as formas e teorias mais modernas do lírico
[...]. (1975, p. 169).

A pesquisadora alemã, ao situar o sujeito lírico no terreno da enunciação,
rejeita a concepção de subjetividade hegeliana que entende a poesia lírica
como auto-expressão dos estados de alma do sujeito empírico. Assim, não é
preciso que o poeta “haja padecido grandes sentimentos, que seu coração e
o seu espírito tenham sido profundamente emocionados” (HEGEL, 1993,
p. 161) para que possa compor versos emotivos, por exemplo. Entender o
poema como espaço de enunciação e o sujeito lírico como uma construção
no plano da linguagem é fundamental para compreender a lírica moderna e
a contemporânea.

Esse entendimento ficará mais evidente com e emersão da poesia
transpessoal da tríade simbolista francesa representada por Baudelaire,
Mallarmé e Rimbaud. O último, inclusive, autor da famosa frase “eu é um
outro”, sintomática do processo de despersonalização, característica que
Hugo Friedrich, na obra Estrutura da Lírica Moderna (1978), aponta como
marca da não fixidez das identidades na poesia moderna. Em língua
portuguesa, no século XX, Fernando Pessoa, com o verso “o poeta é um
fingidor”, e Mário de Andrade, com “Eu sou trezentos, sou trezentos-e-
cincoenta”, sintetizaram essa consciência crítica avessa à identidade do
“eu” confessional romântico.



Essa mudança de paradigmas implicará na compreensão do homem como
um sujeito fragmentado pelas incongruências do processo histórico, o que
resultará, na lírica, no engendramento de subjetividades cada vez mais
dissociadas do ideal de completude romântico. O impacto das duas grandes
guerras mundiais, associada à hegemonia do capitalismo reificador,
amplificou as desilusões da humanidade e da arte. Theodor Adorno, ao
afirmar que “escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro” (1998,
p. 26), expressa a crise da linguagem e da expressão convencional, incapaz
de traduzir as fissuras da experiência humana fraturada.

Na contemporaneidade, observa-se, na manifestação do sujeito lírico um
constante esforço dos poetas em configurá-lo em vozes, em máscaras, em
personas, ou até mesmo anulá-lo no poema. Essa mudança de perspectiva
em relação ao sujeito poético constitui objeto de estudo da teoria e da crítica
literárias do presente que procuram lançar novos apontamentos capazes de
dar conta dessa pluralidade. Michel Collot (2004, p. 168), situa o sujeito
como uma categoria que “[...] se inventa desde fora e do futuro, no
movimento de uma emoção que o faz sair de si para se reencontrar e se
reunir com os outros no horizonte do poema”. Ou ainda, conforme Michael
Hamburger “o ‘eu’ sobre que se escreve torna apenas uma multiplicidade de
alternativas, de possibilidades e potencialidades” (2008, p. 73). Domenique
Combe, ao afirmar que “[...] o sujeito lírico não existe, ele se cria”, reafirma
a compreensão da heterogeneidade desse traço que constitui a natureza da
lírica, revelador, também, das nuances do tempo e do sujeito histórico
contemporâneo.

A alteridade na poesia de Francisco Alvim

O objetivo deste artigo não é traçar um panorama evolutivo e valorativo,
segundo o qual o sujeito da lírica de Francisco Alvim melhora com o tempo



ao abrir-se para configuração de subjetividades multifacetadas. No entanto,
focaremos, em seu percurso poético, no movimento em que o sujeito lírico
sai de si para se “reencontrar e se reunir com os outros no horizonte do
poema” (COLLOT, 2004, p. 168). Esse movimento, inclusive, é pontuado
pela crítica como a linha de força de sua dicção.

Alvim, nascido em Minas Gerais em 1938, publicou seu primeiro livro,
Sol dos Cegos, em 1968, em seguida Passatempo (1974), Dia sim dia não
(1978) - em parceria com o poeta Eudoro Augusto -, Festa (1981), Lago,
montanha (1981), O corpo fora (1988), Elefante (2000) e O metro nenhum
(2011). Participou, na década de 1970, da Poesia Marginal, ao lado de
poetas como Ana Cristina César, Cacaso, Chacal.

A obra Sol dos Cegos é dividida em duas partes: a primeira, intitulada
“Sol dos Cegos”, abarca poemas escritos entre 1964 e 1967; a segunda,
intitulada “Amostra grátis”, compreende poemas escritos de 1957 a 1963. A
crítica literária aproxima esse livro de dois grandes nomes da tradição
modernista brasileira: Carlos Drummond de Andrade, com quem estabelece
diálogo no trato mais intimista com a experiência subjetiva, e João Cabral
de Melo Neto, com quem estabelece diálogo no trato com a objetividade da
linguagem, com a precisão dos versos, com a supressão do “eu lírico”.

Em “Amostra grátis”, momento no qual Alvim apresenta seus primeiros
poemas, percebe-se indícios do que viria a constituir a linha de força de sua
poética: a descentralização do sujeito lírico rumo à configuração subjetiva
multifacetada. Esse intento, efetivado em obras posteriores, em Sol dos
Cegos ainda não é concretizado, mas pode-se notar sua célula embrionária,
como expresso no poema seguinte:

SUBSOLO
A palavra circula
sob o asfalto da rua
É toda lama obscura



que sustém a cidade
 
Periferia ou centro
norte sul leste oeste
pulo sem direção –
a palavra por baixo
 
Bens móveis e imóveis
giram na superfície
Um túnel é cavado
até o subterrâneo
 
em que a palavra está –
larva de vida curta
cuja fome se nutre
de detrito vário
 
Praias bares calçadas
onde caminham homens:
a palavra recolhe
o som de cada passo
 
No céu cinza ou azul
aves de bico adunco
voam revoam voam
esperam o aluvião
 
Dente dentro da lura
bote preso no escuro
o poeta procura
palavra fecundada
(ALVIM, 2004, p. 355)

Nesse poema, a ausência de um “eu” mediador é suplantada por uma
sequência objetiva de imagens que mapeiam o percurso da “palavra
fecundada” que “o poeta procura”. A palavra, tida como itinerante, não só
circula no asfalto, nas praias, nos bares, nas calçadas, na periferia, no



centro, mas está também nos subterrâneos, nas lamas, nos detritos ao rés do
chão que “sustém a cidade”. “Subsolo”, portanto, é uma enunciação de um
então jovem poeta em busca de seu “reino das palavras”. Desse reino,
porém, interessa-lhe não a palavra dos salões nobres, antes “o som de cada
passo” que circula errante pelo cotidiano das cidades. Essa caça a qual o
poeta, assim como “aves de bico adunco”, assim como um animal dentro do
covil com “bote preso no escuro”, empreende em busca de uma linguagem
mais popular, extraída da “aluvião” da língua portuguesa coloquial,
implicará, também, na configuração do sujeito lírico.

Conforme Heitor Ferraz Mello, Alvim, em seu primeiro livro, “testou a
validade do ‘eu lírico’ [...]”, mas “nessa tentativa, deparou-se com o próprio
esvaziamento desse ‘eu lírico’ ao topar com um mundo desgastado,
automatizado, no qual o espaço para o sujeito lírico era cada vez menor,
senão impossível” (2001, p. 76). A respeito do trabalho com a subjetividade
feito pelos poetas brasileiros desse momento pós-1968, Italo Moriconi
assegura que “há na verdade distanciamento em relação à posição de um
sujeito plenificado e presente a si. A questão do sujeito é colocada para ser
desestabilizada, desconstruída” (1998, p. 15-16).

Nesse sentido, a partir de seu segundo livro, Passatempo, de 1974, Alvim
volta-se para o exercício de “ceder” a voz da enunciação, ao ponto de seu
amigo Antonio Carlos de Brito (Cacaso), também poeta, atribuir-lhe a
alcunha de “o poeta dos outros” (1988, p. 135). Como afirma Flora
Süssekind:

se não há mais lugar para uma concepção metafísica de sujeito, nem literatura é apenas auto-
expressão; se a consciência da perda de uma linguagem homogênea entre artista e público e das
divisões inconciliáveis no interior do público é irreversível, se o sujeito não é mais uno, todo-
poderoso, sua afirmação só pode se dar “em relação”. Em relação a um outro, a algum
interlocutor. (1989, p. 191).



Essa afirmação de Süssekind vai ao encontro do pensamento bakhtiniano,
aludido por Carlos Ceia, segundo o qual:

O eu só existe em diálogo com os outros, sem os quais não se poderá definir. O processo de
autocompreensão só se pode realizar através da alteridade, isto é, pela aceitação e percepção dos
valores do Outro. O autor literário segue esta dialéctica: é uma entidade dinâmica que estabelece
relações com todas as entidades textuais. (s. n. t.).

Em Passatempo o sujeito lírico já aparece sob a forma de personas que,
nas palavras de Mário Faustino, falam “pelo poeta, de coisas e de pessoas
que este considera relevantes” (1977, p. 158). Michael Hanburger, ao
comentar as personas líricas do austríaco Hugo von Hofmannsthal, afirma
que:

variavam desde o cozinheiro de um barco até o imperador da China, da infância à velhice, do
passado mítico ao mundo contemporâneo, com uma mobilidade mágica que ele chegou a atribuir
a uma condição pseudomística, uma “preexistência” cuja alternativa era o compromisso com o
mundo social. (2007, p. 159).

Exceto a “condição pseudomística”, inexistente no exercício poético de
Francisco Alvim, percebe-se uma semelhança entre o poeta brasileiro e o
austríaco no manejo com as personas. Alvim também as configurou de
modo múltiplo, representando, no poema, subjetividades reconhecíveis nas
ruas, nas repartições, nas feiras, nas praças, nas empresas, ou seja, na vida
social brasileira, abarcando diversificadas classes socioeconômicas. O
poema a seguir, de seu segundo livro, exemplifica esse uso de personas:

POSTULANDO
A primeira providência
é ver se há cargo
Se tiver, ele há de querer entrevistá-lo
Ao meio-dia o candidato estará aqui
o senhor querendo
ficarei também para recebê-lo
O telegrama dizia porque meu nome não fora aprovado



razões de segurança, denúncia de um amigo
que virou meu inimigo
Foram corretos comigo
deixaram-me ver o telegrama
Não entendi
Dois meses antes me haviam chamado de volta
para responder a inquérito
Saí limpo
Ainda comentaram
passou no exame, meu velho
É bom que você saiba
que tenho de fazer a consulta
Um dia desses por que não saímos?
(ALVIM, 2004, p. 254)

Depreende-se da leitura recortes de diálogos compondo uma algaravia de
vozes as quais o leitor não identifica com precisão de quem se trata. O
léxico – cargo, candidato, denúncia, inquérito, exame, consulta – alude a
um ambiente burocrático, possivelmente uma repartição pública, na qual
uma das personas objetiva assumir um cargo antes recusado a ela em outro
órgão, pois seu “nome não fora aprovado” por “razões de segurança,
denúncia de um amigo”.

Os versos, “A primeira providência/ é ver se há cargo/ Se tiver, ele há de
querer entrevistá-lo”, sugerem a voz de alguém da repartição,
possivelmente um secretário ou secretária, já que não há demarcação de
gênero, dirigida à persona que almeja um cargo. Nessa interlocução inicial
não aparece a voz do candidato. Nos versos seguintes, nota-se ainda a voz
do funcionário/funcionária dirigida agora ao chefe da repartição, afirmando
que “Ao meio-dia o candidato estará aqui/ o senhor querendo/ ficarei
também para recebê-lo”. Não há, como seria natural, a sequência desse
diálogo com a inserção da voz do chefe.



Do sétimo verso ao décimo sétimo, iniciado com “O telegrama dizia
porque meu nome não fora aprovado/ razões de segurança, denúncia de um
amigo/ que virou meu inimigo /Foram corretos comigo/ deixaram-me ver o
telegrama/ Não entendi/ Dois meses antes me haviam chamado de volta/
para responder a inquérito/ Saí limpo/ Ainda comentaram/ passou no
exame, meu velho”, percebe-se que a persona a assumir a voz é o referido
candidato ao cargo. Esse estaria expondo ao “contratante”, já na entrevista,
as razões de ter sido preterido no passado.

Outra possibilidade de leitura é entender essa fala como direcionada não
ao chefe, mas ainda ao secretário/secretária, uma vez que os dois versos
seguintes, “É bom que você saiba/ que tenho de fazer a consulta”, indicam a
necessidade do subordinado/subordinada consultar o seu superior sobre a
existência ou não do cargo, uma vez que se pode inferir que o chefe ainda
não se posicionou sobre essa matéria. Essa necessidade de se “fazer a
consulta”, se entendida como uma fala do chefe, pode significar que esse
precisaria do aval de outra pessoa, hierarquicamente superior no setor
público, para empregar o “postulando”, isso porque esse já tivera problemas
anteriormente.

A parte final do poema, cujo fecho é o verso “Um dia desses por que não
saímos?”, explicita, no diálogo entre as personas que representariam o
“empregador” e o “postulando” ou o “postulando” e o
“secretário/secretária”, relações de troca de favores entre “padrinhos” e
“apadrinhados”, comuns no contexto político brasileiro em que o público e
o privado confundem-se ao sabor de interesses escusos. Esse convite
informal também pode reforçar a possibilidade do interlocutor do
“postulando” ser uma secretária a quem ele tenta galantear.

Essa configuração do sujeito lírico em personas, manifestada em
Passatempo, publicado no contexto ditatorial brasileiro, possibilitou a



Francisco Alvim, como observa Heitor Ferraz “captar vozes diversas, de
diferentes estratos sociais, refletindo uma realidade complexa e marcada,
principalmente, pela cotidianização da experiência daqueles anos de
ditadura” (2001, p. 96). A mistura de vozes, as quais os leitores não
conseguem identificar claramente, como no caso do poema “Postulando”, é
uma tentativa de registrar a espontaneidade dos discursos cotidianos
marcados, geralmente, por interrupções, por subentendidos e por
pressupostos.

No livro Dia sim dia não, publicado em 1978, em parceria com o poeta
Eudoro Augusto (20 poemas são de Eudoro e 25 de Alvim), as personas
dão espaço à materialização mais sistemática das falas, procedimento
estético que Roberto Schwarz comparou à imagem de um “microfone
circulando” (1999, n. p.), empunhado pelo poeta, captando dizeres, sensos-
comuns, característica que Süssekind cristalizou na imagem de quem
escreve “com a tesoura” (1989, p. 189), recortando vozes dos transeuntes,
como se observa nos poemas abaixo:

ONDE EU TRABALHO
Não gosto de lá
me faz sentir pior do que sou
(ALVIM, 2004, p. 224)
 
PAIXÃO
Se tivesse um remedinho contra
eu tomava
(ALVIM, 2004, p. 234)
 
A FORÇA DO DIREITO
Comigo não é bem assim
meu direito é a força
(ALVIM, 2004, p. 235)



Esses poemas curtos, geralmente compostos por um título e poucos
versos, às vezes dois ou um só, expressam, ao contrário dos poemas de
Passatempo, nos quais as personas se delineavam com certa nitidez,

falas, que, por sua vez, não podem ser confundidas com máscaras, pois nem mesmo é possível
saber exatamente quem está falando. É uma voz que foi anonimamente colhida pelo poeta, na
própria vida anônima. Ela é de ninguém e de todos ao mesmo tempo. Sua identificação, no
máximo, é de classe social. (MELLO, 2001, p. 84).

Em 1981 publica dois livros: Festa e Lago, montanha, ambos publicados
dentro da Coleção Capricho, edições cariocas voltadas à publicação de
poetas contemporâneos. Nessas obras, Francisco Alvim apresenta uma
pluralidade de dicções, seja na configuração de vozes, personas,
subjetividades dramatizadas – sua linha de força – , seja na configuração de
poemas objetivos, lembrando João Cabral de Melo Neto, que o influenciara,
principalmente, em sua primeira obra, seja na composição de poemas tidos
como “contemplativos”, mais ao gosto “lírico”.

Em O corpo fora, publicado em 1988, como o próprio título sugere, e em
Elefante, publicado no ano 2000, Alvim prossegue com o desdobramento
do sujeito lírico rumo à manifestação da alteridade, ora dramatizando
subjetividades em um mesmo poema, ora “recortando” vozes, cada vez
mais agudas em seu grau de desnudamento da realidade brasileira, como no
minúsculo poema “Mas”, de Elefante, composto por uma conjunção
adversativa, um verbo e um adjetivo:

MAS
é limpinha
(ALVIM, 2004, p. 62)

Embora conciso, esse poema é revelador dos preconceitos camuflados no
imaginário social brasileiro, que se evidenciam, no entanto, pela linguagem
cotidiana. Como salienta Schwarz, “cada poema, mesmo quando composto



de apenas um título e uma linha, é episódio e perfil da vida de uma
totalidade” (2002, p. 3). Outro poema sintomático dessa tônica crítica ao
comportamento excludente e elitista, que também se desnuda em falas
aparentemente despretensiosas do dia-a-dia, intitula-se “Parque”:

PARQUE
É bom
mas é muito misturado
(ALVIM, 2004, p. 59)

Em Elefante, mesclado a esse conjunto de vozes, nota-se também a
composição de poemas nos quais o diálogo constitui o eixo dramatizador de
subjetividades, geralmente tensionadas por um conflito ou impasse,
confirmando o que o poeta Cacaso já afirmara em 1988:

A maioria dos poemas do Chico poderiam ser dramatizados, levados ao palco. Porque são vozes.
É sempre um diálogo, um monólogo, uma cena perfeitamente representável. A identidade dos
personagens em si mesmos não interessa: o que conta é o gesto social, a quantidade de
regularidade e constância contidas na singularidade de uma cena cotidiana, anônima e próxima.
(1988, p. 138-139).

Nesse sentido, o poema abaixo expõe diálogos representativos de “gestos
sociais” singulares da “cena cotidiana” nacional:

O SERVO DA GLEBA
Como vai, Galdino
Ah, Dona Antônia
como um cisco diante da vassoura
Pra onde me tocam
eu vou
Cachaceiro
Foi ele quem ensinou
teu irmão a beber
(ALVIM, 2004, p. 33)



Composto por oito versos irregulares, há três vozes no poema. A primeira
refere-se à de Dona Antônia. A segunda, à de Galdino, possivelmente um
trabalhador rural. A aparente cordialidade desse diálogo é quebrada com a
inserção de uma terceira voz. Corresponderia o comentário a uma repreenda
feita à Dona Antônia, após Galdino ter se distanciado, em virtude da
cordialidade que esta dirigira a alguém que no passado teria ensinado o seu
irmão a beber. Outra possibilidade corresponderia a uma intromissão
agressiva dessa terceira voz, dirigida diretamente a Galdino, chamando-o de
cachaceiro e em seguida dirigida a dona Antônia, alertando-a sobre o
alcoolismo do “servo da gleba”. Uma terceira possibilidade seria perceber
essa terceira voz como uma enunciação distanciada que não participa do
diálogo, espécie de voz dirigida ao leitor. A entonação dada no ato de
leitura ou vocalização, principalmente nos três últimos versos, dita o tom da
cena, podendo levar o sentido do poema para um ou outro lado.

Em outro poema, do livro mais recente de Alvim, publicado em 2011, O
metro nenhum (2011), nota-se, novamente, o engendramento de diálogos e a
presença, também, de três vozes:

VELHOS
- Tudo bem, patrão?
(O dedo de leve na pala do boné
O corpo franzino e baixo
ruindo para um lado)
- Tudo bem, obrigado
- Obrigado
(ALVIM, 2011, p. 11)

Duas dessas vozes aparecem indicadas pelo travessão, ao passo que a
terceira está entre parênteses, descrevendo a expressão corporal de um dos
interlocutores do diálogo. Assim como no poema “O servo da gleba”, há em
“Velhos” a emersão de subjetividades em relações cotidianas, nas quais fica



latente uma hierarquia social entre os partícipes da cena. Sobre esse traço
estético que aproxima o lírico de elementos de outros gêneros, comum não
só na poética alviniana, mas recorrente em outros poetas contemporâneos,
Berardinelli afirma que na pós-modernidade, “a poesia forçou os seus
limites, recuperando dimensões da prosa ou, às vezes, da teatralidade”
(2007, p. 179), o que explicaria a feitura de poemas aparentemente anti-
líricos.

Os poemas “O servo da gleba” e “Velhos” vão ao encontro da definição
que T. S. Elliot apresenta para o que chama de terceira voz da poesia,
aquela em que o poeta diz “não o que diria falando por si mesmo, mas
apenas o que pode dizer dentro dos limites do personagem imaginado que
se dirige a outro personagem imaginado” (1972, p. 129), característica já
percebida desde sua segunda obra, Passatempo. Em relação ao conceito de
voz, Elliot aponta a existência de três vozes que podem emanar de um
poema: “A primeira voz é a do poeta falando para si mesmo – ou sozinho.
A segunda é a voz do poeta dirigindo-se a um auditório, quer seja este
grande ou pequeno. A terceira é a voz do poeta quando tenta criar um
personagem teatral que fala em verso” (Ibidem, p. 129). A terceira voz,
porém, só se configura como voz dramática quando há duas ou mais vozes
“em certo tipo de conflito, desentendimento ou tentativa de compreensão
mútua” (Ibidem, p. 133), o que se nota nos poemas anteriores.

Em O metro nenhum, seu mais recente livro, de onde foi extraído o
poema “Velhos”, Alvim reafirma o exercício de alteridade, de voltar-se para
o outro, de “ceder a voz e a vez”. Com esse propósito, recorre, mais uma
vez, ao projeto que forja vozes, subjetividades dramatizadas, personas.
Conforme Augusto Massi, em artigo no jornal Folha de São Paulo,
Francisco Alvim apresenta, nessa obra, um “estilo tardio” que exibe sua
“radicalidade”, pois “em cenários relacionados à nossa experiência social –



mesa de bar, hospital, presídio – reconhecemos todas as formas da
brutalidade” (2011, n. p.), como no poema seguinte:

MUITO ÓTIMO
veio o homem
falou pra mim
pra mim
deitar no chão
dormir
dormir
que amanhã vou ser atendida
na meia-noite
(ALVIM, 2011, p. 16)

A brutalidade cotidiana, principalmente sofrida por setores
vulnerabilizados da opressora realidade brasileira, está presente nos versos
de “Muito ótimo”, cuja ironia do título, antecipa a perplexidade de uma
persona feminina aguardando, horas a fio, por um atendimento médico.
Nesse cenário típico dos hospitais públicos do país a fora, o desabafo da
paciente, para lembrar a imagem cunhada por Schwarz, parece captado pelo
já conhecido microfone circulante de Francisco Alvim, amplificando o
testemunho da “experiência social” do Brasil.

Considerações finais

A análise da poética de Francisco Alvim revela que a partir de sua
primeira obra, Sol dos Cegos (1968), o sujeito lírico vem se desprendendo
de uma concepção tradicional para se constituir multifacetado,
fragmentado, diluído em subjetividades que transcendem o espaço de um
único “eu”, a ponto de fazer do poema um espaço de exercício da
alteridade.



As configurações de personas e vozes em seus poemas, em diálogo ou
monólogo, não são casuais, pois têm um propósito não só estético, mas
também político e ideológico. Ao deslocar o centro da elocução,
historicamente consagrada à expressão de um “eu” subjetivo, ao outro, o
poeta reafirma a compreensão de que só assim é possível desvelar, mais
acentuadamente e criticamente, os problemas e as contradições da desigual
sociedade brasileira. Nas palavras de Roberto Schwarz, Alvim procede ao
“auto-exame do pequeno-burguês, que através da culpa individual descobre
vícios de classe e um passado histórico” (2002, n. p.).

Portanto, Francisco Alvim, coloca em cena a “alteridade do mundo, das
palavras e dos seres” (COLLOT, 2004, p. 176), numa “espécie de
reconhecimento do esvaziamento do ‘eu lírico’ tradicional e da própria
automatização da vida que reifica o indivíduo moderno” (MELLO, p. 96).
O conjunto de sua obra, até o presente momento, compreendendo um
período da década de 1960 até 2011, explicita, metonimicamente, as
mutações – não no sentido evolucionista – da própria categoria de sujeito
lírico ao longo da história da literatura.
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Ensino de literatura e a escolarização da
poesia no Brasil
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Resumo: Em nosso trabalho investigamos possibilidades de criação poética no
Brasil em ambiente escolar. Para isso, consideramos o ensino de poesia mediado
por ações que orientam práticas de escrita e recepção. Esse estudo é parte inicial
de uma pesquisa em andamento previamente intitulada “A poesia brasileira e as
políticas educacionais no Brasil: do ensino e recepção à criação”. A metodologia
empregada em nossos primeiros apontamentos acerca do objeto de estudo
apontado inicialmente vem sendo desenvolvida a partir de uma análise crítica que
busca compreender como as políticas educacionais no Brasil e as teorias e
ideologias constituintes das mesmas corroboraram ou deixam de corroborar para
uma abordagem de ensino que proporcione a práticas de escrita no âmbito da
escolarização da poesia, que vislumbramos tornar possível o desenvolvimento de
autoria como fundamento de um ensino emancipador e transformador. No
andamento da investigação, observa-se que essa prática, exceto em casos de ações
específicas, restringe-se ao exercício lúdico ou de correção da escrita formal.

Palavras-chave: Ensino de poesia. Práticas de escrita e recepção. Escolarização
da poesia.

 
“Somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros

não”

José Saramago.

 
Um ponto em comum a quase todas as “formas” de arte é a perspectiva

pedagógica em relação a elas. Desde os gregos antigos e passando por
diversas poéticas e manuais ao longo da história, que a técnica é princípio
fundamental para a criação artística, não é o único, mas é comum em todas



elas. De acordo com a perspectiva de Longino (1996) em sua obra “Do
Sublime”, toda arte prescinde de uma técnica e é sobretudo por essa razão
que é possível ensiná-la. Contudo, diferente das demais, em nosso país esse
pressuposto não é considerado quando tratamos do ensino escolar de
literatura, principalmente de poesia.

De certo que existem vários projetos e oficinas de criação e escrita
poética espalhados por inúmeras escolas em todo o Brasil. Todavia, não
configuram uma práxis corrente, ou ainda parte frequente no ensino de
literatura e em sua grande maioria são desenvolvidos pela motivação
particular de um ou mais professores, mas, não são o foco, ou mesmo, parte
das práticas pedagógicas escolares comuns ao ensino de poesia. Essa por
sua vez é a única de todas as linguagens artísticas cujo o ensino não
contempla, frequentemente, a prática.

A aprendizagem de literatura, e aqui tratando principalmente de poesia,
acontece apenas pelas perspectivas teórico-critica, histórico-social,
biográfica e quando muito de apreciação pela leitura. O que, no estado de
Goiás e em muitos outros estados brasileiros configura um não atendimento
à matriz de referência curricular utilizada, pois essa prevê como êxito
temático, a partir do primeiro ano do ensino fundamental e até o primeiro
ano do ensino médio a produção escrita de poesia e outros gêneros
literários.

É evidente que as formas aplicadas ao ensino de poesia já elencadas,
estão longe de serem pragas e possuem sua importância, entretanto não são
de forma alguma o suficiente para fazer com que a poesia seja o centro do
processo de seu ensino. Logo o objetivo desse estudo é investigar as
possibilidades de criação poética proporcionados através do ensino de
literatura em ambiente escolar ao longo da história.



Dessa forma, o que justifica esse trabalho é a defesa de que, em se
tratando da área de letras e do ensino de literatura, somente por meio de
uma experimentação que proporcione a prática da literatura, ou seja, que
abarque também a escrita poética é que será possível alcançar um ensino
libertador e transformador.

Sendo assim, apenas por meio de uma educação estética que desenvolva a
sensibilidade dos indivíduos é que poderemos vislumbrar uma formação
emancipadora e empoderadora, e para isso é preciso não somente ler mas,
escrever e tornar-se de fato, sujeito do próprio existir, sujeito de si mesmo.
Para tanto, a metodologia empregada se desenvolverá a partir de uma
análise histórica das práticas pedagógicas e das teorias que sustentaram e
sustentam a educação no Brasil e no que essas interferem nos modos de
ensino de poesia, procurando entender o que poderia ser posto como
impedimento para a realização de um ensino voltado para a escrita poética.

Um ponto de discussão que poderia ser empregado para justificar uma
posição contrária a ideia central desse artigo seria a “utilização” da poesia e
de sua escrita na educação infantil e nos processos de alfabetização, que são
frequentes e por essa razão bastante comuns. Entretanto não entraremos nos
méritos da educação infantil em relação ao ensino de poesia, por duas
razões. A primeira devido ao fato de que “para a criança, comumente, tanto
a leitura quanto a escrita de poesia atuam de modo lúdico, como um jogo”
(BUARQUE; BARROS, 2012, p. 76-78), sendo assim, diferente do
adolescente ou do adulto, a criança não consegue desenvolver a escrita
poética com a consciência de que se posiciona de modo “ideológico” diante
das coisas da vida e do mundo. Em segundo, que o trabalho realizado com a
poesia nessa fase, geralmente, possui uma outra finalidade, a da apropriação
da linguagem, tornando-se apenas um meio e não um fim.



Portanto, pensar o ensino de poesia pela prática, a exemplo do ensino de
outras artes na escola, é um modo de levar o aluno, que ao escrever e, em
razão disso, também irá ler, ao desenvolvimento de competências e
habilidades substanciais, pois ao escrever o sujeito produz um certo
acabamento aos fatos e as coisas do mundo a partir de uma posição
axiológica, de acordo com o termo empregado por Bakhtin, “o autor ocupa
uma posição responsável no acontecimento do existir, opera com elementos
desse acontecimento e por isso a sua obra é também um momento desse
acontecimento” (BAKHTIN, 2010, p. 176).

O ensino de literatura começou no Brasil na instrução secundária do
Colégio Pedro II. Antes de se transformar em ensino de história da
literatura, esta era lecionada através de duas disciplinas das quais foi
originada: a Retórica e a Poética. Foram os jesuítas que, em meados do
século XVII, baseados na pedagogia Ratio Studiorium, principiaram o
ensino de literatura no Brasil. Esse método, bem como o emprego da
literatura para ensinar a Retórica e a Poética era baseado na leitura dos
clássicos, que serviam tanto para aprender as regras de comportamento, da
escrita e seu modos de composição como também adquirir erudição.

Nesta concepção, lecionar Retórica e Poética consistia em treinar
modelos e, portanto, ensinar a imitar, tendo a norma por princípio
fundamental. De acordo com a afirmação de Verney (1991):

Porque na leitura dos melhores autores aprende-se melhor. Assim que, não achando isto feito,
pode o mestre nos mesmos autores mostrar os lugares que são necessários, e encomendar muito
aos rapazes que os leiam e decorem, pois só assim se faz algum progresso na poesia. A poesia não
é coisa necessária na República: é faculdade arbitraria e de divertimento. E assim, não havendo
necessidade de fazer versos, ou fazê-los bem, por não se expor às risadas dos inteligentes. Se eu
visse que um estudante não tinha inclinação à composição, explicaria brevemente as leis poéticas,
que é uma erudição separada da composição e que todos podem aprender, ao menos para
entenderem as obras, e o deixaria empregar no que lhe parecesse. (VERNEY. 1991, p. 177).



Entretanto se pensarmos as práticas pedagógicas ainda existentes e
também no senso comum instituído em relação ao ensino de literatura que
determina que poesia não é para qualquer aluno, mas que se destina aquele
que possui certo “dom”. E ainda se refletirmos sobre a razão de a prática da
poesia praticamente “desaparecer” das séries finais da educação básica em
razão de sua “inutilidade” é flagrante que esse modo de pensar o ensino de
literatura, por mais que pareça estar distante da nossa realidade, ainda
persiste. Afinal esse método fundamentou toda uma base de educação
tradicional, que embora não exista nos documentos oficiais vigentes
atualmente ainda permanece na prática.

Já no decorrer do século XIX, a Poética e a Retórica foram substituídas
pelo ensino da História da Literatura, ainda que o próprio termo literatura
nesse período não apresentasse uma definição precisa. Nesse contexto esse
conhecimento ainda estava restrito aos que dominavam as regras da Poética
e da Retórica. Contudo, após a defesa do patriotismo e de uma identidade
nacional legada pelos românticos o foco do ensino mudou. Segundo Marcia
Abreu (2003, p. 17) “literatura e nação foram projetados para o passado e
deram origem à preparação das histórias literárias. Transformar o estudo
diacrônico dessas obras em disciplina escolar foi a etapa final do processo
de consagração de alguns literatos e de seus escritos.”

Essa perspectiva pensada principalmente pelo francês Simondi de
Sismondi em sua obra “De la literature du midi de I’ Europe” (1813)
tratava basicamente da escolha e hierarquização de obras e autores, um
trabalho que seguia a ordem cronológica dos textos e focado na biografia
dos escritores, a articulação entre história, língua e a criação literária, a
identificação de escolas e a sequência de estéticas. Essa ideia de ensino de
literatura é provavelmente a que mais permaneceu arraigada as práticas



pedagógicas, pois ainda hoje esse modelo é bastante empregado, haja vista
os conteúdos e a configuração da literatura nos livros didáticos.

De lá para cá várias foram as tentativas de mudanças referentes as
práticas voltadas ao ensino de literatura, e todas obedecendo a ordem do
poder vigente, visto que a escola é uma instituição, seja ela pública ou
privada, que está a serviço do Estado. De acordo com a ideia de Althusser
(1970):

Ora, é através da aprendizagem de alguns saberes práticos (savoir-faire) envolvidos na inculcação
massiva da ideologia da classe dominante, que são em grande parte reproduzidas as relações de
produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações de explorados com exploradores e
de exploradores com explorados. Os mecanismos que reproduzem este resultado vital para o
regime capitalista são naturalmente envolvidos e dissimulados por uma ideologia da Escola
universalmente reinante, visto que é uma das formas essenciais da ideologia burguesa dominante:
uma ideologia que representa a Escola como um meio neutro. (ALTHUSSER, 1970, p. 66-67)

O autor classifica a escola como sendo um dos “Aparelhos Ideológicos do
Estado”, e se pensarmos no ensino de literatura oferecido por essa
instituição compreendemos a razão de não termos chegado a prática de
escrita poética, ou ainda, de não termos “evoluído” de modo satisfatório
nesse campo do conhecimento. Pois, o papel ideológico sobre a razão de
existir da escola está pautado na geração das forças produtivas. Essa ideia é
fundamental, pois é a partir dela que a classe dominante apresenta a
justificativa para a existência da escola moderna, como uma fabricante das
forças de trabalho.

Nesse sentido é preciso observar também que as teorias que pensam a
educação sofreram modificações e transformaram os modelos de ensino ao
longo do tempo. As tendências pedagógicas na prática escolar brasileira,
segundo José Carlos Libâneo (2008) apresentada em sua obra intitulada
Didática podem ser classificadas em dois grupos: “liberais” e
“progressistas”. No primeiro grupo, estão incluídas a tendência



“tradicional”, a “renovada progressivista”, a “renovada não-diretiva” e a
“tecnicista”. No segundo, a tendência “libertadora”, a “libertária” e a
“crítico-social dos conteúdos”.

De acordo com Libâneo (2008), as tendências liberais sustentam a ideia
de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho
de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Isso pressupõe que
o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade
de classe, através do desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa
ênfase no aspecto cultural, as diferenças entre as classes sociais não são
consideradas, pois, embora a escola passe a difundir a ideia de igualdade de
oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições.

Segundo o modelo de escola tradicional, o aluno é educado para atingir a
plena realização através de seu próprio esforço. Nessa perspectiva a base da
ideia de meritocracia é amplamente defendida. Sendo assim, as diferenças
de classes sociais não são levadas em conta e toda a prática escolar não tem
qualquer relação com o cotidiano do aluno. Em relação aos princípios de
aprendizagem, a ideia é de que o ensino consiste em repassar os
conhecimentos para a criança, como se essa fosse uma folha em branco que
precisa ser preenchida. No ensino da língua portuguesa, parte-se da
concepção que considera a linguagem como expressão do pensamento e a
literatura é ensinada como já foi apresentado voltada para a leitura dos
clássicos como modelos.

A tendência liberal renovada, também conhecida como pragmatista,
amplia a ideia da cultura como desenvolvimento das habilidades
individuais. A escola continua, ainda, a preparar o aluno para assumir seu
papel na sociedade, adaptando as necessidades do estudante ao meio social,
por isso ela deve “imitar a vida”. Se, na perspectiva liberal tradicional, as
práticas pedagógicas estavam centradas no professor, na escola renovada,



sustenta-se a ideia de “aprender fazendo”, logo centrada no aluno,
valorizando as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo
do meio natural e social, etc, levando em conta os interesses do aluno.

Nessa perspectiva os pressupostos de aprendizagem partem da ideia de
que aprender torna-se uma atividade de descoberta, é uma
autoaprendizagem, ficando o ambiente apenas como um meio estimulador.
Só é armazenado aquilo que se incorpora à atividade do aluno, por meio da
descoberta pessoal; o que é incorporado passa a compor a estrutura
cognitiva para ser empregado em novas situações. De acordo com a
perspectiva piagetiana é o que o teórico vai chamar de tomada de
consciência. No ensino da língua e da literatura, essas ideias escola-novistas
não trouxeram maiores consequências, pois permaneceram na prática da
tendência liberal tradicional.

Ainda como tendência liberal encontra-se a ideia da escola renovada não
diretiva, nessa o papel da escola centra-se na formação de atitudes, motivo
pelo qual deve estar mais voltada para os problemas psicológicos do que
com os pedagógicos ou sociais. Todo o empenho deve propor-se a uma
mudança interior do sujeito, ou seja, a uma adequação pessoal às demandas
do meio. Nesse modelo aprender é modificar suas próprias percepções. No
ensino da língua e da literatura, tal como ocorreu com a corrente
pragmatista, as ideias da escola renovada não-diretiva, embora muito
difundidas, encontraram, também, uma barreira na prática da tendência
liberal tradicional.

Comprado pelos militares por volta de 1964 o modelo tecnicista de
educação, um padrão já ultrapassado nessa época nos EUA, de onde é
originário, passa a atuar no aprimoramento da ordem social vigente, o
capitalismo, articulando-se inteiramente com o sistema produtivo aplica a
ciência da mudança de comportamento, ou seja, a tecnologia



comportamental. Seu foco basilar é, por conseguinte, produzir indivíduos
“ajustados” para o mercado de trabalho, não se preocupando com as
mudanças sociais. 

A tendência marcada pela escola tecnicista é fundamentada na teoria de
aprendizagem “Estímulo-Resposta”, e vê o aluno como depositário passivo
dos conhecimentos, que devem ser acumulados por meio de associações.
Skinner e Pavlov foram os principais pensadores dessa corrente psicológica,
também conhecida como behaviorista. Segundo Richter (2000), a visão
behaviorista acredita que adquirimos uma língua por meio
de imitação e formação de hábitos, por isso a ênfase na repetição,
nos drills, na instrução programada, para que o aluno forme “hábitos” do
uso correto da linguagem.

Com a Reforma do Ensino, a partir da Lei 5.692/71, que inseriu a escola
tecnicista no Brasil, dominaram as influências do estruturalismo e a
concepção de linguagem como instrumento de comunicação. Nessa
perspectiva a língua, segundo Travaglia (1998) é entendida como um
código, ou seja, um conjunto de signos que se combinam seguindo
determinadas regras e que é capaz de transmitir uma mensagem,
informações de um emissor a um receptor. Dessa forma, para os
estruturalistas, saber a língua é, principalmente, dominar o código.
Entretanto, nem tudo foi de todo ruim nesse modelo, pois advém dele os
princípios de incorporação de recursos tecnológicos para o
desenvolvimento das práticas pedagógicas. Sendo assim, a tendência
tecnicista é, de certo modo, uma modernização da escola tradicional.

Ainda seguindo a ordem das tendências pedagógicas na escola brasileira
que implicam diretamente nos modelos de ensino de literatura e portanto de
poesia, Libâneo (2008) trata também das perspectivas progressistas,
diferentes das ideias liberais não críticas, as tendências progressistas são



críticas, pois questionam o sistema de ordem vigente e sustentam
tacitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Essas ideias nunca
foram institucionalizadas de fato na educação brasileira, e nem poderiam,
visto que vivemos em uma sociedade capitalista, mas influenciaram
largamente as tendências mais contemporâneas.

Divididas entre Libertadora, Libertária e Critico-social dos Conteúdos,
apresentam uma análise crítica das realidades sociais. A primeira, chamada
Libertadora, popularmente conhecida como a pedagogia de Paulo Freire,
vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido. Para Paulo
Freire (2003) “ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar
possibilidades para a sua produção e sua construção. Quem ensina aprende
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” Nesse viés tanto professor
quanto aluno são sujeitos do conhecimento.

A ideia de uma educação Libertária parte de um fundamento “anárquico”,
pois defende uma escola autogestionária, cujo papel é promover a
coletividade com vistas a combater o domínio do Estado, promovendo
mecanismos de mudanças institucionais. O foco é centrado nos
conhecimentos resultantes das experiências vividas e o ensino deve
procurar desenvolver todas as possibilidades do aluno sem abandonar
nenhum aspecto mental, físico, intelectual ou afetivo. Segundo esse modelo
o ensino da língua portuguesa, bem como da literatura seria baseado na
valorização do texto produzido pelo aluno e em certa negociação de
sentidos da leitura.

Hodiernamente, a tendência Progressista Crítico-social dos Conteúdos,
enfatiza a prioridade dos conteúdos no seu confronto com as realidades
sociais. A função da escola incide na preparação do estudante para o mundo
adulto e suas incongruências, dando-lhe mecanismos necessários, por meio
da aquisição de conteúdos e da socialização, para uma participação



organizada e ativa na democratização da sociedade. Nessa visão, aceita-se o
princípio da aprendizagem significativa, partindo também do que o aluno já
sabe, pois os conteúdos de ensino partem dos saberes culturais. As correntes
teóricas que sustentam esse pensamento são voltadas para o materialismo
histórico e seguem o princípio sócio interacionista possuindo como
principais teóricos Vygotsky e Wallon.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de n.º 9.394/96,
as ideias de Piaget, Vygotsky e Wallon foram repensadas. Um dos pontos
em comum entre esses três teóricos do desenvolvimento humano é o fato de
serem interacionistas, pois defendem a ideia de que o conhecimento é
resultado da ação que se passa entre o sujeito e um objeto.

Buscando pensar um padrão no ensino da língua e da literatura, de acordo
com essa perspectiva, a leitura como processo permite a possibilidade de
“negociação de sentidos” em sala de aula. As ideias defendidas pela
corrente sócio interacionista corroboram com a concepção que considera a
linguagem como forma de atuação sobre o homem e o mundo e das
modernas teorias sobre os estudos do texto.

Como é possível observar existem princípios “bons e ruins” em todas as
correntes que sustentaram e sustentam as práticas pedagógicas no Brasil, e
se analisarmos ainda que empiricamente veremos que essas teorias, para
bem ou para mal, estão todas ainda em vigência, não segundo os
documentos, mas mantidas nos métodos de ensino. A escola pode parecer
uma bagunça teórica se pensarmos dessa forma.

Contudo o problema não está diretamente nos documentos, ainda que
esses obedeçam uma ordem de poder vigente, a lei máxima que rege a
educação e fundamenta essas práticas (LDB) é de 1996, entretanto como
vimos desde a educação jesuíta nos tempos da colonização até o advento
das ideias progressistas que transformam de fato os modos “tradicionais” de



pensar o ensino são de aproximadamente 443 anos de prática contra 36 de
concepções teóricas. Dessa forma é evidente a razão de o ensino de
literatura não ter ainda galgado o lugar que esperamos. Nesse sentido,
pensemos na máxima de Freire (2003, p. 158) “Separada da prática, a teoria
é puro verbalismo inoperante; desvinculada da teoria, a prática é ativismo
cego. Por isto mesmo é que não há práxis autêntica fora da unidade
dialética ação-reflexão, prática-teoria.”

O que nos leva novamente a ideia de que o ensino de literatura e portanto
de poesia sofreu e sofre de uma incompletude, nunca sendo ela mesma o
centro de seu próprio ensino a não ser na apreciação e leitura, que sabemos
é ainda um problema a ser resolvido no campo do ensino de literatura. A
esse respeito assevera Buarque (2013, p. 203) “Contudo, apenas a leitura de
obras em ambiente de debate não tornaria a Literatura protagonista de seu
ensino, se sua prática, quer dizer, sua escrita não estiver em cena também
[...]no sentido de gerar um efeito de não somente olhar para o objeto (o
poema), mas também de produzi-lo”.

Além disso precisamos ainda tratar de um outro tema em relação ao
ensino de literatura e consequentemente de poesia. Trata-se pois, da
escolarização da literatura, que de acordo com Magda Soares (2003) é a
“apropriação pela escola da literatura”, por meio de um processo de
pedagogização e didatização. Para a autora, esse processo é inevitável e
encontra-se no momento em que a literatura transforma-se em produto
escolar, como conteúdo que poderá ser avaliado em consonância com o
ponto de vista da escola. A presença da literatura nesse ambiente passa a ser
determinada por elementos próprios desse processo de escolarização, ou
seja, a partir de um espaço, de um tempo, de uma metodologia, um
programa e um manual.



Entretanto, se o objetivo fundamental de qualquer ato de linguagem é a
produção de sentido, como vimos nas teorias mais recentes sobre a
aprendizagem e o ensino, o trabalho com a literatura e principalmente com
a poesia, deve portanto incluir o aluno na produção de sentido desses textos
não somente na recepção dos mesmos, mas ressignificando-os e
compreendendo que através da poesia, pode-se explorar a leitura e também
a escrita. O sujeito passará a ser, além de leitor, um produtor, perpetrando o
uso da linguagem, criando novos textos, reconstruindo-os, dando um novo
sentido aos mesmos.

Para pensarmos o ensino de literatura e em especial de poesia também
por meio da prática de escrita é preciso saber que esse princípio está
fundamentado nas matrizes de referência da maioria dos estados brasileiros
e determinado para quase todas as séries escolares. Contudo, a prática de
escrita literária nem sempre aparece nas diretrizes e documentos que
orientam as práticas pedagógicas referentes ao ensino médio. Ao tratarmos
desse assunto, outro ponto se faz relevante, pois promover o ensino de
literatura por meio da prática de escrita poderia implicar em outros dois
polos basilares da escola que passam pela reavaliação do currículo e
consequentemente um questionamento em relação aos processos de
avaliação, ainda bastante tradicionais.

Em primeiro lugar, a ideia de currículo ao ser construído por meio da
seleção de determinados conteúdos e práticas já apresenta em si um tipo de
“violência simbólica”, conceito empregado por Bourdieu e Passeron na
obra A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino (1992)
e por Bourdieu em O poder Simbólico (2004), para descrever o processo
pelo qual a classe dominante impõe sua cultura, que por sua vez como um
sistema simbólico é arbitrária e portanto uma construção social, cuja
manutenção é primordial para a perpetuação de uma determinada



sociedade. Dessa forma, o currículo se transforma em espaço de luta, pois
apresenta práticas educativas intencionais planejadas dentro de uma
instituição e sustentadas em concepções de mundo, de homem e sociedade
que vão interferir diretamente na construção das identidades sociais.

Em segundo lugar, propor novas formas de pensar a avaliação implicaria
em um “transtorno” ainda maior para os que insistem em permanecer nos
modelos tradicionais, e não só isso, afinal de contas as práticas escolares
são acima de tudo orientadas pelos modelos empregados nas avaliações
nacionais, a saber: ENEM, ENAD, Prova Brasil e outros tantos vestibulares
e concursos públicos que acontecem todos os anos. E embora muitos desses
trabalhem com gêneros narrativos literários em suas provas, existe a
premissa de que não se pode avaliar a criação poética e essa já que não tem
“utilidade” e não “cai na prova” é totalmente excluída dos métodos de
ensino de literatura.

Contudo, consideremos sobre esse ponto a fala de Buarque (2013, p. 201)
em seu artigo intitulado “Ensino da escrita de poesia como construção de
autoria”:

Observaremos que a poesia pode muito bem ser avaliada, assim como pode integrar o processo de
avaliação do aluno no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades e de competências
sobre o conhecimento de Língua e de Literatura. Se há uma seleção canônica de poetas e obras, se
há concursos e prêmios literários concernentes à criação poética, bem como há apreciação crítica
mais positiva sobre certo poeta, livro de poesia ou poema em comparação a outros, logo, há
evidente princípio de avaliação. Se há princípio para ler, quer dizer, para desenvolver crítica
(apreciar, analisar, interpretar e explicar), há, portanto, princípio para escrever. E, assim como uma
teoria da leitura deve ser sensível à variedade de poemas existentes, uma teoria da criação também
deverá ser sensível a uma variedade de escrituras.

Sendo assim, só nos resta pensar que um provável impedimento para que
a literatura, principalmente no que diz respeito a poesia, nunca tenha
chegado a prática, de modo efetivo, está na formação de professores de
literatura e, portanto, nos cursos de licenciatura. Afinal de contas, nós não



poderíamos cobrar dos nossos alunos aquilo que não damos conta de fazer
ou orientar. Como exigir um mediador da prática de escrita que não é um
sujeito escrevente? E com isso encontramos outro ponto do fio dessa
meada, aquele que esbarra na formação dos professores.

Entretanto, não buscamos por “culpados”, o que fica claro após a
discussão feita é que a razão de a poesia não ser praticada em seu processo
de ensino- aprendizagem está diretamente ligada aos modos como a
literatura vem sendo ensinada e foi escolarizada ao longo dos anos. Logo,
os professores aprenderam literatura de modo “incompleto” desde a sua
formação básica e também nos cursos de graduação-licenciatura.

A educação não é para domesticar, mas para libertar, não é para alienar
mas, para a autonomia. Hoje somos atravessados por uma disparidade
gigantesca quando observamos a escola, pois ao que parece temos uma
estrutura escolar correspondente ao século XIX, o professor com formação
do século XX e o aluno do século XXI, a revolução tecnológica afetou tudo,
menos a escola. Não bastam levar computadores ou tabletes e apresentar
novos suportes para o livro ou mesmo para escrever, posto que o
conhecimento técnico passa a ser obsoleto muito rapidamente. É preciso
repensar a formação dos professores. É preciso transformar os conteúdos
em conhecimento proporcionando um ensino de qualidade e um
aprendizado real integrado ao momento atual, formar para a vida com
autonomia e criatividade, e prova dessa necessidade é que o Brasil amarga o
60º lugar no ranking de educação em uma lista de 76 países.

Portanto, a ideia é de que o objetivo da educação é ensinar a pensar e não
só ensinar os conteúdos, é saber o que fazer como eles. O princípio
fundamental sobre a teoria do letramento é apropriar-se – apoderar-se –
empoderar-se. Vivemos em um mundo de informação, é preciso saber o que
fazer com elas, a aula tem que se ser de leitura e escrita de poesia, pois essa



passa a fazer sentido quando conseguimos por meio dela nos expressar
diante do mundo, nesse sentido a prática da poesia não é apenas
humanizadora, mas é libertadora.

Por meio da prática da literatura é totalmente possível formar leitores,
entretanto o sujeito não chega à escrita apenas por ser leitor formado. A
leitura, embora seja precedente, antecessora da escrita não é garantia da
mesma, um leitor pode nunca escrever, mas em contrapartida um escritor
será sempre leitor, e o professor é o mediador e precisa exercitar a escrita
em sala, pois dificilmente o sujeito irá a ela sozinho. Sendo assim,
asseveramos a importância dessa prática, pois como diz Bakhtin: “Por meio
da palavra, o artista trabalha o mundo, para o que a palavra deve ser
superada por via imanente como palavra, deve tornar-se expressão do
mundo dos outros e expressão da relação do autor com esse mundo”
(BAKHTIN, 2010, p. 180).

Ao defender a prática de escrita de poesia na educação formal não
significa empreender aqui uma luta pela técnica, e também não buscamos
formas “poetas profissionais”. Ao contrário disso, desejar que o ensino de
poesia, bem como de toda forma de literatura, alcance a prática é entender,
antes de tudo, que aprender a significar um conteúdo não quer dizer decorá-
lo ou torná-lo manual de seguir normas para se atingir determinado fim,
embora a aquisição técnica seja também parte do processo.

Sendo assim, o fato é que escrever é uma forma de se posicionar no
mundo, de agir e portanto de ser livre. Não se trata de escrever para
publicar, para se analisar a obra como pronta e acabada, para ser divulgada
aos leitores mais exigentes. Proporcionar uma prática de criação poética no
ensino de literatura como forma de aproximar os sujeitos da mesma de
maneira menos convencional é despertar neles um novo olhar sobre a
poesia e dar-lhes o direito de ser também voz.
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Resumo: O presente artigo tem como escopo analisar a construção do conceito de
subjetividade do século XVIII na formação da lírica em Novalis e Hegel. Nesse
intuito, partimos da hipótese que a subjetividade foi fruto do espírito de época
preso ao desenvolvimento das artes que caminhavam cada vez mais rápido em
direção à formatação do sujeito como centro mediador e configurador do mundo e
das artes. A noção de um “eu” reflexionante que se erguera nos acontecimentos
políticos, sociais e filosóficos fizeram nascer a subjetividade como essência da
modernidade. Entretanto, no campo da lírica, ela veio resvalando no problema de
método das teorias do conhecimento, atrelada que esteve ao idealismo fundador
do salto na interioridade pensante de uma nova configuração das artes. A partir
disso, estruturamos o artigo, em ordem de argumentação, no romantismo reflexivo
de Novalis e no idealismo de Hegel para delimitarmos as diferentes
subjetividades, arriscando que essa foi originada das manobras entre idealistas e
românticos.

Palavras-chaves: Lírica. Subjetividade. Romantismo. Idealismo.

 

Introdução

“O ato do saltar-se-por-sobre-si-mesmo é por toda parte o mais alto, o
ponto originário, a gênese da vida” (1988, p. 152). Novalis afirmou esse
pensamento em um fragmento de Poeticismos, nele ressaltou o saltar sobre
si mesmo originando o que viria ser uma incansável marca da modernidade,
a reflexão, o espelhamento de si ou a chama própria de um “eu”. Pela
primeira vez na história podia-se falar deliberadamente de uma



representação que pode ser feita de si mesmo e saltar para fora de si fez
aparecer novos conceitos que até então haviam passado despercebidos na
literatura. Este saltar sobre “si” requer mais do que um espelhamento, exige
um fundamento que lhe caiba, e isto é o que podemos denominar
subjetividade.

A subjetividade é a marca mais precisa da arte poética nascida dos
românticos na simbiose entre “eu” lírico e “eu” empírico e, na filosofia, da
relação entre pensamento conceitual e sensibilidade intuitiva. Sendo a
subjetividade a marca da lírica moderna, investigamos o que deu ossatura a
este conceito para que ela pudesse ser vista no acontecer apropriativo da
poesia lírica. Desta forma, a implicação do tema é a tentativa de
compreender a subjetividade a partir de sua formação lenta e gradual pelo
crescimento do sujeito como categoria resultante do exercício da escrita
poética e filosófica. Assim, não mais nos referiremos à subjetividade como
sempre existente e presente na poesia lírica, mas como um passo inevitável
que se construiria na própria história, ou seja, a saída da inocência ou
ingenuidade comunitária ocorreria pelos encaminhamentos e
acontecimentos históricos que a própria poesia esboçava de si enquanto
ciclos de amadurecimento do sujeito histórico.

A poesia em seu sentido amplo era um modo de ser antes do século
XVIII que não diferenciava entre o fazer e o dizer de si e depois deste
século, ela se constitui como lírica, subjetiva, diferenciando ser e fazer
pelas categorias que começa a esboçar sobre si mesma em uma composição
estética que inaugura a capacidade consciente de reflexionar. Por se
vincular simultaneamente às categorias que vão sendo desenvolvidas no
plano filosófico, a subjetividade lírica inicia sua essencialização resvalando
no idealismo, fundamento filosófico da época. No entanto, ao mesmo tempo
que tem nele seu estofo conceitual, a lírica como arte eleita do Romantismo



pensa a subjetividade vinculada à sensibilidade e à vivência concreta. Nela,
“o pensamento tende a converter-se em imagem sensível” (PAZ, 1984,
p. 85). Nesta concepção, ocorre a primeira dificuldade na demarcação da
subjetividade, pois o sensível que se realiza na poesia desprende-se, em
parte, da subjetividade idealista. Afinal, como adverte Novalis (1988,
p. 135): “o poema lírico é o coro no drama da vida, do mundo.” E para
analisar as duas acepções de subjetividade, dividiremos este artigo em dois
tópicos.

No primeiro, demonstraremos como Novalis mudou a concepção idealista
da poesia sendo o primeiro a alterar o princípio idealista para um idealismo
mágico da natureza, dependente de bases subjetivas através da criação do
“eu” que se põe fora de si como consciência reflexiva. No segundo tópico,
evidenciaremos como Hegel, pelo víeis do idealismo, corou a subjetividade
como unidade da lírica, mesmo atrelado ao idealismo.

1. Novalis: a sensibilidade idealista vivenciada

Novalis, Georg Friedrich Von Hardenberg nasceu em 1772, tornou-se
estudante de direito e engenheiro de minas, porém seu principal estudo e
influência foi Fichte. Estudioso atento das mais variadas áreas do
conhecimento, Novalis pode ser considerado um poeta pensador, crítico e
teórico do primeiro romantismo. De elevada essência intelectual, ele foi
considerado pelos próprios românticos como o mais reflexivo de todos eles
versejando seus temas entre o amor, a morte, a noite e a própria poesia.

Mesmo assim, Novalis foi vítima dos mais diferentes preconceitos, isto é,
“a aura criada em torno dele, foi resultado muito mais de um
desfiguramento literário e crítico do que da realidade imediata” (SCHEEL,
2010, p. 33). As leituras e as interpretações passionais não permitiram ver
nele um representante da lírica que ali despontava e o problema da aura



mística ainda acompanha as leituras atuais, leituras estas que nem Hugo
Friedrich escapou destacando em ínfimas páginas a magia poética e o seu
poder encantatório. A álgebra lembrada por Friedrich apenas mistifica ainda
mais a figura de Novalis.

No entanto, para além das concepções caricaturadas do poeta, a maior
contribuição dele para a configuração do novo gênero está marcada pelo
“individualismo egocêntrico do sujeito na qual surge aquela que seria a
mais conhecida das características românticas: o império da subjetividade”
(idem, 2010, p. 45). Trata-se de um pensar a partir do próprio indivíduo no
qual a realidade exterior não é mais motivo para os valores absolutos ou
transcendência formal sobre a universalidade. O “eu” torna-se a profunda
essência humana, porque reflexiva. Diz o poeta,

retornar para dentro de si significa, para nós, abstrair do mundo exterior [...] um atuar imanente.
Assim a vida terrestre origina-se de uma reflexão originária que é tão livre quanto nossa reflexão
(NOVALIS, 1988, p. 61).

Isto afasta a questão da reflexão como mero espelho e põe o poeta como
luz do mundo.

O jogo que se estabelece nesse fragmento é o mesmo posto no fragmento
45, no qual afirma que o pendor para a reflexão não é de todos, “muitos
doutos aprenderam a concluir, inferir, como um sapateiro a confecção de
seus sapatos, sem jamais caírem na ideia de encontrar o fundamento dos
pensamentos” (idem, 1988, p. 63). Deste modo, observamos que o
subjetivismo romântico embasado na reflexão remete ao potencial
filosófico advindo das terias de abstração de Kant, Fichte e Schelling.

Todavia, o que é conceitual no espaço da abstração começa a tomar forma
na lírica romântica e a subjetividade latente passa a ser manifesta orbitando
em categorias como crítica, pensamento e poesia. A verdade composicional
vai abandonando a mística de tradição platônica da arte na qual há uma



localização da verdade conceitual no Ser que surpreende na originalidade e
que habita acima dos seres e passa a ser a verdade reflexiva desvelada pelo
indivíduo, no próprio arranjo com as palavras. Assim, “toda figura humana
vivifica um germe individual no observador. Através disso essa intuição se
torna infinita, está vinculada com o sentimento de uma força inesgotável”
(idem, 1988, p. 92). Ou seja, a sentença de Novalis é que o individual se
vivifica na própria vivência. Nesse mesmo fragmento o poeta acrescenta:
“sem essa imortalidade visível e sensível não poderíamos verdadeiramente
pensar” (idem, 1988, p. 92). Do idealismo que passa ao largo do sensível,
Novalis tenciona o encontro do espírito com a sensibilidade individual, um
tema a ser tratado na teoria estética de Hegel.

Logo o princípio de individuação aparece sem véus e “todo indivíduo é o
centro de um sistema emanacionista” (NOVALIS, 1988, p. 95). e a arte
capaz de originar-se no em si da individuação é a lírica. Contrário aos
modelos anteriores, o que interessa na nova configuração não é a cópia e a
verossimilhança da natureza essencializada na obra de arte, mas a
imaginação criadora, faculdade enaltecida por Novalis e também pelos
idealistas devotados à compreensão da arte.

O que Novalis redimensiona é a dualidade teórica, a começar por Kant
que em sua doutrina transcendental do conhecimento dividiu o fenômeno,
acontecimento observável passível de experienciação, e a coisa em si, tudo
o que não pode ser experimentado, nem intuído. Porém, se o fenômeno
deixa a coisa em si inalcançável, porque não centrar tudo no que é
alcançável, portanto no sujeito? Afinal, aquilo que não se alcança e nem
pode se dar na experiência de nada serve. Nesse percurso, Fichte é o
primeiro a alterar a filosofia kantiana para que tudo se resuma no próprio
sujeito, daí as argumentações transcorrem no campo de um eu absoluto. Por
vias fichtianas, Novalis atento a esse desenvolvimento conjectura que a



atitude centralizadora de Fichte não resolve o problema para a arte e
considera, no mesmo raciocínio que Hölderlin (1994, p. 111-12) que é
preciso ficar além do arbitrário e que a todo “sistema de reunir sujeito e
objeto num “eu” absoluto só é possível, esteticamente, na intuição
intelectual.” Assim, Novalis reconfigura gradativamente a reflexão e o
próprio modo de conceber a estética e a criação poética de sua época. Nesta
ordem, ganha destaque o sujeito, como condição sine qua non do compor
para a garantia de uma arte atrelada a vida. Dá-se o primeiro domínio
volitivo consciente da produção poética. Nesse esboço não podemos
diferenciar a vida, o filósofo e o poeta, uma vez que estes se imbricam em
uma prática existencial. Porém se é existencial exige a experiência, como
esta pode se manter no processo idealista? Somente mantendo-se no campo
as artes.

Assim, “o romantismo conquistou sua identidade unindo o idealismo
crítico de Kant ao idealismo subjetivo de Fichte” (NUNES, 2007, p. 33). e
foi nestas doutrinas que Novalis empreendeu um pensar destinado às artes e
em particular para a poesia dando a esta um status existencial ainda não
conhecido. Todavia atentemos para o nó que começa a surgir entre os
primeiros românticos. Em meio à efervescência cultural e filosófica, eles
não poderiam dar conta de que o “eu” dos idealistas era categorial, isto é, só
pode representar-se na onipotência de um “eu” na ideia que mantem o
sujeito como unidade transcendental e não existencial e a separação entre
intuição e conceito, entre vivência e pensado foi por vezes ignorado pelos
primeiros românticos. Eis a limitação contextual da imersão histórica e o
início de uma querela que ficaria como rótulo da herança romântica, a
saber, a confusão entre o “eu” empírico e o “eu” transcendental. O que
consideramos em Novalis é que o jogo não era sobre a ‘empiria’, mas entre
o vivido da arte e o pensado da filosofia.



Nos escritos Logológicos I e II, que eram para chamar-se escritos
filosóficos, vemos surgir a demanda idealista de Novalis que se diluirá em
Hinos à noite no jogo entre transcendência e empiria. Torres (1988, p. 17)
considera que os Lológicos “são os mais célebres de Novalis.” O título,
explica Torres, é utilizado para referir-se à doutrina da ciência de Fichte,
que se autodefinia “como ciência da ciência ou saber do saber e que Novalis
interpreta, bem a propósito, como filosofia em segunda potência, elevada
pela reflexão à clara e completa consciência de si mesma” (idem, 1988,
p. 23- 4).

No entanto é mais do que Fichte que vemos nesses escritos, ali se
apresenta Kant, Hemsterhuis no qual Novalis situa seu exercício analítico.
Falamos analítica como um modo de ser artístico e filosófico que se
estrutura a partir do fundamento a fim de fazer suas partes ou sua estrutura
aparecer decomposta, sendo o mais importante a compreensão da unidade
do fundamento sem o qual não há nenhum possível desmembramento.

Desta forma, é nos Fragmentos Logológicos que Novalis faz ver seu
método, que começa perscrutando a subjetividade lírica. Diz ele, “fora da
filosofia há ainda certamente filosofias, que poderíamos chamar filosofias
individuais. O método é genuinamente filosófico” (NOVALIS, 1988,
p. 110). Todavia, este método não se prende mais ao absoluto puro, mas de
um absoluto como unidade de misturas de uma filosofia transcendental que
almeja se encarnar. Por tal percepção, Novalis considera que absoluto sim,
mas não mais puro, mas mesclas de ser e não ser filosóficos e “quanto mais
íntimo é entremesclamento, mais interessante. São individuais desde o
fundamento” (idem, 1988, p. 110-11). E acrescenta que “a exposição da
filosofia terá sempre algo de uma filosofia individual” (idem, 1988, p. 110-
11).



O que vale para o romântico é que o grande conflito que permeia o
idealismo entre a inapreensão do mundo em sua absolutidade objetificada
se resolve na experiência. O mundo somente se experiencia e se a
dominação é possível o é enquanto recriação da vivência estética pela
subjetividade/individualidade criadora. Por conseguinte, Novalis assegura
“é bem possível que Fichte fosse o inventor de uma espécie totalmente nova
de pensar, para qual a linguagem ainda não tem nome” (idem, 1988, p. 111).
Todavia, se Fichte é reconhecido como inventor por Novalis foi este último
quem fez da reflexão o portal para experiência como a materialidade mais
necessária do fazer artístico, diz o poeta: “abstração enfraquece, reflexão
fortalece” (idem, 1988, p. 154). Novalis demonstrou a necessidade de uma
unificação para o fazer poético sempre em contraponto às questões
idealistas reforçando a atividade reflexiva como ação. Isso se torna
flagrante no fragmento 16 onde ele se refere à lógica e à metafísica como
ciências imperfeitas e inacabadas, uma vez que a lógica ocupa-se da forma
pura do pensar e a metafisica ocupa-se da substancialidade do pensamento,
uma forma de pensamento sem palavras. Ora, no conflito entre infinito e
finito, entre inteireza e fragmento, entre interno e externo e natureza e
artifício, Novalis garante que o germe da unificação para resoluções destas
antinomias havia nascido. A forma a que se referia o poeta era a poesia:
“com extrema vivacidade sente o homem, ao primeiro refletir, o
carecimento de unificar os supremos extremos” (idem, 1988, p. 114-5).

O preencher do espaço infinito se dá na ação do indivíduo de igualar o
transcendente a si mesmo, o que ocorrerá caso se desenvolva a imagem de
si pensada esteticamente pela linguagem, modo que passa a ser a ânsia dos
românticos confundidos com a empiria imediata do indivíduo que preenche
a imagem do infinito consigo mesmo. Deste maneira, a dualidade idealista
alimentava a chama dos românticos de tornarem tudo imanente pela



reflexão sendo esta o médium de que fala Novalis (1988, p. 117): “é o
supremo arrojo, que o entendimento se dá por sobre si mesmo, unidade do
entendimento e da imaginação.” Arrojo da unidade da máxima kantiana que
especula pelas faculdades que deve inter-relacionar a intuição e o
entendimento.

As diferenças que começam a ser impressas entre Novalis e os idealistas
tornam-se contundentes demais para que dela se mantenha algum mal
entendido. Walter Benjamin (2011, p. 62) assim exprimiu a distância que
mesmo próxima inaugurou Schlegel e Novalis: “o todo do Eu fichtiano, que
é oposto ao Não-eu, à natureza, significa para Schlegel e para Novalis
apenas uma forma inferior entre infinitas formas do si mesmo.” Entretanto,
o mais determinante é que, na análise crítica de uma unidade reflexionante,
Benjamin considera que o absoluto fichtiano não existe para os românticos,
ou seja, não há “nenhum Não-Eu, nenhuma natureza no sentido de uma
essência que não se torne si mesma. A si-mesmidade é o fundamento de
todo conhecimento” (idem, 2011, p. 62).

Desta feita, a si-mesmidade se revela por outras aventuras que não a do
objeto, uma vez que a equiparação entre si-mesmidade e “eu” absoluto pode
resumir a absolutidade do “eu” tanto fichteana quanto novalisiana, no
sentido de que para Novalis “o conhecimento está ancorado por todos os
lados na reflexão: o ser-conhecido de uma essência através de uma outra
coincide com autoconhecimento do que se conhece, com o do que conhece
e com o ser-conhecido” (idem, 2011, p. 65). Assim, todo conhecimento é
um ato do sujeito que se realiza na própria unidade reflexiva que
conglomera a percepção e observação, portanto intuição.

Esta exige um sistema vivo que não deixe se fixar conceitualmente para
poder percepcionar o mundo. Assegura Novalis (1988, p. 111): “nosso
pensamento foi até agora seja meramente mecânico, discursivo, atomístico



ou meramente intuitivo, dinâmico. Acaso chegou agora o tempo da
unificação?” A unificação é a vida mesma e esta vida se interpõe entre
pensamentos mecânicos, lógicos a firmar seu caráter ousado e trágico na
pura criação que fora por muitos interpretado por pura empiria.

Isto observamos em Hinos à noite (1880) que mais do que poemas
românticos são frutos da reflexão que amarram a subjetividade nova para a
teoria romântica expondo a perda existencial e a virulenta capacidade de
criação do poeta. O que sobrevém é que o poeta se interpõe ou se descobre
habitando entre o pensamento e o intuitivo, interdito pelos idealistas, que
nada mais é do que das ideias às coisas mesmas, ou simplesmente, a
dispersão dos princípios idealistas sem a ilusão de seu fim. Afinal, quem
ama o Absoluto e não pode sair dele, ama também a contradição e a
vinculação a seus extremos.

A partir da mudança de Novalis, passaremos a lírica, demonstrando que
Hegel deu o primeiro acabamento para a separação de “eu” empírico e “eu”
subjetivo determinando a lírica em outro sistema cujo resultado fora mais
debatido do que o de Novalis e que fomentou mais desentendimentos do
que este último.

2. A unidade subjetiva

É da despedida aos grandes sistemas de dualidade, Kant, Fichte,
Schelling, que podemos observar o cansaço com as teorias transcendentais
pendulares entre bases intuitivas e conceituais já prematuramente
diagnosticadas por Schlegel (1997, p. 470), “Kant introduziu na filosofia o
conceito do negativo. Não seria uma tentativa útil introduzir agora na
filosofia também o conceito positivo?” Assim, é Hegel quem aparece
finalizando o tempo dos sistemas.



A questão da dualidade, intuição e conceito, é explicitada por Hegel em
seu curso sobre estética e nele tenta expor a conciliação entre a ideia3 e o
sensível. A primeira condição para que a unidade aconteça é que exista
concretude, a substância da realidade e dela devem apartar-se todas as
coisas e objetos particulares. Sendo assim, a unidade entre esses elementos
se dá pela representação, conceito trabalhado no Curso de estética (2001).
A representação é o momento da apreensão da intuição, nela a inteligência
se eleva e tem-se a intuição interiorizada.

No sistema das artes, a lírica recebeu o lugar mais elevado porque é a
representação sensível mais universal dos gêneros e Hegel conferiu a ela o
humor subjetivo, no qual, a soltura do espírito, pode produzir a si mesmo no
seu oposto imediato às artes de humor objetivo. Assim sendo, a poesia
habita o lugar particular dos sentimentos que a anima, mas já não é o
sentimento fechado, encerrado em si. Mas um sentimento que já se
desenvolve em subjetividade. Por tal razão, ele reconhece que a formação
da lírica se dá na épica e que esta caminha para o desenrolar da
individualidade que se reconhecerá como uma subjetividade. A marca disto
começa a se estabelecer no canto, entretanto o canto que Hegel destaca, não
é a mélica arcaica, mas os cantos populares, Volkslied. Nestas, Goethe é
tomado como o poeta que deu saltos para fora das canções populares a fim
de assegurar a subjetividade dominante. Todavia, “a marca característica de
Goethe reside em não permanecer preso meramente ao chão trivial e
fechado em si mesmo da canção popular, mas em reconhecer e ressaltar na
própria situação prosaica e exterior uma subjetividade interior dominante”
(WERLE, 2009, p. 182). Eis o momento em que a subjetividade começa a
concentra-se na lírica.

A concepção hegeliana de uma lírica marcada pelo umbigo da
subjetividade pareceu por muito tempo zombar do espaço histórico no qual



as artes estão submetidas e a subjetividade, na acepção de sujeito clássico,
foi tomada como solipsismo, fechamento e autocentramento, o que fez da
lírica um gênero duvidoso, aquele do qual tudo se poderia falar e fazer.
Porém, com o desenvolvimento das teorias literárias contemporâneas, tudo
que fora vinculado à subjetividade atravessa um tribunal inquiridor sobre a
égide da pergunta: quem é este sujeito que redunda em uma subjetividade
criadora? Muitos teóricos e filósofos se firmaram na perquirição do aspecto
social em oposição à subjetividade4 e o sujeito ‘centrado’ de Hegel começa
a saltar fora de si.

No entanto é o próprio filósofo quem demonstra, em suas interrogações,
atenta observação sobre as representações de fusões internas de uma criação
no espírito que irá imprescindir do mundo e do material sensível que
ocasionou a dúvida “quanto a saber se um objeto da representação e da
intuição internas existe ou não existe de um modo geral”, ou ainda, se o
acaso “que preside à formação desta representação ou intuição na
consciência subjetiva e à sua correlação ou não correlação com o objeto
enquanto ser em si e para si,” podem ser consideradas as dúvidas que
“despertam a mais nobre exigência científica de, perante a própria
existência de um objeto, demonstrar a sua necessidade” (HEGEL, 1999,
p. 29-30). Notamos que no pensamento constitutivo da lírica, Hegel se
mostra preocupado com a correlação de forças entre o subjetivo e objetivo,
ou melhor, o sensível como individual concreto e o espiritual como
universal. Assim, o desejo de afastamento de Hegel, levou-nos para mais
próximo dele.

Certo que a subjetividade não é o assunto no qual Hegel se detém, dele
seguimos a própria indicação no subcapítulo o artista do final da primeira
parte da Estética, volume I. Observemos que a este tema é o próprio Hegel
quem faz a restrição e informa, “limitar-nos-emos, todavia, a mencionar



este aspecto, acrescentando que ele não pode constituir objeto de
considerações filosóficas ou que sobre ele apenas se podem formular
algumas observações gerais” (HEGEL, 1999, p. 273).

Na compreensão do que é subjetivo para Hegel, percebe-se que mesmo
depois de alguns desmontes teóricos conceituais do filósofo, ele está longe
de ser condenado pelos teóricos da práxis social que aspiram um sujeito
fora de si e encarnado na história concreta, pois sua fenomenologia também
antecede sua crítica e seu idealismo absoluto possui raízes históricas, de
formação da autoconsciência, para ficar etérea em topos uranos. Logo,
nossa hipótese é que a subjetividade foi tratada em si, no eixo que desdobra
na representação, na boa subjetividade e no fim da arte e quando Hegel trata
a subjetividade lírica já o faz depois de tê-la exposto na teoria do
subcapítulo C O Artista primeiro volume da Estética.

No modo de ser subjetivo, a arte se encaminha para uma diferenciação
entre maneira e originalidade. A maneira a qual se refere Hegel seria as
qualidades particulares, sendo que estas não estão nem nas coisas, nem no
ideal, logo ela não estaria em polos, mas não deixariam de se representar na
própria arte. Por conseguinte, a maneira não se diferencia nos modos de
representação, mas pode ser entendida como “uma forma especial de
conceber, própria do sujeito dado, e um modo de execução devido a
idiossincrasia pessoal, forma de conceber e modo de execução que podem
apresentar-se em oposição direta ao conceito ideal” (HEGEL, 1999, p. 282).

Ao abandonar o ideal, exterioridade para partir de si, Hegel considera a
maneira o pior modo de ser de um artista, pois ao reverter tudo para si faz
que tudo se torne contingencial e acidental coincidindo com o próprio
contingente da subjetividade que não é artística. Nenhuma particularidade
na composição pode ser limitada, pois ao artista cabe ver e reconhecer as
representações, ou seja, a ideia resultante da efusão dos polos subjetivo e



objetivo para chegar ao próprio do que deseja representar. Significa: quanto
mais ensimesmada uma criação, menos representativa ela é e,
consequentemente, mais limitada, contingencial e ruim é sua arte. Por
limitado podemos compreender a simples exteriorização de uma
interioridade encerrada em si. Sendo assim, caso o artista imprima a má
subjetividade, limitada e finita, menos espiritual ela é e menos vida possui,
como observara Hegel (1999, p. 283): “a arte torna-se [...] algo de
enfadonho e inanimado” e “só a animação e a vida do espírito constituem a
livre infinitude que lhe permite continuar a ser, na manifestação real, o
interior para si próprio e, após a exteriorização, a si regressar e em si
permanecer” (idem, 1999, p. 172).

Assim sendo, compreendemos que para o filósofo, o sujeito não pode
imprimir em si a própria infinitude, somente o espírito imprime à
exterioridade o sinal do infinito, no sujeito mesmo só há finitude cuja
expressão de conteúdo psíquico e limitado será “chã e estéril” (idem, 1999,
p. 172). A partir disto, notamos existir uma autêntica e inautêntica maneira
de criar. A autêntica evita a particularidade limitada que cega o essente da
própria representação e a inautêntica apaga a exterioridade fazendo a
representação sem seu essente.

Deste modo, existem dois tipos de subjetividade em Hegel, uma no
sentido restrito como manifestação particular do sujeito em oposição ao
objeto, portanto, finita, proveniente do racionalismo iluminista e outra,
como afirmara Werle vinculada ao movimento do mundo cristão na qual a
subjetividade livre, infinita, uma vez que esta resultaria do processo
histórico e objetivo cujo conteúdo é nele próprio legítimo. Ou seja,
“resultado de uma decantação do processo histórico” (WERLE, 2009,
p. 176).



O segundo tipo é o mais enaltecido por Hegel, pois somente o segundo
conhece o transcurso entre subjetividade e objetividade. É desta forma que
para Werle (2011, p. 98) “o elemento religioso seria mais decisivo que o
político para a eclosão da subjetividade.” Por conseguinte, permanecer na
subjetividade finita é se manter na circunscrição da teoria do conhecimento,
sem nada acrescentar ao problema da subjetividade lírica. No entanto,
quando partimos da poesia lírica especificamente quase sempre ficamos
atrelados à subjetividade em si, como se o poeta despejasse seu “eu”
infinito encarcerado no que representa.

Nesse modo de compreender a subjetividade nada há de transcursão, pois,
um dos polos ficaria menor diante da história ou do absoluto como
exteriorização do espírito. Portanto, toda boa subjetividade deve ter em
vista a representação que em parte é também resultado do movimento
dialético que segue no sistema das artes, e é nesta disposição que a poesia
lírica se desvela. Por tal razão, Hegel (2004, p. 156) acentua que na lírica

o espírito desce em si mesmo desde a objetividade do objeto, olha para a própria consciência e
fornece satisfação à necessidade, em vez [...] de tornar passível a efetividade mesma.

Para a universalidade, provinda da volta que o espírito dá em si mesmo,
só valerão “os sentimento e as considerações verdadeiras em si mesmas”
(idem, 2004, p. 156). Ao falar de verdade, Hegel foi imediatamente tomado
como o autor que atrela sujeito empírico ao “eu” lírico, quando toda a obra
do filósofo está pautada na sua tríade histórica fenomenológica. Nesse
sentido, verdade nada mais é do que o movimento entre o exterior e o
interior, logo, “a arte [...] para ser verdadeira, deve realizar o acordo entre o
exterior e o interior, estando estes de acordo consigo mesmo como condição
que torna possível a revelação exterior” (HEGEL, 1999, p. 173). Assim
sendo, por mais que os modos de sentir sejam desenvolvidos no interior do



poeta, eles devem conter uma validade universal resultante da fusão interior
exterior.

A partir do exposto, consideramos que a unidade subjetiva demonstrada
por Hegel foi experimentada também por Novalis. Entretanto, a de Hegel
mantem-se no espírito absoluto enquanto a lírica realiza isto na vida, diz
Novalis (1988, p. 92): “toda figura humana vivifica um germe individual no
observador. Através disso essa intuição se torna infinita, está vinculada com
o sentimento de uma força inesgotável.” O que destacamos é que neste,
Novalis, o idealismo parece se interpor injustamente e naquele, Hegel, o
idealismo é lido como empírico.

Conclusão

Com o exposto alcançamos algumas reflexões pertinentes à questão da
subjetividade na lírica. Novalis e Hegel divergem quanto ao conceito de
subjetividade na lírica, enquanto o primeiro vivencia a reflexão no interior
do poema, o segundo reflexiona somente no espírito absoluto. Enquanto
Novalis vivencia a poesia na composição da linguagem, Hegel a realiza na
representação e ambos vão ocasionando a necessária separação entre
idealismo e romantismo. No entanto, a subjetividade é sempre uma
representação.

Desta forma, em meio ao conflito da subjetividade, os românticos falaram
de um “eu” empírico ao tentar puxar para baixo o que pairava no campo das
ideias de um “eu” absoluto. No entanto, o “eu” não é um Eu no verdadeiro
sentido empírico, mas uma expressão que jogava entre o transcendente e o
imanente, coisa que para os românticos teve total sentido, mas as teorias
vindouras não sanaram a querela que se tornou fonte inesgotável de uma
lírica já esvaziada. Assim, o “eu” empírico no decorrer do século XX foi
desprezado por sua herança romântica, pois este não cria esteticamente e



não joga com a linguagem. Ele está imerso nela e dela não pode tecer traços
estéticos reflexivos composicionais.

Contudo, o distanciamento possibilitou a releitura deste “eu” empírico
que agora pode ser chamado de sujeito fonte da tonalidade afetiva e criador
de mundo. Compreendeu-se, a muito custo, que não é o poeta em sua
individualidade empírica que faz ver as subjetividades, uma vez que não
pode fazer ver aquilo em que se perde, mas uma subjetividade que já é a
criação de um texto específico, de uma representação específica e de uma
fala singular no poema a espreita de uma recepção. Portanto, a poesia lírica
desvela o risco da entrega do poeta no trabalho com a linguagem fora de
qualquer sentido inautêntico do discurso na construção de múltiplas
subjetividades. Assim, a lírica não é uma experiência solitária de um “eu”
que se quer dominante, substrato no texto, de rastro idealista, mas firma-se
na subjetividade como representação das afinidades eletivas no poema.

A representação lírica, pelo movimento da reflexão de quem compõe,
substituiu a transcendentalidade metafísica de outras especulações pela
transcendência imanente vivencial no texto. Vivencial não é o autor dar
testemunho de suas digressões, mas de sua apresentação e seletividade
asseguradas pela diligência existencial. Deste modo, é urgente ter Hegel
como pano de fundo no sentido histórico, mas distanciado no que respeita à
subjetividade, uma vez que categorias como universalidade e absoluto
aparte-se da subjetividade lírica atual.

O sistema hegeliano das artes compreende-se na estética e na história em
um momento no qual pensar a própria arte era coisa nova e que carecia de
uma perspectiva reflexiva e o mesmo ocorre com Novalis. No entanto, os
românticos aproximam-se mais das questões da subjetividade lírica, sendo
urgente reavaliar a herança de um “eu” empírico idealista que pouco serve



para a compreensão da subjetividade lírica. Assim, dos românticos, vale
retomar a questão do sujeito criador que surge imperiosa no século atual.

Por fim, inferimos que a subjetividade lírica assegurada pela expressão de
um “eu” só pode ser indireta e objetivada, no espaço dos rastros do visível e
invisível, do finito e do infinito, no paradoxo do absoluto dos sentidos
universal e particular, para o “eu” e para o outro. Esta ocorrência de
vivência-textual denominamos “eu” lírico no qual a força composicional é o
sujeito, o produto é a subjetividade e a consequência é um perder-se de si
mesmo no exato momento em que o poema se torna um monumento. Este é
o ponto de colisão entre Novalis e Hegel que nada mais é do que a
subjetividade concreta e o intuitivo objetivo na enunciação das múltiplas
vozes e modos de um sujeito que tem como forja a linguagem apropriativa
de sua subjetividade evocada.

 
 

A revision of the concept of subjectivity in Novalis and Hegel
 

Abstract: The present article has as its scope to analyze the construction of
XVIII’s subjectivity’s concept on the lyric formation in Novalis and Hegel. With
this intention, we part from the hypothesis that subjectivity was fruit of the time’s
spirit tied to the development of the Arts, that walked faster and faster towards
subject’s formatting as a mediator center and configurator of the world and of
Arts. The notion of a reflective I that had risen of the political, social and
philosophical events gave birth to subjectivity as an essence of modernity.
However, in the field of lyric, it came slithering into the problem of knowledge’s
theories methods, tied that it was to the idealism founder of thinking interiority’s
leap, through a new configuration of Arts. Henceforth, we structure this article in
argumentative order, in the reflexive romanticism of Novalis and in Hegel’s
idealism to delimit different subjectivities, assuming that it was originated from
the maneuvers between idealists and romanticists.

Keywords: Lyric; Subjectivity; Romanticism; Idealism.
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LINHA 2: ESTUDOS CULTURAIS, COMPARATIVISMO E
TRADUÇÃO



Representação romanesca em tempos
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Resumo: Visto como gênero em constante mutação (ROBERT, 2007), o romance
assumiu novas formas representativas na era contemporânea, e isso pode ser
evidenciado a partir da ficção da francesa Lolita Pille e do brasileiro André
Sant’Anna. Suas obras se notabilizam pelo uso de estratégias expressivas que
demonstram o empobrecimento da configuração das personagens e das relações
estabelecidas entre elas, transcorridas num espaço imediatista, desvinculado do
universalismo moderno e pontuado pela hipertrofia cacofônica dos signos e
símbolos inerentes ao consumo global da era do hiperespetáculo (LIPOVETSKY,
2009). Nesse contexto, a cultura é destituída de seu caráter elevado e monolítico,
se configurando numa questão de mídia e sendo atravessada pelo pluralismo das
formas multimidiáticas inerentes ao universo consumista. Desse modo, as
narrativas de Lolita Pille – Hell – Paris -7506 (2003) e A cidade da penumbra
(2008) – e de André Sant’Anna – Amor (1998) e Sexo (1999) – ao invés de
representarem a materialidade do real, acabam por absorverem alguns modos
discursivos inerentes à cultura do hiperespetáculo, produzindo uma narração
regulada por uma “estética do vídeo” (Jameson, 2002; Dubois, 2004) e
contribuindo para colocar em xeque os paradigmas analíticos utilizados pela
modernidade no tocante a forma romanesca e o sentido hermenêutico suscitado
pela obra no receptor.

Palavras-chave: Representação. Forma romanesca. Hipermodernidade. Lolita
Pille. André Sant’Anna.

 

1. Narração romanesca e representação em tempos hipermodernos



[...] the real thing 
Even better than the real thing.

U2

Visto por Mikhail Bakhtin (1988) como gênero inacabado, capaz de
operacionalizar a massa plurilíngue da vida, o romance, que já teve seu
“canto do cisne” algumas vezes profetizado, acaba por adaptar sua forma à
conjuntura que se insere, uma vez que em sua tessitura, consegue acolher
“[...] as diferentes linguagens da língua literária e extraliterária, sem que
esta venha a ser enfraquecida e contribuindo até mesmo para que ela se
torne mais profunda [...] (BAKHTIN, 1988, p. 104)”.

Na esteira de Bakhtin, Marthe Robert (2007) define o romance como
“arrivista” e “parasitário”, um gênero que ao se configurar sem uma forma
específica, não pode ter seu fim preconizado, ou seja, aqui um paradoxo se
institui, uma vez que não há como extinguir a forma do romance se o
próprio romance não possui uma forma acabada.

Assim, se o gênero romanesco nunca atinge seu limite, podem-se
vislumbrar novas formas de representação numa época em que a cultura
perdeu seu caráter elevado e monolítico, tornando-se uma questão de mídia
e sendo atravessada pelo pluralismo das formas multimidiáticas inerentes ao
universo do consumo. Nesse sentido, o processo de representação na
contemporaneidade vai colocar em xeque os antigos paradigmas analíticos
da modernidade inerentes ao romance, operando transformações em todas
as suas esferas composicionais: narrador, personagem e espaço-tempo. E
nesse ponto, as obras de Lolita Pille e André Sant’Anna propõem uma
dissonância com as práticas literárias até então ancoradas com o legado
moderno, sobretudo no que tange a incorporação híbrida de gêneros que se
opõem aos projetos totalizantes da modernidade e a ancoragem narrativa



pautada pelo imediatismo imagético vulgar, que vê o real pelo viés do
provisório.

O conteúdo das obras de Sant’Anna e Pille é demarcado pelo uso de
estratégias expressivas que almejam acentuar o empobrecimento da
configuração das personagens e das relações estabelecidas entre elas,
sempre transcorridas num espaço urbano imediatista, desvinculado do
universalismo moderno e demarcado pela cacofonia dos signos e símbolos
do consumo global que permeiam a era hipermoderna e do hiperespetáculo
(LIPOVETSKY, 2009).

Os debates acerca da denúncia e do caráter ilusório da representação
realista do romance encontrarão novos desdobramentos a partir da segunda
metade do século XX em diante, quando o mimético sofrerá o influxo do
aparato midiático e tecnológico. Nesse sentido, a literatura atual se vê
perante alguns dilemas cruciais, como bem enfoca Nízia Vilaça (1996): é
possível ainda escrever diante da quase impossibilidade de representar? O
que se narra quando paradoxalmente não se pode narrar? Aliado a essas
duas questões surge uma indagação pertinente: será que a obra artística
contemporânea, ao substituir a materialidade do real por imagens que se
esgotam em si mesma, acabou produzindo uma obra que talvez eliminasse a
vontade hermenêutica do receptor, tão defendida pelas poéticas do desvio
que sustentavam o alto modernismo? Ou seja, será que os projetos literários
contemporâneos, assentados nos modos discursivos inerentes à cultura do
espetáculo e do consumo não remetem a nenhuma instância indagatória das
dimensões ontológicas do homem e da sociedade, se convertendo em
imagens fantasmagóricas que esvaziam os signos de seus sentidos mais
imediatos e não suscitam nenhum tipo de reflexão?

No que tange às narrativas de Pille e Sant’Anna, o que pode ser
evidenciado é que a prosa desses autores vem registrando uma série de



alterações temáticas e formais na tarefa de representar o contemporâneo,
mas isso não significa que o referente literário desapareceu. Esse referente
apenas ganhou novos contornos simbólicos ao absorver as modalidades
discursivas da cultura midiática propugnadas pelo capitalismo global.

O desenvolvimento acirrado das forças produtivas do capitalismo a partir
dos anos 80 acabou propiciando uma espécie de autossuficiência das
mídias, cada vez mais desvinculadas com as relações sociais e materiais,
numa época em que a subjetividade se encontra cada vez mais imersa no
universo virtual, a-sujeitada por representações que agora se tornaram
independentes, imunes ao controle dos indivíduos, embora ainda produzidas
por eles. Esse indivíduo agora encara o real pela fissura do virtual, uma tele
presença real no virtual que acaba por transformar, quase que radicalmente,
os modos de existência dos objetos, dos fenômenos físicos e do mundo,
instaurando uma nova forma de percepção do homem acerca da realidade a
sua volta.

Ao se debruçar sobre a compreensão histórica da materialidade desse
atual estágio sócio histórico, Gilles Lipovetsky (2009) aponta os novos
arranjos de organização social que estipulam a funcionalidade dessa
sociedade agora denominada pelo pensador francês como hipermoderna.
Uma nova configuração sócia histórica e cultural assentada no paroxismo
midiático e no carpe diem ditado por uma “sociedade-moda” cada vez mais
estruturada pela neofilia e pela sedução permanente.

Para Lipovetsky e Serroy (2009), a sociedade hipermoderna, em que o
consumo absorveu e integrou parcelas cada vez mais significativas da
organização social, se encontra em outro estágio do espetacular, definido
pelo teórico em termos de era do hiperespetáculo. O paradigma deste novo
momento seria à imersão total no mundo da imagem, com as subjetividades
se espetacularizando no gozo narcísico privado proporcionado pelas



“lógicas hiperbólicas midiático-mercantis” de um cotidiano constantemente
rearranjado pela lógica do consumo e da moda.

Nessa realidade simulacional tornada “tudo-tela” pela exposição de
imagens saturadas e superlativas, os teóricos chamam a atenção para a
inauguração de um novo século, uma nova etapa da era hipermoderna
balizada pela câmera e pelo vídeo; o século da “[...] tela onipresente e
multiforme, planetária e multimidiática (LIPOVETSKY & SERROY, 2009,
p. 12)”. As subjetividades, bem como as esferas sociais, históricas e
culturais passam a ser orientadas e reestruturadas a partir do funcionamento
de uma espécie de ecranosfera, que se estrutura e se exprime a partir de
valores hipertrofiados.

Esse contexto simulacional vai produzir uma série de obras marcadas por
o que Frédric Jameson (2002) e Phillipe Dubois (2004) definem por estética
do vídeo. Ambos buscam conceituar tal estética como uma linguagem
aberta e escorregadiça, uma poética audiovisual constituída a partir da
colagem efêmera de fragmentos imagéticos, num fluir e refluir de signos
que distorcem o fluxo narrativo e articulam uma modalidade artística que se
colocou, desde seu surgimento, numa autêntica sintonia entre arte e
industrialização, abdicando de interpretações conotativas e temáticas que
buscam o desvendamento de um tema ou a atribuição de um significado a
obra, uma vez que a estética do vídeo, e mais propriamente, o videotexto se
impõe a partir de um fluxo contínuo de signos e estruturas que resistem à
imposição de um significado e cuja “[...] lógica interna fundamental está na
exclusão da emergência de temas propriamente ditos, e que portanto,
sistematicamente, se propõe a frustrar tentações interpretativas tradicionais
(JAMESON, 2002, p. 113)”. Os signos ou os pedaços de signos se
sustentariam por relações de não subordinação, e uma atividade



interpretativa direcionada na busca da organização de seus significantes,
poderia incidir em enganos.

Para Jameson (2002), a estética do vídeo – e, por conseguinte, do
videotexto – tende a se estabelecer como uma estrutura totalmente
descentrada de texto-imagens, remontando a ideia de “fluxo total” outrora
aludida por Raymond Williams, a qual evidenciava a relação que se
estabelecia entre a TV e seu público, e demonstrando como o espectador era
enredado às imagens ininterruptas e desprovido de intervalo, numa uma
ação vertiginosa e contrária a qualquer leitura direcionada a uma
interpretação tradicional. E, sob essa concepção de fluxo total que permeia
a estruturação da poética do vídeo, o materialismo da matéria real é
suplantado pelo materialismo da máquina, fazendo com que a arte se torne
tributária dos agenciamentos midiáticos, sobretudo a partir das influências
recebidas pela linguagem da publicidade e da TV.

De fato, Jameson e Dubois salientam que a estética do vídeo constrói
obras heterogêneas a partir de resíduos imagéticos dotados de uma
materialidade significante isolada, desconectada e descontínua, que não
consegue encadear-se em uma sequência espaço-temporal homogênea, nem
produzir uma integração social plena. Em tais premissas, a estética do vídeo
que norteia grande parte da arte contemporânea – e mais especificamente a
ficção de Sant’Anna e Pille – se estabeleceria como representação
articulada por significantes destituídos de significados. E todo significante
desprovido de seu significado acabará por se converter em imagem
simulacral.

2. Nas vitrines do hiperespetáculo: a estética do vídeo na ficção de
Lolita Pille e André Sant’anna



Dans la lumière irréelle de ce clip vidéo, elle ressemble à
une icône [...]

Lollita Pille, Bubble Gum

 
A sociedade hipermoderna se estrutura a partir da proliferação de

fenômenos hiperbólicos. Nesse sentido, se a arte literária produzida no
período modernista se pautava pela estética da ruptura, grande parcela da
produção artística dos tempos atuais parece ser condicionada a assumir uma
estética de saturação. Essa saturação é dada pela imersão no imagético, pela
predisposição a velocidade representativa a partir da incorporação de
recursos linguísticos provenientes do vídeo e da publicidade – muito mais
que do cinema – como formas representativas contrárias a lentidão narrativa
que outrora delimitavam as noções de tempo e espaço.

As sequências narrativas engendradas por Pille e Sant’Anna se
transmutam em significantes isolados, ou materialidades significantes
(fragmentos imagéticos), sem um sentido pleno único, tornando complexa a
interpretação (por parte do leitor/espectador) e a diegese, uma vez que tais
obras, ao invés de representarem, acabam por presentificarem um espaço
metropolitano móvel, flutuante, e alicerçado numa agoridade
esquizofrênica.

E o caso da obra Amor, primeira narrativa de André Sant’Anna, em que o
estilo híbrido e simultâneo, com o vasto uso de imagens e signos
midiatizados, dispersos e sobreimpressos, revela a propensão do relato a se
inscrever numa materialidade heterogênea, produto dos agenciamentos
tecnológicos:

Todas as palavras e as paixões e o povo e os deputados, lá, criando leis para o povo e o Cristo, lá,
criando leis para o povo e o povo criando leis e o cara, lá na televisão, explicando tudo, no caixão,
liberando carbonos e os gases do estômago e o piloto de carros nas chamas produzidas pelo
sangue das criaturas e o Cristo criando criancinhas devoradas e o Presidente dos Estados Unidos,



lá na Casa Branca, e a mulher do Presidente dos Estados Unidos. A boceta da mulher do
Presidente dos Estados Unidos e os caras fazendo sexo com as mulheres bonitas do cinema e o
cara fazendo sexo com a Marylin Monroe e a boceta da Grace Kelly e i príncipe olhando para
boceta da Grace Kelly e a Grace Kelly olhando para o pau do príncipe e a Grace Kelly sentada no
bidê e as fezes dos seres humanos e as fezes de todos e o sol secando a merda e liberando
carbonos e produzindo petróleo e os árabes, todos lá no Oriente Médio, produzindo sangue e os
árabes produzindo petróleo e as criancinhas esguichando sangue e aquelas espadas cortando
cabeças e os chineses e os japoneses e os indianos e os caras do oriente, meditando e se integrando
ao todo e essa angústia toda naquelas bocetas esguichando sangue e os jogadores de futebol, lá na
Itália, e os dólares dos jogadores de futebol e as bocetas das mulheres dos jogadores de futebol e
os negros da África e o negro Presidente da África do Sul e os cantores ingleses tocando a música
dos negros e aquelas guitarras coloridas e os jovens levantando as mãos e fazendo sinais para os
ingleses nessa angústia toda e a Inglaterra toda angustiada e a boceta da Rainha da Inglaterra e os
peitos murchos da Rainha da Inglaterra e os filhos da Rainha da Inglaterra com aquelas louras e
luzes se acendendo através dos fios de eletricidade e essa energia toda iluminando o sangue das
criancinhas e as florestas. (SANT’ANNA, 2001, p. 14-16)

A intercalação de mitos e ícones midiáticos, resíduos provenientes do
consumo global das sociedades hipermodernas, produz um fluxo narrativo
constituído pelo cruzamento incessante de clichês culturais retirados do
âmbito ocidental e oriental, exposição de classes, ideologias e etnias, aqui
enquadradas por temas sensacionalistas e apelativos – guerra, religião, sexo
e futebol – em que o esvaziamento da representação se configura pelo
simples fato de que o arsenal de redundâncias tornadas imagens acaba não
evocando a realidade referencial, mas, expondo somente outra, descontínua
e imersa em torno do poderio consumista. Um real destituído de
referencialidade, que “[...] adota o ponto de vista da máquina, apresentando,
em contiguidade, situações como cenas tele-tecno-mediadas, já que seus
personagens-figurantes comportam-se como teleguiados pelos fetiches do
capitalismo de consumo [...] (DIAS, 2009, p. 167)”.

A precariedade discursiva desse narrador se afirma a partir da imposição
de uma linguagem ordinária, coloquial e empobrecida, atravessada por uma
torrente de repetições, estereótipos e contradições que esvaziam qualquer



coerência argumentativa do seu discurso. Aliás, a tagarelice emburrecida, a
ignorância iletrada e o preconceito social, repetem certos padrões
linguísticos presente nas redes sociais, o que acaba configurando esse
narrador como produto de um social imagético e hipertrofiado, assentado na
ausência de modelos estáveis de comportamento e ações coletivas.

Essa dinâmica hipertrofiada e imagética da sociedade hipermoderna é
evidenciada no cyberpunk A Cidade da penumbra (2008), último romance
de Pille. Na cidade título, Clair-Monde, o sol foi extinto há muito tempo,
mas a felicidade se tornou compulsória. Para manter isso, o governo e as
megacorporações criam medidas tais como a legalização das drogas e da
pedofilia, o direito a cirurgias plásticas, a imposição do prazo de validade
aos casamentos e a instauração do Serviço de Proteção Contra Si Mesmo
(SPS). As pessoas vivem à deriva nessa metrópole, sendo exaustivamente
monitoradas todo tempo. Nessa realidade futurística e distópica, Syd
Paradine, a personagem principal é um detetive alcoólatra e em processo de
divórcio com a filha do magnata detentor de quase toda a economia do
local, que se recusa a se adaptar as regras vigentes – realizar cirurgias
estéticas e se confessar diariamente – e acaba sendo perseguido pelo SPS.

Nesse romance, o narrador em terceira pessoa expressa os maneirismos
de uma câmera de vídeo. Narra tudo friamente, de maneira entrecortada. E a
descrição de experiências desconexas a partir de uma exterioridade
contemplativa revela uma espécie de abulia cognitiva pautada somente na
descrição dos takes do real e das personagens:

As oito horas soaram no relógio da Torre Clair-Monde no momento exato em que os sinais para
pedestres e seus alto-falantes para cegos liberaram a travessia. Dos dois lados do bulevar, a
multidão se lançou em bloco, como se cuspida por uma comporta. Quase todos desembainharam
seu Rastreador. [...] A cada segundo, a atmosfera parecia ficar mais pesada. Syd levou a mão à
testa e enxugou uma fina película de suor. Debaixo de seu paletó de couro, a camiseta estava
ensopada entre as omoplatas. Ele apressou o passo até a Starbucks. O calor o expulsara de seu
quarto de hotel. Hotel Nokia-Hilton: um arranha-céu tipo pombal chique no sopé do qual acabava



a parte nobre do Texaco Boulevard. Hotel Nokia-Hilton. Sua casa. Vinte e dois metros quadrados
de solidão, com muitas nuances de uma exaustiva paleta de tons cinza. [...] Um telão transmitia
um anúncio do Ministério da Aparência. Syd fitou as filas sedentas que se apertavam nos cinco
caixas. O Ministério da Aparência gastava dinheiro à toa; acima do Texaco Boulevard, as pessoas
há muito tinham entendido perfeitamente a lição. A maior parte dos assinantes que estavam ali já
tinha entrado na faca. Rostos reconstruídos à base de bisturi a laser numa tentativa completamente
vã de ficarem parecidos com as Estrelas. Como outrora fizera sua mãe, como sua atual esposa
também. [...] O direito à Juventude. O direito à Beleza... Syd se deu conta de que boa parte dos
indivíduos que estavam ali tinha descolado um cantinho no espelho para ficar se admirando.
Nenhum deles aparentava ter mais de vinte e dois anos. Todos tinham os olhos bastante abertos e
as sobrancelhas tão arqueadas, que o resto do rosto parecia estar pendurado neles. O nariz
inexistente e os pômulos salientes reforçando as sobrancelhas. Lábios hipertrofiados, parecendo
órgãos genitais. Era esse o rosto da hiperdemocracia. (PILLE, 2010, p. 21-23)

Nessa narração em que a ação é suplantada pela descrição, o que se nota é
a descrença do narrador em projetos utópicos futuros. O tempo congelado e
opulento de Clair-Monde se revela uma realidade saturada de signos
midiáticos e massivos; uma metrópole babélica suspensa num presente
perpétuo. A relação do discurso do narrador com a cacofonia de símbolos
oriundos do capitalismo multinacional situa sua narração numa linha de
diálogo com os padrões tecnológicos e com o aparato cultural fortemente
caracterizado pela presença de elementos e produtos inerentes dessa
indústria: anúncios publicitários, mensagens, telas, vídeos, celulares,
rastreadores, tudo isso compõe o universo de Syd e das personagens à
deriva num mundo hipertrofiado, e cuja trajetória errática pela cidade
futurística de Pille é marcada pela vigilância permanente e atravancada
pelos signos do consumismo:

PREZADO SYDNEY PARADINE
 
O SENHOR DEVE ESTAR SE PERGUNTANDO O QUE LHE RESERVA O FUTURO. SEJA
UM DOS PRIMEIROS A SE BENEFICIAR DE NOSSO RECÉM-INAUGURADO SERVIÇO
DE PRESCIÊNCIA. ESSA SIMULAÇÃO FOI REALIZADA EM HOLOGRAMA COM BASE
EM SEUS DADOS. UM OFERECIMENTO CLAIR-MONDE.



 
A tela escureceu para logo aparecer uma imagem obscura e com pouco contraste. (PILLE, 2010,
p. 102-103)

Nessa era de extremismos e excessos, as relações precárias e intransitivas
também funcionam como leitmotiv da ficção de Pille. Na introdução de seu
romance Crash, o autor britânico J. G. Ballard faz um comentário
pessimista, embora pertinente acerca das relações humanas
contemporâneas. Diz Ballard (1988):

Pelo cenário das comunicações movem-se os espectros de tecnologias sinistras e os sonhos que o
dinheiro pode comprar. Sistemas de armas termonucleares e comerciais de bebidas coexistem em
um ofuscante reino governado pela publicidade e pelos pseudo eventos, pela ciência e pela
pornografia. Nossas vidas são presididas pelos grandes e geminados leitmotifs do século 20 – sexo
e paranoia. [...]. Voyeurismo, auto aversão, [...] – essas enfermidades da psique culminaram agora
com a mais aterrorizadora perda do século: a morte do afeto. (BALLARD, 1988, p. 5)

Ballard toca numa patologia que Pille também alude: “a morte do afeto”
desencadeada pela busca obsessiva pelo ter e pelo parecer. Isso fica
evidente a partir do momento em que as personagens de suas narrativas não
demonstram nem verbalizam nenhuma emoção, nenhum sentimento lhes
acomete, que não sejam aqueles condicionados ao luxo e ao credo
consumista. Já no seu primeiro romance, Hell – Paris – 75016 (2003), a
narradora, rica e fútil, revela um descompromisso afetivo, pautado pela
superficialidade das relações, sempre condicionadas ao âmbito do
consumismo desenfreado. Essa voracidade consumista apenas revela uma
fuga rápida de qualquer tipo de vínculo com o outro, um prazer efêmero tal
qual o efeito do álcool, do sexo e das drogas, a que a narradora jamais abre
mão:

Andando a duzentos por hora nas ruas de Paris, onde não é bom parar quando se está dirigindo,
misturamos birita com fumo, o fumo com pó, o pó com ecstasy; os caras transam com as putas
sem camisinha e gozam depois nas amiguinhas das irmãs mais novas, as quais, de qualquer jeito,



ficam o dia inteiro fazendo suruba. Estamos no mais completo delírio, tomados por uma busca
desenfreada de consumo gargantuesco e luxo sibarita. (PILLE, 2003, p. 11)

A narradora ainda enfatiza:

Eu sou uma putinha. Daquelas mais insuportáveis, da pior espécie; uma sacana do 16ème, o
melhor bairro de Paris, e me visto melhor que a sua mulher, ou a sua mãe. Se você trabalha num
lugar ―metido, ou é vendedora numa butique de luxo, com toda certeza gostaria que eu morresse;
eu e todas as minhas iguais. Mas a gente não mata a galinha dos ovos de ouro. De forma que a
minha espécie irá perdurar e proliferar... Sou o símbolo manifesto da persistência do esquema
marxista, a encarnação dos privilégios, os eflúvios inebriantes do Capitalismo. [...]. Sou o mais
belo produto da geração Think Pink: meu credo: seja bela e consumista. Mergulhada na loucura
policefálica das tentações ostentatórias, sou a musa da deusa Aparência, em cujo altar imolo
alegremente todo mês o equivalente ao que você recebe como salário. (PILLE, 2003, p. 5-7)

A ênfase sobre o prazer proporcionado pela ostentação do luxo, pelo sexo
e pelas drogas ocorre quando os laços afetivos vão se rompendo: são como
tentativas desesperadas de expor carências sentimentais que não podem ser
preenchidas por relações que já não se sustentam. Subjetividades liberais
imersas na celebração do supérfluo luxuoso e que, segundo Lipovetsky e
Roux (2005),

[...] funcionam menos sob o signo da obrigação social que sob o da arbitragem individual. Ao
aparato e ao padrão de vida socialmente impostos nas classes superiores sucedeu um luxo livre,
não conformista, “sem obrigação nem sanção”. Emerge assim um consumo dispendioso, livre das
prescrições sociais, que representa a ascensão das aspirações individualistas. Despesas
extravagantes aqui, compras “econômicas” ali, o consumo de luxo está em via de
desinstitucionalização, paralelamente ao que está em ação nas esferas da família, da sexualidade,
da religião, da moda, da política. Por toda parte a cultura neo-individualista é acompanhada pela
emancipação dos indivíduos em relação às antigas imposições de dependência e pela correlativa
erosão da autoridade das normas coletivas. Diversificação dos modelos de vida, enfraquecimento
do poder regulador das instituições sociais e dos controles de grupo, é um individualismo
desregulado [...] que caracteriza o momento [...]. (LIPOVETSKY; ROUX, 2005, p. 53)

Assim sendo, a narradora Hell, personificação dessas pseudo neo-
individualidades desreguladas pelos processos de desisntitucionalização



operados na hipermodernidade, se limita a ver mecanicamente todos
àqueles que gravitam em torno de si; seu olhar é transitório, e disso resulta
um discurso feito de fragmentos descritivos que se sucedem sem vínculos:
são simples enquadramentos de instantâneos sem futuro, captações
efêmeras de cenas e situações fadadas ao esquecimento. Isso se dá porque
lhe falta capacidade organizadora da consciência, e também porque na
sociedade em que vive não consegue estabelecer laços autênticos.

A “morte do afeto” ainda se concretiza mediante a maneira como que a
narradora visualiza o mundo a sua volta, atuando como uma voyeur apática,
cuja mirada do olhar se detém somente nas aparências. Seu mundo é uma
espécie de vitrine reluzente e superficial, dominado pelos objetos e pelos
modismos massivos, mundo esse tão bem caracterizado por Lipovetsky.
Uma realidade que

[...] não trabalha senão para produzir uma pseudoindividualidade, torna “fictícia uma parte de seus
consumidores. Ela fantasmagoriza o espectador, projeta seu espírito na pluralidade dos universos
imagéticos ou imaginários, faz sua alma dispersar-se nos inumeráveis duplos que vivem por ele...
Por uma lado, a cultura de massa se alimenta da vida, por outro, atrofia a vida. Sua obra é
“hipnótica”, ela só sacraliza o indivíduo em ficção, engrandece a felicidade tornando irreais as
existências concretas, “faz viver por procuração imaginária”. É um individualismo “sonambúlico”
que surge, despossuído de si mesmo pelas figuras encantadas do imaginário. Os padrões
individualistas são em grande parte uma mistificação, não fazem senão prolongar de outra maneira
os consolos do ópio do povo. [...] Os heróis self-made-man, as histórias de amor em fotonovelas
ou na tela, os modelos emancipados das estrelas desencadearam novas referências para os
indivíduos, estimulando-os a viver mais para si próprios, a despreender-se das normas
tradicionais, a reportar-se a si mesmos no governo de suas existências. (LIPOVETSKY, 2009,
p. 259)

Lipovetsky demonstra que as subjetividades imersas na cultura do
espetáculo vivem por “procurações imaginárias”, personificando
identidades vazias e veiculadas ao universo da cultura imagética, atores,
modelos, personagens de fotonovelas. Nesse contexto, os valores
tradicionais são gradativamente substituídos por modismos passageiros,



produtos de uma pseudoindividualidade apática que não almeja seguir
convenções sociais e tampouco se prender á valores e laços duradouros –
afetivos e familiares.

Na ficção de André Sant’Anna, essas pseudo neo-individualidades se
insinuam a partir da acintosa influência da mídia eletrônica e dos padrões
comportamentais instituídos pela lógica do hiperespetáculo. Daí a
formulação de estratégias discursas marcadas por um repertório de clichês e
referências massivas inerentes ao contexto brasileiro, arranjadas através de
um discurso simultâneo que associa velozmente imagens, ideias e ícones
midiáticos a partir de uma linguagem repleta de palavras redundantes e
contraditórias, subordinadas à mera referencialidade de um social que se
estabelece a partir das aparências superficiais difundidas pelo aparato
tecnológico:

O Zagalo estará em Los Angeles e fará muitas compras, junto com sua comissão técnica. O
Zagalo fará compras para os seus netinhos tetracampeões do mundo. O Zagalo comprará foguetes
de controle remoto e camisas com aquele jacarezinho verde e os netinhos do Zagalo vão se
divertir muito. Até que apareçam bocetas venenosas em suas vidas. Então, acabará a diversão dos
netinhos do Zagalo. Eles vão se esforçar para conquistar aquelas bocetas, farão ginástica,
ganharão dinheiro, comporão canções de amor. Mas aquelas bocetas não são fáceis. Os netos do
Zagalo vão sofrer como as criancinhas que esguicham sangue, ficarão famintos de bocetas, não
conseguirão mais dormir [...] (SANT’ANNA, 2001, p. 50)

A angústia aludida pelo narrador se estabelece pela sujeição das pseudo
neo-individualidades a um processo autofágico via consumo e relações
intransitivas mediadas pelo sexo e pela obstinação ao efêmero luxuoso. O
“individualismo sonâmbulo” – retomando Lipovetsky (2009) – do narrador
o leva a expressar, pateticamente, uma consciência social nulificada, e que
busca como parâmetro a identificação com certas personalidades que nada
mais são do que um constructo imagético mistificado pela cultura do



hiperespetáculo – no caso, o ex-treinador da seleção brasileira de futebol,
Mário Jorge Zagallo.

Outro tema submetido a uma excrescência hipertrofiada na era
hipermoderna é o sexo. A transgressão de outrora se torna exacerbação
nessa “hiper-realidade vídeo-libidinal (LIPOVETSKY & SERROY, 2009,
p. 88)”. Troca de casais, sexo grupal, sodomia, masturbação, felação, tudo
que era reservado ao domínio obscuro do X agora reluz num exercício em
que os excessos ultrapassaram a mera representação de órgãos e corpos e se
entranharam na própria linguagem. Na linguagem comum a todos, não “[...]
apenas tudo é mostrado, mas tudo é dito. Tanto na precisão quase científica
quanto na vulgaridade crua e na obscenidade das palavras (LIPOVETSKY
& SERROY, 2009, p. 89)”. Nesse ponto, a instância narradora maquínica
que coloca em funcionamento a diegese do romance Sexo – câmara pornô
onipresente registrando perfis que se encontram num shopping e depois se
relacionam mecanicamente em diferentes lugares, do Maksoud Plaza ao
barraco na periferia – tem como estratégia discursiva fazer com que
predicado suplante o sujeito, reduzindo as subjetividades envolvidas na
trama a meras imagens vulgares e superficiais:

Marquinhos lambeu a boceta da Vendedora De Roupas Jovens Da Boutique de Roupas Jovens. A
Vendedora De Roupas Jovens Da Boutique de Roupas Jovens lambeu o saco escrotal de Alex.
Marquinhos colocou seu pau na boceta da Vendedora De Roupas Jovens Da Boutique de Roupas
Jovens. Alex colocou seu pau na boca da Vendedora De Roupas Jovens Da Boutique de Roupas
Jovens. A Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, esfregou sua boceta no rosto de Marquinhos.
(SANT’ANNA, 2001, p. 81)

Assim sendo, uma das problemáticas inerente à chamada era
hipermoderna está em evidenciar que nesse contexto caleidoscópico, a
rotina das relações subjetivas retratadas por Pille e Sant’Anna é precária e
estilhaçada, e os indivíduos consomem imagens daquilo que não encontram
na existência real; a unidade da vida, que se perdeu, tem sido buscada agora



somente no plano imagético e dos bens de consumo, uma vez que “[...] as
novas tecnologias da imagem provocam um processo de industrialização da
percepção, ao mesmo tempo em que fazem do mundo uma grande tela tele-
visual (PARENTE, 2011, p. 09)”.

Os relatos dos narradores de Pille e Sant’Anna organizam-se como
sucessão de momentos descontínuos, em que cada instante corresponde a
um presente sem passado. Os narradores e protagonistas narradores ocupam
menos a posição de sujeito da ação do que a de objeto dos eventos que os
envolvem, condicionados pela lógica esquizofrênica da sociedade do
hiperespetáculo e lançados de uma situação a outra pela sujeição aos
ditames capitais.

Referências

BALLARD, James. Graham. Crash! Rio de Janeiro: Marco Zero, 1988.

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo: Hucitec,
1988.

DIAS, Ângela Maria. O paraíso é bem bacana: a última “teogonia às avessas” de André Sant’Anna.
Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, v. 01, nº. 33, p. 157-170 janeiro-junho de 2009.

DUBOIS, Philippe. Cinema, Vídeo, Godard. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática,
2002.

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009.

LIPOVETSKY, Gilles & Jean, SERROY. A tela global: mídia e cinema na era hipermoderna. Porto
Alegre: Sulina, 2009.

LIPOVETSKY, Gilles & ROUX, Elyette. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas.
São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

PARENTE, André (Org.). Imagem-Máquina: a era das tecnologias do virtual. São Paulo: Editora 34,
2011.

PILLE, Lolita. A cidade da penumbra. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.

______. Hell: Paris – 75016. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2003.

ROBERT, Marthe. Romance das origens, origens do romance. São Paulo: Cosac & Naify, 2007.



SANT’ANNA, André. Sexo. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2001.

______. Amor e outras histórias. Lisboa: Cotovia, 2001.

VILAÇA, Nízia. Paradoxos do pós-moderno: sujeito & ficção. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.



1 Doutorando em Estudos Literários do Programa de Pós-Graduação em Letras em Linguística da
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG), sob orientação do Prof. Dr. Jorge
Alves Santana. Bolsista da Fapeg. E-mail: gilson.vedoin@gmail.com

2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Letras em Linguística da Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: jorgeufg@bol.com.br



José Godoy Garcia: o social e a
preocupação com os desvalidos em poemas

deveras modernistas
 

Luciano Gonzaga Peres1

Zênia de Faria2

 

Resumo: Este artigo é resultante de uma pesquisa que investiga o papel decisivo
de José Godoy Garcia e de sua obra para o Modernismo em Goiás e a recorrência
da metalinguagem na obra do mencionado poeta. Uma análise de Rio do Sono,
obra inaugural de Godoy, permite evidenciar a confluência de recursos estilísticos
entre o autor goiano e alguns célebres representantes da Fase Heroica do
Modernismo. Para exemplificar essa similaridade poética, compararemos alguns
poemas do grande autor goiano a textos e ideias de Mário de Andrade e de
Manuel Bandeira. Essa analogia tem por propósito realçar o valor estético da obra
de Godoy. Além disso, analisaremos como a época histórica e a preocupação
social refletiram em alguns dos mais conhecidos poemas do livro. Para apoio
teórico, procurou-se respaldo nas obras de Michael Hamburguer, Octávio Paz,
Nars Fayad Chaul, Haroldo de Campos e Gilberto Mendonça Teles, entre outros,
com o propósito de mostrar alguns dos eixos temáticos norteadores da criação
literária de Godoy Garcia.

Palavras-chave: Metalinguagem. Criação poética. Modernismo em Goiás. Diá‐ 
logo entre textos. Aspectos sociais nos poemas.

 

Considerações Iniciais

A literatura brasileira produzida em Goiás, não raro, tem sido
equivocadamente relegada a um plano secundário quanto à projeção
nacional. Em boa parte, isso se deve à histórica condição de Goiás, sempre
à mercê de julgamentos pejorativos acerca de tudo o que aqui se faz tanto



no campo social quanto no campo artístico. Poucos foram os artistas
goianos que galgaram uma posição de destaque no cenário nacional. Isso,
no entanto, não evidencia menor garbo intelectual dos produtores culturais
de Goiás. O que sempre houve e há é a centralização cultural maciçamente
na Região Sudeste. Mesmo com todo esse empecilho, alguns homens das
letras têm conseguido o reconhecimento nacional.

Um desses nomes é José Godoy Garcia. Natural de Jataí, Godoy
frequentou o Lyceu na mesma época em que Bernardo Élis. Durante esse
tempo, produzia alguns rompantes literários. Posteriormente, mesmo sendo
filiado ao Partido Comunista do Brasil, o autor não deixou que isso fizesse
sua produção privilegiar apenas o aspecto social e engajado da poesia.
Dentro do que publicou, muito apareceu em jornais e revistas e,
infelizmente, perdeu-se com o tempo. Dos seus contos, poemas e crítica
literária, pouco chegou ao público em geral. Parte dessa obra, reunida em
uma edição comemorativa do cinquentenário de produção poética do autor,
chegou a ter expressiva tiragem. Excepcionalmente, isso se justificou pelo
fato de que o livro fez parte das leituras obrigatórias ao vestibular da UFG.

O Modernismo em Goiás configurou-se entre 1942 e 1955. Justamente
nesse período, aparece literariamente José Godoy Garcia. Seu primeiro
livro, Rio do Sono, lançado em 1948, teve grande reverberação não só em
território goiano, mas também no meio literário nacional, como nos atesta
SOUSA (1999), na abertura de um dos livros do autor:

Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, saudaram o livro em notas de rodapé. Do exterior,
Vinícius de Moraes, e do Rio de Janeiro, Manuel Bandeira, escrevem entusiasmados para o autor.
Numa época, portanto, em que havia reconhecimento e orgulho do lançamento das obras
importantes. (...) Dava-se mais as mãos para a divulgação literária, sem muita observação da
região de seu surgimento. (GARCIA, 1999, p. 10)



Nota-se, então, a forma entusiasta com a qual autores e críticos receberam
a chegada de Rio do Sono, fortemente marcada – inclusive - pela influência
linguística de Cabral (vale lembrar que Pedra do Sono é de 1942). À época
do lançamento do livro de Godoy, o ideário modernista que se defendia em
território goiano era similar ao adotado por autores como Manuel Bandeira
e Mário de Andrade, representantes exponenciais da Fase Heroica do
Modernismo no Brasil. Segundo TELES (1964), “É o período mais
importante das letras goianas, na poesia e na prosa”. Tal afirmação é
compreensível, visto que nesse interstício surgiram nomes como Bernardo
Élis e Afonso Félix de Sousa.

Segundo SOUSA (1999), crítico brasiliense e amigo muito próximo do
autor, a obra do poeta goiano estaria fortemente marcada pela leitura de
Walt Whitman, um dos criadores do verso livre. Outras evidências nos
levam a ver uma pitada de Drummond, principalmente pela metalinguagem
usada pelo poeta jataiense. Mas isso, por si só, não configura marcadamente
o que levou o autor a escrever desta ou daquela forma. Por essa razão,
lançaremos mão de alguns estudiosos da literatura a fim de verificar como
se forja esse jogo de escrever à luz de um caminho já utilizado por outros
autores. Ressalta-se que a pulverização de ideias de outros poetas não é
mero recurso intertextual ou interdiscursivo. Ao contrário, mostra-se como
uma valiosa ferramenta de construção poética.

Olhar Social

A abordagem de aspectos sociais está presente em alguns versos de JG
(chamaremos assim o poeta a partir de agora). Essa referenciação, no
entanto, não se mostra como mero regionalismo ou simples atitude marxista
diante da realidade que o cercava. Ao contrário disso, esse olhar sobre as
pequenas cidades interioranas acaba por denunciar o estado de carência de



muitos dos municípios goianos. Vale ressaltar que a modernidade anunciada
só chegaria a Goiás por volta de 1930. Sobre isso, CHAUL (2010) nos diz:

A representação da modernidade ganha força em Goiás nos anos 30, com a ascensão econômica
das regiões sul e sudoeste do estado, conduzindo ao poder político Pedro Ludovico Teixeira,
médico, político e intelectual, um lídimo intérprete dos interesses desenvolvimentistas dos grupos
políticos que pretendiam transformar Goiás em um polo de desenvolvimento e progresso. A
modernidade para os arautos de 30 consistia no progresso do estado, por meio do
desenvolvimento da economia, da política, da sociedade e da cultura regionais. (p. 169)

Goiás iniciava o seu caminho rumo à política mudancista (encabeçada
por Pedro Ludovico). Essa implantação, porém, não rendeu imediatamente
a modernidade ao nosso Estado. Na verdade, os reflexos da mudança da
capital para Goiânia e da criação da Bolsa de Publicações Hugo de
Carvalho Ramos (em 1942) só se materializarão posteriormente nos homens
que aqui lutavam em prol de um avanço cultural. Não por acaso, JG foi o
segundo ganhador da referida premiação (em 1944) instituída pelos
modernistas políticos. Porém, seu livro só sairia publicado em 1948.

Em vários poemas, o autor lançou mão da preocupação social ou do olhar
sobre o estado calamitoso e de quase pobreza extrema em que se
encontravam os moradores do interior goiano. Salienta-se que Goiás foi,
desde sua criação, sinônimo de atraso e de isolamento. Essa imagem,
felizmente, começou a mudar depois da implantação do Estado Novo e da
construção de nossa capital nos padrões vigentes. Mesmo assim, a
persistência de visões arcaicas sobre o chão goiano ainda ganham corpo
entre os que desconhecem as manifestações culturais daqui existentes e a
pujante economia do estado, tido como um dos mais prósperos do Brasil
atual.

No texto abaixo, JG deixa à mostra a sua inquietação em face do lado
social de uma pequena comunidade (ou bairro pobre):



Enterro no Bairro
No bairro pobre
morreu uma meninazinha filha de um negro
e os habitantes estão transportando o caixão
que é muito insignificante em proporção ao tamanho
dos negros que vão levando.
(...)
Vão os rapazes empregados, moradores do bairro,
que levam os braços descobertos e levam instrumentos de música
e às vezes tocam alguma música própria para enterro:
samba-canção ou valsa;
vão os ladrões que moram no bairro
as mulheres com eles moram; vão os cachaceiros
as mulheres com quem os cachaceiros vivem;
vão as mulatas que trabalham de dia
e de noite ficam até alta hora da noite namorando os rapazes no beco.
(...)
Oh, a vida no bairro é pobre e seus dias grandes
são os de enterro, e de casamento;
suas noites grandes são as noites de lua com serenata! (GARCIA, 1999, p. 365)

A cena construída nos remete a um ambiente que espelha poucos recursos
financeiros dos que ali vivem. A morte se torna um grande acontecimento
para os moradores. Afinal, em virtude da escassez financeira a que estavam
condicionados, eles se viam isolados em suas preocupações de
sobrevivência. Quando, porém, alguém falecia, criava-se a oportunidade à
interação (contando estórias, relembrando momentos da vida de quem
partia desta vida...), quebrando um pouco a monotonia e o descaso que os
cercava. A metáfora do beco (frequentado por prostitutas, homens casados
em busca de saciarem seus desejos carnais, rapazes à procura de
namoricos...) nos mostra a situação desestereotipada em que se inseriam os
mencionados no poema. O eu lírico aproveita para relatar episódios sobre
os cachaceiros, as mulatas, os ladrões... Esses, os desvalidos sociais,
marginalizados que estavam condicionados ao locus interiorano da primeira



metade do século XIX (o poema é datado de 1942), configuram a falta de
perspectiva na qual se encontravam muitos goianos que viviam longe de
Goiânia ou da cidade de Goiás. A ausência do nome do local atribui um tom
de universalidade ao espaço, fazendo com que ele possa representar um
bairro carente de uma cidade também carente, possivelmente localizada não
só no interior de Goiás, como em outras cidades no interior do Brasil.

Metalinguagem

Ainda que a construção de obras que tratem do próprio processo de
criação não seja algo novo na literatura, esse fenômeno só foi categorizado
na segunda metade do século passado. Em 1923, os estudiosos Ogden e
Richards já se ocupavam de tal fenômeno. TELES (1972) afirma:

Creio que foi o professor Sílvio Elia, em Orientações da linguística moderna, em 1955, um dos
primeiros a divulgar a palavra entre nós, como foi também o concretista Haroldo de Campos o
primeiro a fazer uso dela ao dar a seu livro de crítica, em 1967, o nome de metalinguagem. (p. 90)

A metalinguagem é, seguramente, um dos recursos mais utilizados no
constructo poético de Garcia. Quanto a ela, CHALHUB (2001) afirma:

O poema que se pergunta sobre si mesmo e, nesse questionamento, expõe e desnuda a forma com
que fez a própria pergunta é um poema, digamos assim, marcado com o signo da modernidade.
Constrói-se contemplando ativamente a sua construção. Podemos dizer que é uma tentativa de
conhecimento do seu ser, uma forma peculiar e singularíssima de episteme, deixar à mostra os
recursos que usa para formular sua questão. (p. 42)

De forma bastante maciça, a contemplação do próprio poema constituiu
um importante recurso aos autores modernistas, em especial. Um dos
autores que recorreram à metalinguagem foi Carlos Drummond de
Andrade. Assim como o poeta de Itabira, Godoy produziu vários poemas
em que aspectos relativos a essa discussão se tornam latentes:



“Velho Walt Whitman, aqui está uma poesia,
e se tu a tocas sentirás o quente
coração do mundo e sentirás
o inebriante carinho do mundo
e sentirás do homem, a febre,
o tédio, o amor do mais simples
ao mais canalha, dos pequenos
seres que foram assassinados na Candelária,
e do que prevaricou, do que sofreu
na carne a decomposição da amizade,
e verás, velho, jovem Walt Whitman,
a irmã bandalha caindo às mãos da polícia
e escondendo a face dos fotógrafos
de uma mídia de canalhas. (GARCIA, 1999, p. 99)

No poema acima, o eu lírico dirige o seu discurso ao poeta Walt
Whitman, tecendo considerações sobre o próprio texto. Logo no primeiro
verso, o tom com que a voz lírica se dirige ao autor de As folhas da relva
faz com que se perceba certo grau de proximidade ou de afetividade, como
se o emissor batesse no ombro do receptor e dissesse: “Meu velho amigo,
como vai?”. A poesia que trabalha o sensível, a contemplação, o lado
humano da vida, essa interessa ao eu lírico. A mistura de sentidos (ora do
tato, ora da visão) evoca a sensibilidade, fazendo emergir as sensações
diante do que o eu lírico enumera. A preocupação com os vitimizados é
transparecida na alusão à conhecida Chacina da Candelária, onde pequenos
seres, menores de idade foram brutalmente assassinados. No último verso,
que não está supracitado, o “Eu sou a humanidade” soa como um grito de
incômodo diante da incapacidade do poeta de se não influenciar pelo grau
de desumanidade que observa ao seu redor. Assim, com a ascensão de sua
essência humana no verso, o poeta parece conseguir ao menos palear a dor
que sente.



A presença desse recurso, o da metalinguagem, foi analisada por TELES
(1972):

Como se vê, a metalinguagem constitui um sistema linguístico que se liga a outro sistema – o da
linguagem poética -, por sua vez ligado ao sistema da língua. A diferença entre os três sistemas é
que o da literatura (o da poesia) se liga ao plano da expressão da língua e o da metalinguagem se
liga ao seu plano de conteúdo. Tanto o da linguagem como o da metalinguagem fazem parte de
um sistema potencial da língua, distinguindo-se porém perante o texto: a linguagem o cria; a
metalinguagem o examina ou recria. (p. 11)

A metalinguagem, nesse caso, mostra-se como um importante recurso
linguístico a ser usado pelo autor. Ela pode refletir sobre a construção do
próprio poema, ampliando a significação e o conteúdo poético (como se
sabe, tal recurso é recorrente entre os autores modernistas). No caso de
Godoy Garcia, a nosso ver, esse uso se dá por influência dos poemas de
Drummond.

A reiteração da metalinguagem, como já se disse anteriormente, é latente
em JG. Vários poemas versam sobre o próprio poema ou sobre a própria
poesia. Em um deles, “Minha poesia”, o autor dialoga com o leitor:

Meu amigo, vê se acostuma
com a minha poesia. O ato feliz de viver
eu o engendro em minha poesia;
você poderá amá-la, e só assim é,
minha poesia só assim será.
Beba o orvalho da manhã de minha poesia
e ela florescerá como as romãs
e as mulheres jovens no cio. (GARCIA, 1999, p. 59)

No poema, o poeta deixa transparecer toda a sua subjetividade ao pedir ao
leitor que o entenda, que se habitue à simplicidade da poesia. O uso do
vocativo no 1º verso dá um tom de cumplicidade, de afetividade na relação
leitor x texto. A voz poética também deixa subentender que, ao amar a
poesia, o leitor concederia vida ao texto, atribuindo significados ao que o



autor construiu. Por meio de estruturas linguísticas perceptivelmente
trabalhadas (basta que se olhe o uso do polissíndeto – repetição da
conjunção e - no excerto acima!) e de uma estruturação tipicamente
modernista ou contemporânea, sem as amarras do verso metrificado, Godoy
evidencia a principal intenção do sujeito lírico: a de que o leitor encontre
nos versos a representação do que seria o ato feliz de viver. Ressalta-se a
repetição quádrupla da locução “minha poesia”, ocasionando sonoridade e
reiterando o trabalho com o próprio poema.

Em outro texto, não intitulado, o eu poético se inquieta por não conseguir
produzir um poema póstumo:

Receio que tenho sido um tolo em meu sonho.
Escrevi tantos poemas em minha vida
e quando o nobre cidadão Cairo Campos
perdeu sua filha tão jovem, eu fiquei calado
sem nenhuma palavra, nenhum gesto.
Uma moça que morre é um crime
que desacredita a vida para o resto da vida.
A manhã não morre, disse o velho.
A manhã não morre nunca, quem cessa
de viver é a primeira manhã que está nos olhos.
A viagem da manhã é a mais curta viagem do mundo,
mas é a que não termina nunca;
é engano pensar na morte da manhã.
(GARCIA, 1999, p. 111)

Aparentemente, aqui a subjetividade é uma simbiose das sensações do eu
lírico e do eu empírico. A sensação de impotência diante do poema que não
vem acaba se associando à cena fatídica da morte da filha de Cairo Campos.
Na verdade, enunciando-se em primeira pessoa, o poeta deixa transparecer
toda a sua frustração diante da impossibilidade de escrever um poema que
retomasse a jovem morta ou que estivesse à altura de tão importante perda.



Por tratar do próprio constructo poético, o texto também explicita a
metalinguagem.

A inquietação do eu lírico se constrói a partir da impotência diante do
poema que não veio. O incômodo se revela a partir da necessidade de
homenagear postumamente a filha de um amigo. A sensação de perda do
humano amplia-se com a não produção do poema póstumo. Por ser um
poema que aborda o próprio gênero, evidencia-se a metalinguagem.
Estruturalmente, o texto apresenta versos brancos (sem rima) e livres (sem
métrica rígida). Ressalta-se que essa forma mais livre de arquitetura poética
mostra a adesão e o uso de ideologia modernista, em especial da Fase
Heroica, para a construção do poema. Salienta-se, além disso, o tom meio
prosaico. Veja que a restrição aqui pode estar associada à imposição, à
“obrigação” de se escrever um poema com acepção póstuma. Isso pode ter
inibido o anseio de se produzir alguns versos, mas não o privou de elaborar
um poema.

Ainda com relação ao texto acima, a diversidade técnica de Godoy se
evidencia em vários instantes. Primeiramente, a seleção de palavras não
espelha um eruditismo vocabular, mas o autor não abre mão do uso da
linguagem culta, segundo os padrões gramaticais. O uso da metáfora como
recurso expressivo é uma das máximas do autor. Logo no primeiro verso, o
substantivo “sonho” metaforiza o desejo do eu lírico, o de escrever poemas.
Mais abaixo, ao usar o adjetivo “calado”, o poeta aludiu ao fato de que não
foi possível construir o texto, pois este não se materializou. Em face disso, e
como comumente o fazer poético se associa a um canto, o poema que não
veio deixou o eu lírico calado, sem o seu canto inspirador. Aliás, a
metaforização é algo reiterado nos bons poetas, pois ela torna o texto
criativo e, não raro, abstraciona alguns correspondentes materiais



encontrados no mundo concreto, material, ampliando – assim, sua
potencialidade significativa.

Esse texto exemplifica bem o que BARBOSA (1986) define como poema
metalinguístico:

O poema metalinguístico – aquele que faz da linguagem do poema a linguagem da poesia –
interioriza a alegoria ao problematizar os fundamentos analógicos da linguagem.
Não deve haver equívoco a este respeito, entretanto: a existência do poema metalinguístico não
significa, necessariamente, o desaparecimento de dados da realidade que informam a presença do
poeta no mundo; o que, de fato, ocorre é que o poema metalinguístico vem apontar para a
precariedade das respostas unívocas oferecidas aos tipos de relação entre poeta e realidade. (p. 27)

Como se percebe, a morte da filha de alguém próximo ao poeta motiva-o
a escrever um poema sobre a dificuldade de elaborar um texto póstumo.
Mesmo assim, o eu lírico parece se inquietar não só com a chegada da
morte, mas também por não ver surgir “nenhuma palavra”, nenhuma
inspiração para construir um poema. Isso evidencia o que disse BARBOSA
(1986) no tocante ao poema metalinguístico, pois o texto de JG tematiza um
fato real, o que comprova a presença do poeta no mundo também real,
concreto.

Percebe-se, então, que a produção poética de José Godoy Garcia é
marcada pela subjetividade como recurso para a construção da sua
metalinguagem. Afinal, diz o poeta:

Busco a palavra limpa
(as palavras limpas são feitas
De nossa ternura, algodão de nossa
Roupa, canção de nossa pobre vida);
Esta é a minha palavra: dignidade!
(GARCIA, 1999, p. 154)

Ideias da Fase Heroica



Em 1942, para comemorar duas décadas de realização da Semana de Arte
Moderna, Mário de Andrade escreveu alguns artigos para O Estado de São
Paulo. Neles, refuta a sua própria participação no mencionado evento (visto
que se considera – à época da escrita dos artigos – bastante consciente do
seu papel) e ressalta a importância que o mesmo teve para propiciar a
ruptura técnica e temática de nossas letras com relação ao que vinha sendo
praticado até então. Nessa ótica, abdicar da mera reprodução literária do
que se utilizava em Portugal e no resto da Europa acabou funcionando
como fato gerador de uma literatura genuinamente brasileira. A
estabilização de uma consciência criadora nacional é um dos pilares
essenciais, segundo Mário, para que houvesse uma literatura brasileira que
espelhasse os anseios estéticos dos artistas nacionais.

JG tem um relevante papel nessa estabilização da prática modernista.
Lendo seus livros, logo se observa a adesão aos ditames do consciente
Mário de Andrade. A pesquisa de elementos que constituem a identidade
cultural e a busca por assuntos mais ligados a este ou àquele tema mais
brasileiro são também recursos recorrentes em poemas de JG. Na
publicação de Florismundo Periquito, livro de contos, o autor lança mão de
pesquisa histórica e geográfica que demonstra similaridades entre as
narrativas e o hábito de contar histórias, algo comum nos contos e na
rapsódia Macunaíma de autoria do “Papa do Modernismo”. Essa
confluência de ideias e estilos não é fortuita. Ao contrário, demonstra as
influências andradinas.

JG deixa transparecer, além disso, algumas características poéticas
consonantes com Manuel Bandeira. O próprio Godoy, em uma entrevista,
confessou esse influxo. Vejamos um desses casos. Em Libertinagem,
BANDEIRA (1993) publicou O último poema:

Assim eu quereria o meu último poema



que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais
que fosse ardente como um soluço sem lágrimas
que tivesse a beleza das flores quase sem perfume
a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos
a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. (p. 145)

Nesse poema, talvez estejam algumas das mais fortes características de
Bandeira. A poesia ideal seria aquela que traduzisse a beleza do mundo, que
explicasse as coisas que racionalmente não se consegue responder, que
contemplasse as coisas simples da vida. Esse poema é um ideal poético a
que o autor aspira. Essa aspiração se evidencia em vários textos
manuelinos.

Marcado por essa visão poética de Bandeira, Godoy constrói diversos
textos. Além de voltar-se sobre o próprio poema, o que se verifica em
ambos, a busca da simplicidade de construção da poesia materializa-se em
textos como “A rua é dos homens” (GARCIA, 1999):

Eu sou poeta
desta pobre vida que está aqui na rua.
Eu sou o poeta sem muito recurso
mas faço versos assim mesmo:
alma da multidão que está na rua.
 
(...)
Eu sou o poeta pequeno destas ruas,
que às vezes sobem tortas
e às vezes descem retas, profundas na noite. (p. 399)

O eu lírico elabora seu canto vislumbrando o simplório, o comum, a rua e
os que estão nela. A leveza dos versos nos conduz à simplicidade da vida,
algo tão procurado por diversos autores, bem como o dizer sem que para
isso se lance mão de métrica rígida, linguagem erudita ou outro recurso que
denote certo academicismo. O olhar sensível e a mensagem bastante
subjetiva também acentuam a aproximação entre Bandeira e Godoy.



Reiteramos que esse influxo de ideias demonstra o enraizamento da estética
modernista na obra do autor goiano.

Para PAZ (2013),

Religião e poesia pretendem realizar de uma vez por todas essa possibilidade de ser que somos e
que constitui a nossa maneira própria de ser; ambas são tentativas de abraçar essa ‘outridade’ que
Antonio Machado chamava de ‘essencial heterogeneidade do ser’. A experiência poética, como a
religiosa, é um salto-mortal: uma mudança de natureza que é também uma volta à nossa natureza
original. (p. 144)

Esse papel quase epifânico da poesia é um dos grandes responsáveis pela
perpetuação do texto poético, ainda que em menor grau que outros gêneros
discursivos. A poesia que desperta nosso lado humano, resgata nossa
natureza como ser sinestésico. Foi essa nuance de revelação que conduziu
Godoy a dedicar-se mais a poemas que aos outros gêneros que produzia.
Para isso, deixou transparecer aqui e ali a bandeira do Partido Comunista do
Brasil, do qual foi membro atuante no período vigoroso da Ditadura Militar
do Brasil. Há textos, inclusive, nos quais a preocupação com os desvalidos
é maior que a preocupação com métrica. Isso, claro, não deixa de deslindar
não só o lado humano como também o senso crítico com relação a muitas
situações que nos rodeiam. Esse mergulho no humano faz emergir outro
leitor: o que tem consciência do seu papel de produtor de sentido de que, a
partir do que o poeta escreve, descobre a sua essência natural, recuperando
a sua “identidade perdida” neste mundo agitado que nos cerca e move.

Em seu mais famoso texto (Espécie de Balada da Moça de Goiatuba), JG
dialoga com a conhecida Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Porém, esse
diálogo não se dá pela essência nacionalista ou patriótica da fauna e da flora
brasileiras, como bem fez o autor de Os Timbiras. No poema de Godoy, a
idealização perpassa não a paisagem de Goiatuba – cidade do interior
goiano – mas sim uma moça de tal cidade. Mesmo assim, fica evidente a



influência do texto de Gonçalves para a composição do mencionado poema
do autor goiano. Isso se percebe no trecho:

Em Goiatuba
tem uma moça
que coração bom ela tem
A moça de lá
desde menina
serve aos homens
com sabedoria
Toda moça no mundo
aprende que corpo
não se pode mostrar
vestido deve vestir
vergonha deve sentir
amor deve esconder
sonho pode sonhar
A moça de lá
não aprendeu a sonhar.(GARCIA, 1999, p. 351)

O poema conserva rastros da poesia gonçalvina. A divinização da
personagem está justamente no aspecto relacionado à sua pureza, à sua
ingenuidade, o que se observa na transposição do discurso direto e na forma
como o eu lírico constrói, molda a personagem. Como não recebe um
antropônimo, a moça ganha representação universal, podendo personificar
um sem número de meninas ingênuas do interior. Ressalta-se a forma como
o autor trabalha a índole da moça:

Ela só não compreende porque os homens
têm coisa com ela
Um dia indagou:
- “Por que ocêis me mandam
deitar no chão?”
- “Eu visto meu vestido,
eu ponho colar bonito,
eu enfeito os meus cabelos



com flor
eu estou bonita
com o meu vestido
com esta flor
vocês me mandam tirar vestido,
ocês são bobos?”
Lá em Goiatuba
tem uma moça
que coração grande ela tem.
A moça de lá
é só chamar vem. (GARCIA, 1999, p. 352)

Essa construção da moça evidencia não seu caráter erótico, mas a
simplicidade da personagem. Afinal, mesmo ela se entregando aos homens,
continua caracterizada como moça. A seleção lexical no discurso da
protagonista acentua essa “humildade”. A “moça” não entende por que os
homens lhe pedem para se despir mesmo que esteja toda preparada,
enfeitada para os seus encontros com eles. Os versos denunciam o que ela
não consegue entender: os homens querem o corpo dela, pois a veem sob o
intento sexual. Essa ênfase na personagem, fazendo sobrepujar a
amoralidade dela, fez JG construir idilicamente não a cidade de Goiatuba,
mas a moça de lá.

Essas inspirações que provavelmente influenciam os autores em seus atos
criativos foram percebidas por MAINGUENEAU (2001):

Se é o conjunto da existência do autor que, de perto ou de longe, participa do “rito genético”, a
viagem de Flaubert ao Egito, as campanhas militares de d’Aubgné, a correspondência de Balzac
com Madame Hanska... são consideradas nessas negociações bio/gráficas singulares que lhes
permitiram ajustar, de maneira sempre incerta, o surgimento de obras a um modo de vida. (p. 53).

No excerto, verifica-se o desdobramento do real em uma criação poética.
Isso, no entanto, pode não representar ipsis litteris o que o autor viveu. Por
exemplo, o fato de um artista ter participado do período em que houve a
Segunda Guerra não é algo imprescindível para que ele trabalhe aspectos



associados a tão nefasto episódio da história humana. Mesmo assim,
respingos de acontecimentos reais podem alterar esta ou aquela forma do
autor ver o mundo, deixando transparecer nuances de acontecimentos reais.
Isso ocorre no seguinte poema:

Trezentos milhões de computadores pessoais
Cem mil computadores (mainframes) de grande porte
comparados a dinossauros, ao pico do Diabo,
25 bilhões de produtos eletro-eletrônicos equipados
com os mágicos microprocessadores (embedded systems)
e a deusa informática abre as pernas e os espermas
sólidos como ratos nos esgotos riem e choram
diante dos dentes rilhados dos deuses cínicos clonados,
embriões de um mundo dilacerado pela riqueza e a miséria.
(GARCIA, 1999, p. 189-190)

As inovações tecnológicas e a alusão às máquinas se tornam evidentes. O
resultado disso é o esfriamento das relações interpessoais, ocasionado pelo
excesso de máquinas que minimizam o contato direto, físico entre as
pessoas. Além disso, o avanço da tecnologia fez com que o eu lírico
percebesse que o caminho é inevitável, a chegada dos computadores
mudaria a forma como o homem lidava com o mundo. A seleção lexical
(“esperma”, “embriões”) evidencia a proliferação da informática, o que
também se configura pelas hipérboles, revelando a oposição do poeta a esse
duvidoso progresso. Mesmo assim, o viés social de Godoy se materializa
ante o uso de termos como “miséria” e “riqueza”, acentuando a ideia de
desigualdade social. Assim, a formação intelectual mais voltada para
aspectos sociais acarretou uma visão mais sociológica ao poema acima.

Conclusão



Neste artigo, enfim, foram citados alguns pontos sobre os quais tem se
desdobrado a nossa pesquisa. Há afirmações que, em face da extensão
normativa do presente texto, foram bastante sucintas, privilegiando a
objetividade científica e realçando os eixos norteadores da obra de José
Godoy Garcia. Mesmo assim, alguns pontos importantes da obra do
consolidador do Modernismo em Goiás foram trabalhados com a intenção
de dimensionar o relevante trabalho poético do autor. Ratificamos que, em
face da extensão proposta para o artigo, houve algumas importantes
características da poesia de Godoy que foram suprimidas.

Referências

BANDEIRA, Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.

BARBOSA, J. Alexandre. As Ilusões da Modernidade: notas sobre a historicidade da lírica
moderna. Ed. Perspectiva. Coleção Debates, 1ª edição, 1986.

BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994.

CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem & Outras Metas. São Paulo: Perspectiva, 1992.

CANDIDO, Antônio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 7ª edição. Belo
Horizonte/Rio de Janeiro: Itatiaia, 1993.

CHALHUB, Samira. A metalinguagem. São Paulo: Ática, 2001.

CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da
modernidade. Goiânia: Editora UFG, 2010.

GARCIA, José Godoy. Aprendiz de Feiticeiro: Estudos Críticos. Brasília: Thesaurus, 1997.

______. Florismundo Periquito. Brasília: Thesaurus: 1990.

______. Poesias. Brasília: Thesaurus, 1999.

HAMBURGUER, Michel. A verdade da poesia: tensões na poesia modernista desde Baudelaire.
Tradução: Alípio Correia de Franca Neto. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

MAINGUENEAU, Dominique. O contexto da obra literária: enunciação, escritor, sociedade.
Tradução: Marina Appenzeller. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. São Paulo: Cultrix, 2005.

PAZ, Octavio. O arco e a lira. Tradução: Ari Roitman e Paulina Wacht. São Paulo: Cosac Naify,
2012.

TELES, Gilberto Mendonça. A poesia na crítica. Edições Gernasa: Rio de Janeiro, 1972.



______. A poesia em Goiás. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 1964.



1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Goiás (UFG), sob a orientação da Profa. Dra. Zênia de Faria. E-mail:
lucianobyron@hotmail.com

2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: zefirff@gmail.com



A voz do cancioneiro na música sertaneja
brasileira de raiz – da tradição oral à

poética popular
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Resumo: Observa-se que da linguagem oral origina-se a literatura e a música de
mesmo cunho, nascidas do povo e por ele conservadas, sofrendo modificações e
novas assimilações, mas sem perderem a essência, por manterem na simplicidade
de suas formas um dos recursos mais produtivos para a manutenção cultural. Ao
trilhar pela música sertaneja brasileira de raiz, objetiva-se explorar as concepções
que o cancioneiro popular traz do caipira, considerando os aspectos da
industrialização e urbanização, pureza e resistência; bem como apontar a arte
popular, folclórica e industrial da escola frankfurtiana, além de retratar a tradição
oral à construção da poética popular, fixando as características principais e as
aproximações literárias a este estilo musical que traz representações arquetípicas,
com temas que giram em torno do cotidiano da vida rural e da nostalgia fora desse
meio. Nesses apontamentos iniciais, analisar-se-ão as canções “Mágoa Boiadeiro”
de Índio Vago e Nonô Basílio; “Lá onde eu moro” de Tião Carreiro e Pardinho e
“Saco de Ouro” de Paraíso e José Caetano Erba, respectivamente. Para tanto,
serão utilizados como principais fontes de discussão, teóricos, como Adorno
(2011), Romero (1977), Santos (2009) e Weitzel (2014).

Palavras-chave: Literatura oral. Poética popular. Música sertaneja de raiz.

 

1. CONCEPÇÕES MUSICAIS - do erudito ao popular: breves
apontamentos

A expressão artística e como ela reflete-se na cultura e organização social
é uma preocupação da estética da recepção, em especial, suas



consequências num público que, cada vez mais, a percebe como produção e
que, de certa forma, vem perdendo a essência do fazer para outras
possibilidades desse desenvolvimento associado e, muitas vezes,
dependentes de fatores como produção, divulgação e distribuição.
Mecanismos estes que interferem negativamente na obra em si por atribuir a
ela significados que não lhe são inerentes, reconstruindo-os.

Percebe-se que há uma veiculação da comunicação em massa,
interferindo na projeção dos valores, comportamentos e atitudes primários
arraigados à obra artística, o que refletirá numa padronização do ver
receptivo. Recebê-la sem contestar é reforçar uma homogeneização, o que
se difere é excluído.

Numa sociedade padronizada, em que o poder da propaganda e sua
recepção ditam valores estéticos, recorrer-se-á à expressão “indústria
cultural”, preconizada pelo filósofo, sociólogo e musicólogo Theodor
Wiesengrund Adorno, considerado um dos maiores expoentes da “Escola de
Frankfurt”, para verificar como o popular e o erudito fazem parte das
intenções discursivas desses elementos midiáticos e como as emoções,
representadas coletivamente, são cegas e irracionais, perfilando e
interagindo nas relações existentes entre essas concepções.

Por uma trajetória adorniana, focar-se-á, a partir da expressão indústria
cultural, a relação existente no fazer musical, apresentando a complexa
concepção a qual a música está posta em níveis distintos, que são
diametralmente opostos, a popular e a erudita.

A música popular e a música erudita, segundo Theodor W. Adorno, têm
diferenças marcantes e fundamentais, em especial, no que concerne às
formas e aos conteúdos de cada, estando relacionados a uma percepção
estética e receptiva. A primeira está submetida a um sistema padronizado e
arraigado psicossocialmente que sujeita os receptores-ouvintes a enformá-



la, estilizando o conteúdo e recortando o todo em partes que são vistas
separadamente. Já a música erudita é aquela capaz de, pelos fragmentos,
compor um todo em forma e sentido, o que lhe confere um estado de tensão
favorável a sua própria dinâmica.

Percebe-se, portanto, que as diferenças apontadas por Adorno (2011)
quanto às músicas erudita e popular perpassam pelo processo de
composição, de definição formal, até à projeção midiática, cujo foco
principal é centrado no que é popular, já que é de fácil recepção e
massificação. Assim, a não aceitação do que é industrialmente propagado,
acaba-se excluído e torna-se algo resistente, por não validar a coisificação
do fazer estético e não se incluir nessa sistematização, nesse caso, a música
erudita.

Assim, as concepções de arte popular, folclórica e industrial da escola
frankfurtiana perpassam pela relação entre os ouvintes musicais, como
indivíduos socializados, e a própria constituição musical. Daí, uma
sociologia da música que tem entre seus objetivos o de caracterizar os tipos
de comportamento em relação a ela.

Partindo-se do princípio de que a problemática e a complexidade sociais também se expressam
por meio das contradições presentes na relação entre a produção e a recepção musicais, na
estrutura da escuta inclusive, não se deve esperar, pois, nenhum continuum ininterrupto desde uma
escuta perfeitamente adequada a uma escuta desconexa e sub-rogada [surrogarhaften], mas, ao
contrário, que tais contradições e oposições também sejam refletidas na própria natureza da escuta
musical, bem como nos hábitos de escuta. (ADORNO, 2011, p. 57)

Vê-se que é pela descontinuidade que se reflete sobre a problemática
social primária da música, conduzindo a sua tipologia, à maneira como o
outro descoloca-se, estabelecendo os antagonismos sociais e às correlações
sociopsicológicas.

Numa perspectiva adorniana, as obras musicais são plenas de sentido,
estruturadas e que, quando abertas à análise, podem ser apreendidas e



experimentadas em diferentes níveis de acuidade, desde a consciência
musical desenvolvida nos profissionais à falta completa de diferenciação do
material. Entretanto, o teórico frankfurtiano adverte que tal ausência de
discernimento musical, em nenhum momento, deve ser confundida com a
falta de sensibilidade a este.

A introspecção musical é extremamente incerta. A verbalização do vivido musical depara-se, para
a maioria dos seres humanos, com obstáculos intransponíveis, na medida em que não se dispõe da
terminologia técnica; além disso, a expressão verbal já se acha pré-filtrada, sendo que, para as
reações primárias, seu valor cognitivo é duplamente questionável. (ADORNO, 2011, p. 59)

Verifica-se que este questionamento é levantado já que não se lida aqui
exclusivamente com a questão musical em si, mas como os seres humanos
interagem e percebem essa estética, tratando-se, então, muito mais de
problemática social e de recepção, colocando as músicas erudita e popular
como bens administrados por estes consumidores. Importa mais a técnica e
estrutura para os primeiros e a legitimação pública do que é consumido e
manipulado para os segundos. Assim, a consciência e o posicionamento
diante da música refletem o conflito entre posição social e ideologia.

A situação imperante visada pela tipologia crítica não é culpa daqueles que escutam isso e não
aquilo e nem mesmo do sistema da indústria cultural, que fixa sua condição espiritual para poder
canibalizá-los melhor, mas se assenta em profundas camadas da vida social, tal como na separação
entre o trabalho intelectual e o corporal; entre arte inferior e elevada; na formação superficial
[Halbbildung] socializada e, por fim, no fato de que uma consciência correta não é possível em
um mundo falso e no qual os modos sociais da reação diante da música permanecem sob o feitiço
da falsa consciência. (ADORNO, 2011, p. 81)

A consciência musical, portanto, não possui um caráter conclusivo e está
baseada, consequentemente, separada pela produção, em especial, a partir
da execução e da recepção. Para tanto, no próximo tópico será apresentada
a influência da tradição e seus reflexos na oralidade e no popular e/ou vice-
versa.



2. RETRATOS DE UMA TRADIÇÃO – a oralidade e o popular

Tomando essa diferenciação musical por um viés sociológico, verifica-se
que é possível retratar a tradição oral à construção da poética popular,
apontando as características principais e as aproximações literárias a um
estilo musical que, ao longo dos anos, transformou-se. A música sertaneja
brasileira de raiz, a princípio, popular, que se contrapunha a um estilo
musical erudito, traz representações arquetípicas, com temas que giram em
torno do cotidiano da vida rural e da nostalgia fora desse meio e que, pela
produção e recepção na modernidade, está deixando de ser um estilo de
consumo massificante para fixar a estrutura e as bases de uma musicalidade
brasileira.

O ser humano, embasado em suas faculdades emocionais e cognitivas,
exercita o talento e a arte, criando condutas e técnicas, a partir da
assimilação de ensinamentos que estão em constante renovação e que são
transmitidos por gerações, constituindo-se na memória e patrimônio cultural
das sociedades.

As experiências são recebidas e compartilhadas, aprimorando a herança
adquirida durante os anos, pelo exercício da prática, audição, observação e
imitação, acumulativa e ininterrupta. E quando se faz um apanhado
contínuo e progressivo, revela-se a cultura, transmitida, principalmente, por
via oral, que é plena de recursos.

Cada povo, transmitindo impressões e experiências de vida, explicando fantasticamente os fatos e
os fenômenos da natureza, contando estórias, viagens, episódios de seu dia a dia, enaltecendo os
feitos valorosos de seus heróis, embelezados pela fantasia e pela admiração que suas façanhas lhes
excitavam na imaginação, criou inegáveis fontes literárias de valor incomensurável. (WEITZEL,
2013, p. 22)

A partir desse eixo primário, a tradição oral, é que se estabelece a ciência
literária – a literatura oral, também denominada de folclórica ou popular –



retida na memória coletiva e constituída na simplicidade das formas e
desvinculada de convenções, projetando naquela que é fortemente
compromissada com a estética – a literatura culta. “Nenhuma Cultura
Superior tem vitalidade perfeita sem a constante ligação com a Cultura
Popular que lhe corresponde. Não se confundem, mas devem interpenetrar-
se as duas formas de Cultura. E só por este modo ambas se mantêm vivas e
criadoras”. (OSÓRIO, 1953 apud BETTENCOURT, 1953, p. 13).

A expressão literatura oral foi consagrada pelo folclorista francês, Paul
Sébillot, em 1881, com a publicação de sua obra intitulada Littérature
Orale de La Haute-Bretagne, englobando os contares, os cantares e os
falares do povo, além de um conjunto de crenças, costumes e sabedorias.

A verdadeira “literatura popular” é grande literatura; é diferente, é popular apenas pelo estilo
diferente, estilo de tempos passados, arcaico, não escrito, mas oral. Parece mal escrito, mas ouvido
e falado. Os contadores profissionais de histórias falam, contam assim. (CARPEAUX, 1965, apud
REGO, 1965, p. XIV)

No tocante à literatura oral brasileira, esta nasce das três principais
culturas de formação do populário, a saber: a portuguesa, a indígena e a
africana (CASCUDO, 1984). Todas apresentando vários níveis étnicos e
culturais, implantando uma rica, variada e dinâmica literária. Somando-se a
esta literatura popular novas memórias folclóricas introduzidas pelos
imigrantes italianos, franceses, alemães, japoneses entre outros.

Na raça, como na cultura, o Português teve todos os contatos imagináveis. E sua cultura se
entrosou com a dos povos com que entrou em contato, a indígena, a negra, e mesmo a de outros
povos e grupos aqui entrados, na formação dessa estrutura cultural básica, a luso-afro-indígena,
sobre que se enxertaram outras influências para essa síntese final, que é a cultura brasileira com
suas diversificações regionais (RAMOS, 1962, p. 163)

Assim, a literatura do povo, a popular, é aquela que apresenta como fonte
e modelo de criação a bandeira cultural, que parte desta denominação e



definição social. O termo popular traz em si a complexidade e a
ambivalência que o vocábulo povo carrega. É popular aquilo está
relacionado à identificação; é, ainda, o que se relaciona ao povo, feito para
e por este. Pertence, portanto, ao que é o seu discurso. Discurso este que,
segundo Santos (2009), estabelece relação com as produções de um povo e
sua delimitação, traduzindo no plano cultural, a distinção entre culto e
popular e acentuando esta particularização a partir das diferenciações
socioeconômicas.

Está, ainda, relacionado ao discurso popular, substituindo a palavra povo,
as produções folclóricas que designam o conhecimento e as práticas que lhe
são próprias. Representa, também, a valorização da produção popular, que
de acordo com a referida teórica, resgata e tenta seduzir o povo, ou seja,
dar-lhe reconhecimento e valorização.

A relação do letrado com o popular nunca é uma relação inocente: a tomada de consciência pelos
intelectuais da dificuldade em estabelecer e manter uma relação que não se torne uma dominação,
bem como a necessária prudência em relação a conceitos tão facilmente manipuláveis, exige
muitas precauções. (BOURDIEU, 1978, p. 117 apud SANTOS, 2009, p. 15)

Nesse território do popular, tão movediço quanto o próprio lugar, a
literatura nasce e herda a imprecisão deste termo marcado social e
culturamente, que é fortemente definido pela língua, cultura e escritura.
“Contudo é a dimensão sociológica que constitui a originalidade profunda
dessa literatura: definindo-se como intercâmbio e em referência a um
público dado [...]” (SANTOS, 2009, p. 15)

Desde a primeira vez que, oficialmente, a literatura oral foi criada, muito
se mudou em relação ao que é popular e, por sua vez, o oral. Consoante
Paul Zumthor (1983 apud SANTOS, 2009), assim como o vocábulo
popular, o termo oral é abstrato, como o é a própria literatura, preferindo o
uso de vocalidade para oral e literatura da voz, para literatura oral. Por isso,



um pré-apontamento para a voz de um cancioneiro no tocante à
identificação daquele que elabora e representa a música sertaneja brasileira
de raiz.

Zumthor recorre ao conceito de performance – isto é, ao ato concreto total de participação que
permite à voz existir e dizer –, bem como às relações entre voz e escritura, recusando a exclusão
recíproca. Evita assim a identificação entre oralidade e tradição e consegue incluir, no campo da
oralidade, práticas modernas e não-tradicionais. (SANTOS, 2009, p. 15)

A voz do povo na literatura nega o valor da produção popular quando
aparece como aquela elaborada pelos criadores da expressão literária, isto é,
pela linguagem artística, a estética em si. Literatura popular não é arte
primitiva, simplista como muitos estudiosos a concebe. Mas qual é a função
dessa voz do povo na literatura? Como a cultura popular elabora-se como
algo independente? Uma das respostas está no despertar das nacionalidades,
esse “movimento leva a uma conscientização nacional, acompanhada por
uma descoberta da cultura popular, fundamento e cimento da unidade
nacional”. (SANTOS, 2009, p. 16)

No Brasil, a busca pela expressão popular na cultura, especialmente, na
literatura, corresponde também à busca de uma poesia que expressasse
autenticamente a brasilidade, que segundo Sílvio Romero (1977) não foi
sublimada e marcada pelos Românticos. Ao contrário do que foi
sumarizado por Cascudo (1984), vê-se que nosso cancioneiro não pode ser
somente aclamado com os três distintos ramos de procedências: o índio, o
negro e o branco. Tal influência é mínima e, conforme o teórico, muitas
vezes, escapa aos olhos do historiador.

O que se pode assegurar é que, no primeiro século (XVI) da colonização, portugueses, índios e
negros, acharam-se em frente uns dos outros e diante de uma natureza esplêndida, em luta pela
vida [...].
O português lutava, vencia e escravizava; o índio defendia-se, era vencido, fugia ou ficava cativo;
o africano trabalhava, trabalhava... Todos deviam cantar, porque todos tinham saudades [...].



Cada um devia cantar as canções de seu país.
De todas elas amalgamadas e fundidas em um só molde – a língua portuguesa, a língua do
vencedor, é que se formaram nos séculos seguintes as nossas canções populares.
[...] Nos séculos seguintes, sobretudo no XVIII e XIX, é que se foram cruzando e amalgamando
para integrar-se à parte, produzindo o corpo de tradições do povo brasileiro. Nós ainda hoje
assistimos a este processo de integração. (ROMERO, 1977, p. 38-39)

Os estudos culturais abrem caminhos, então, para um olhar emergencial à
expressão popular, enquanto fato literário, seja pela temática, personagem,
ideal poético, obra entre outros. Percebe-se que a literatura do povo não é
somente tida como espontânea, alma popular ou tradição, mas, é sobretudo,
memória que se integra, cada vez mais, à cultura brasileira, fundamentando-
se em uma expressão viva de um povo, participando de uma identidade
social complexa e múltipla por estabelecer conexão com a identificação e o
canto popular.

O caminho pelo qual percorre a música sertaneja brasileira de raiz não é
diferente, está na relação intrínseca do oral e escrito, do literário e poético,
do erudito e popular. São estas algumas de suas linhas de força que
permitem compreender a originalidade e situá-la no duplo campo cultural,
integrando diferentes formas artísticas.

A moda se distingue por ser o reconto dum caso qualquer mais ou menos sensacional, ou dum
fenômeno importante da vida quotidiana, historiado. (...) A moda no geral é de fundo dramático,
conta casos. Poder-se-á chamar a moda como canção extra-urbana de fundo descritivo. (...) Há por
assim dizer uma preguiça de melodizar nelas. Por mais fixas que sejam suas linhas melódicas,
repetindo-se exatamente de estrofe a estrofe, a indecisão da linha, da evolução harmônica, a
moleza do movimento, tornam eminentissimamente vaga, improvisatória, quase oratória. É no
sentido mais legítimo do termo, um recitativo. (ANDRADE, 1999 apud GONÇALVES, 2013).

Esta tendência musical, uma verdadeira poética da voz, é evidenciada
pelo papel formador e criador da poesia herdada dos cantadores e de suas
representações nos diferentes gêneros orais, citando e (re)escrevendo o
texto tradicional, oral ou escrito, esboçando uma estética culturalmente



modelada e (re)construída – a do povo –, com temas e emblemas de fontes
telúricas, urbanas, literárias entre tantas outras.

3. PELA VOZ DO CANCIONEIRO – algumas representações
temáticas

Verifica-se que a cultura popular quanto à temática é universal. A
novidade na música sertaneja brasileira de raiz é que muitos dos elementos-
temas giram em torno do cotidiano da vida rural e da nostalgia fora desse
meio. Nessas são recorrentes a natureza (terra, rios, céu, água, sol, chuva,
vento, peixes, aves, gado), festa (viola, cachaça, dança), amor (romântico,
idealização da mulher), religiosidade (romarias, santos da devoção popular),
questões sociais (liberdade, fome, seca, luta pela terra, ecologia). Elementos
estes que serão trabalhados posteriormente em outras discussões.

Para dar continuidade à análise do estilo musical representado, tomar-se-á
a constituição temática apontada por Allonso (2013) a respeito da música
caipira – como o teórico a intitula – apresentando algumas canções que
remetem à industrialização e à urbanização como processos de destruição
do homem do campo, do caipira como o camponês “puro”, e a resistência
desse autêntico homem do campo e sua arte, respectivamente.

Para ilustrar a primeira temática, que faz referência à destruição dos
ideais do homem do campo frente ao progresso, tem-se a música Mágoa de
Boiadeiro, escrita por Índio Vago e Nonô Basílio. Nessa canção, é
apresentado o caipira como o boiadeiro que perde sua profissão devido ao
processo de modernização das estradas e da forma de transportar o gado,
agora em grandes caminhões, não mais tocados pela “invernada”.

Mágoa de Boiadeiro
 
Antigamente nem em sonho existia



tantas pontes sobre os rios nem asfalto nas estradas
A gente usava quatro ou cinco sinueiros
prá trazer o pantaneiro no rodeio da boiada
Mas hoje em dia tudo é muito diferente
com progresso nossa gente nem sequer faz uma idéia
Que entre outros fui peão de boiadeiro
por esse chão brasileiro os heróis da epopéia
Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas
nas janelas acenando uma flor
Por tudo isso eu lamento e confesso que
a marcha do progresso é a minha grande dor
Cada jamanta que eu vejo carregada
transportando uma boiada me aperta o coração
E quando eu vejo minha tralha pendurada de tristeza
dou risada prá não chorar de paixão
 
O meu cavalo relinchando pasto a fora
que por certo também chora na mais triste solidão
Meu par de esporas meu chapéu de aba larga
uma bruaca de carga o meu lenço e o facão
O velho basto o cinete e o mateiro
o meu laço e o cargueiro o ginete e o gibão
Ainda me resta a guaiaca sem dinheiro
deste pobre boiadeiro que perdeu a profissão
Não sou poeta, sou apenas um caipira
e o tema que me inspira é a fibra de peão
Quase chorando encolhido nesta mágoa
rabisquei estas palavras e saiu esta canção
Canção que fala da saudade das pousadas
que já fiz com a peonada junto ao fogo de um galpão
Saudade louca de ouvir um som manhoso
de um berrante preguiçoso nos confins do meu sertão.

A canção é iniciada pelo ponto de vista de um boiadeiro que não
acreditava ou, ao menos, sonhava que o progresso poderia chegar ao sertão
e transformar o seu território. Agora, ele observa as pontes, estradas
asfaltadas, caminhões carregados com a boiada e tudo o que lhe resta é



relembrar como era antes do progresso em que ele, peão de boiadeiro, saía
pelas estradas empoeiradas, tocando os bois, percorrendo uma longa
trajetória.

As paradas eram feitas nas currutelas, pequenas vilas montadas ao largo
das estradas boiadeiras, e que serviam, não só de paragem, mas como um
momento de descontração para aqueles heróis viajantes, pois eram
esperados por moças nas janelas com flores na mão, uma alusão às casas de
prostituição.

Com a modernização tudo isso se foi, o que restam são lembranças e
saudades de um tempo em que ser boiadeiro era uma profissão, os
instrumentos de trabalho estão num canto pendurados, ele não tem mais
dinheiro, apenas tristeza, um sentimento de solidão. Memórias que
(re)vivem um tempo tão saudoso que o cantar do caipira, como ele mesmo
se intitula, semelhante ao do poeta, reflete o som dolorido de um berrante
“nos confins” do sertão.

No tocante ao retrato do caipira como o camponês “puro”, que não se
contagiou com o desenvolvimento e o progresso e preserva suas origens e
suas tradições, exaltando a natureza e o lugar ao qual pertence, apresenta-se
a música “Lá onde eu moro” de Tião Carreiro e Pardinho, um verdadeiro
retrato do caipira em seu locus amoenus. Sua terra é o lugar da alegria, da
satisfação, é um paraíso na terra.

Lá Onde Eu Moro
 
Lá onde eu moro, é um recanto encoberto,
mas parece um céu aberto,
cheio de tanta beleza!
lá onde eu moro, minha vida é mais vida,
a paisagem colorida
pela própria natureza!
 



lá onde eu moro, quem desejar conhecer,
eu ensino com prazer,
com toda satisfação!
a minha casa não é lá muito bonita,
mais quem me fizer visita,
eu recebo de coração!
 
lá onde eu moro, é cercado de arvoredo,
o sol se esconde mais cedo,
demora surgir o luar.
constantemente, corre água cristalina
lá no alto da colina-
como é lindo a gente olhar!
 
lá onde eu moro, a gente não fica triste-
tristeza lá não existe,
embora seja um recanto!
lá onde eu moro, é mesmo um paraíso
nos lábios só tem sorriso,
nos olhos não se vê pranto.
 
lá onde eu moro, quando é madrugada,
gorjeia a passarada,
prenúncio de um novo dia:
o xororó pia triste na queimada,
ao longe, lá na invernada,
a codorninha assobia.
 
por nada troco meu pedacinho de terra,
minha casa ao pé da serra,
meu campo vestido em flor!
chão abençoado, recanto dos passarinhos-
onde eu moro é um ninho
de paz, ternura e amor!

A descrição do lugar do caipira remete a algo puro e intocado, assim
como ele também o é. Percebe-se que a vida flui assim como a natureza. É
o céu aberto, que remete à liberdade. Seu lugar é um recôndito encantado,



um paraíso, que se projeta na felicidade daquele que o habita, é simples,
porém tem todas as coisas que ele precisa para viver, em especial, o contato
com o natural.

Chama-nos a atenção a apresentação dos elementos da natureza e como
se coadunam ao ambiente e ao indivíduo que ali vive. Onde se vive, “é
cercado de arvoredo, o sol esconde mais cedo, demora surgir o luar”, é um
lugar isolado, afastado, que passa a ideia de que até o sol e a lua, seus
companheiros, demoram a chegar, ou seja, um lugar distante e inóspito, que
até os mais poderosos astros têm dificuldade em adentrá-lo.

A presença da água que escorre pela colina é a atração para o caipira, seu
fluído de vida; além, é claro, dos pássaros que rompem o silêncio e
anunciam que mais um dia inicia-se, ou seja, que a permanência de vida
continua e é preciso tocá-la, seguir adiante. Assim é que por tudo que ele
tem ao seu redor, em seu lugar de origem, ele por nada o troca, porque é
“um ninho de paz, ternura e amor!”.

Por fim, nota-se na música caipira a resistência desse autêntico homem
do campo e sua arte, que mesmo vivendo na cidade, no âmbito urbano, não
se esquece de suas origens e tradições e está sempre tentando resgatá-los.
Um exemplo desse caipira está na música “Saco de Ouro” de Paraíso e José
Caetano Erba.

Saco de ouro
 
Num saco de estopa com embira amarrado
Eu tenho guardado a minha paixão
Uma bota velha, chapéu cor de ouro
Bainha de couro e um velho facão
Tenho um par de espora, Um arreio e um laço
Um punhal de aço, rabo de tatu
Tenho uma guaiaca ainda perfeita
Caprichada e feita só de couro cru
 



Do lampião quebrado, só resta o pavio
Pra lembrar o frio eu também guardei
Um pelego branco que perdeu o pêlo
Apesar do zelo com que eu cuidei
Também o cachimbo de canudo longo
Quantos pernilongos com ele espantei
Um estribo esquerdo, que guardei com jeito
Porque o direito na cerca quebrei
 
A nota fiscal já toda amarela
Da primeira sela que eu mesmo comprei
Lá em Soledade na Casa da Cinta
Duzentos e trinta, na hora paguei
Também um recibo já todo amassado
Primeiro ordenado que eu faturei
É a minha tralha num saco amarrado
Num canto encostado, que sempre guardei
 
Pra mim representa um belo passado
A lida de gado que tanto eu gostei
Assim enfrentando o trabalho duro
E fiz o futuro sem violar a lei
O saco é relíquia com meus apetrechos
Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão
Nos trancos da vida aguentei o taco
E o ouro do saco é a recordação

A começar pelo título da música, nota-se a aproximação do simples
àquilo que ele tem valor, ou seja, um saco de ouro, que do metal não é feito,
porém de estopa, amarrado com embira, fibra extraída da casca de algumas
árvores, para a confecção de barbantes, cordas ou simplesmente para
amarrar alguma coisa. A embira é muito útil para o caipira e ao ter um saco
de cor amarelada, amarrado com este elemento, que é característico do
indivíduo do sertão, o compositor recupera o seu valor, que não é
monetário, mas de tradição e identificação.



Nesse saco de estopa, estão guardados, como é revelado, o que para o
caipira o representa e o que o faz viver – “a minha paixão”: “uma bota
velha, um chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão”, além
disso, ali estão as esporas, o laço, o areio, o punhal de aço e a guaiaca3,
ainda nova, feita de couro cru – elementos que compõem a vestimenta e os
utensílios do dia-a-dia do caipira.

Além desses, encontram-se referências na letra em questão a outros que
fazem parte do cotidiano do caipira, identificando-o como o ser simples,
que lida com o gado e está sempre em companhia de um cavalo, já que
passa a maior parte do tempo campeando suas terras, trazendo e levando os
animais. Assim, ele elenca o lampião, somente com o pavio, que era
utilizado para não só para iluminar, mas para aquecê-lo nas noites durante
as invernadas. Há o pelego4, que servia de assento durante o dia e à noite
como travesseiro; o cachimbo usado para espantar os pernilongos e o
estribo esquerdo.

Verifica-se, ainda, a presença de outras coisas simples, mas que fazem
parte de sua história, de quem ele foi antes de guardar todo seu tesouro em
“saco amarrado”, a nota fiscal de sua primeira sela, o recibo de seu primeiro
ordenado, que remetem à apreciação que ele tem de si mesmo, o orgulho de
ter sido caipira e continuar sendo através dessas pequenas recordações.

É a tralha, algo que não serve para nada e só atrapalha, mas que ele traz
guardada, pois apesar do sentido de inutilidade, seu saco de estopa, é o seu
saco de ouro, porque representa seu passado, sua identidade, representa-o
como o trabalhador rural, do “trabalho duro”, são suas relíquias que, para
muitos nada têm de valor, mas para ele, esses “apetrechos” são o que o
mantêm vivo e o projeta para o futuro, pois “o ouro do saco” é a
recordação.



O que se pôde perceber ao longo desta breve apresentação temática, é que
a composição caipira é extremamente rica na descrição da natureza e repleta
de exemplos de como o indivíduo do sertão enfrentou e, ainda, enfrenta
diante de uma imposição de modernização, há aqueles que são sucumbidos,
outros que resistem e aqueles que persistem em manter sua identificação e
memória iluminados num imaginário coletivo.

Demonstra-se com essas canções a preocupação desses autores,
cancioneiros de uma tradição, com a falta de reconhecimento do caipira, de
sua imagem negativa e da apatia que se instalou em nossa sociedade,
principalmente, a partir do olhar do conquistador.

Outras abordagens importantes podem ainda ser enfatizadas por este
estilo musical, como o seu caráter de denúncia, a preservação dos valores
culturais e morais, a beleza poética, esclarecendo que a capacidade de
criação não depende da intelectualidade, a presença das escolas literárias,
como o Romantismo e o Realismo, tão bem representados na “música
caipira”, além de uma discussão a respeito da cultura, identidade e
imaginário.
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Retrato físico e retrato anímico da heroína
do Graal em A demanda do Santo Graal:

discurso feminino e apatia masculina
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Resumo: Em textos literários medievais, como A demanda do Santo Graal,
tradução portuguesa do século XV, vê-se a voz feminina ecoar um discurso que,
ainda que por vezes, seja sobredeterminado, de acordo com a tradição
masculinista, não deixa de apresentar um tom de protagonismo, em muitos
episódios da história do Graal. A irmã de Persival é esta personagem que tem uma
função diretiva, instruindo e guiando os cavaleiros do Graal, quando em apatia,
imersos em situações em que o conhecimento e força masculinos não dão conta.
Na narrativa da matéria da Bretanha, a personagem é configurada tanto em seus
aspectos anímicos (notatio), quanto em seus aspectos físicos (effictio), destacando
o registro moral-estamental, isto é, sua genealogia nobre e sua função educadora.
De tal forma, este trabalho propõe-se a discutir sobre a composição da donzela
irmã de Persival, segundo a configuração da personagem medieval. César
Dominguez, Howard Bloch, José Carlos Ribeiro Miranda, entre outros, nos darão
amparo teórico.

Palavras-chave: A irmã de Persival. Effictio e notatio. Personagem medieval.

 
 
Na Idade Média, a personagem logrou papel relevante nas obras retóricas.

Não somente a ação continuou importante para o registro narrativo, mas a
descrição dos caracteres da personagem, tendo a Retórica a Herênio3 como
modelo, foi posta em relevo. Na Retórica a Herênio, effictio e notatio, são
assim descritas: a effictio “consists in representing and depicting in words
clearly enough for recognition the bodily form of some person” (CICERO,



1964, p. 387); já a notatio “consists in describing a person’s character by
the definite signs which, like distinctive marks, are attributes of that
character” (CICERO, 1964, p. 387). Buscando a disseminação de uma
prática que acabou por sobredeterminar a personagem, tendo como ideia
norteadora a preocupação de se difundir um aparato ético cristão às
personagens, a descrição do retrato anímico, por vezes, superou a descrição
do retrato físico, embora notatio e effictio mostrem-se intrinsecamente
ligadas na construção total da personagem. Para César Domínguez (2006,
p. 204), notatio e effictio “conforman un único marco descriptivo en el que
la notatio se orienta hacia la interioridad psíquica del personaje, mientras
que la effictio atiende la exterioridad física”. Na notatio considera-se a
presença do narrador, uma vez que tendo amplo conhecimento da natureza
da personagem tem por competência apresentar ao leitor os seus
pensamentos, sentimentos e discursos íntimos. Mas, para se entender as
nuanças da construção da personagem medieval, é indispensável que se
reconheça a função da sermocinatio (discurso direto dialogado), atrelada à
noção da notatio. Na verdade, a notatio é uma das vias de reprodução dos
discursos. Segundo Domínguez (2006, p. 204),

dicha reproducción puede realizarse en términos de plasmación de sentimientos del personaje (el
llamado modernamente monólogo interior) o a través de la interacción dialógica de diferentes

personajes, es decir, la sermocinatio (discurso direto dialogado)4.

Na sermocinatio ocorrerá a relação entre o caráter da personagem e o seu
discurso. Segundo a Retórica a Herênio, a sermocinatio “consists in putting
in the mouth of some person language in keeping with his character”
(CICERO, 1964, p. 367). Na Idade Média, a Retórica procurou descrever a
verossimilhança da personagem, principalmente no que concerne ao seu
discurso; para tal, os procedimentos estilísticos fundamentaram-se numa
estrutura moral e estamental, em sentido metonímico, posta sobre a



personagem. É estamental porque é compartimentada, estática, seguidora de
padrões arbitrários impostos pelo poder vigente para cada segmento social.
Desta forma, a personagem é construída para representar, tipificar, através
da exposição externa da sua aparência, o seu discurso.

Em textos literários medievais, como A demanda do Santo Graal,
tradução portuguesa do século XV, vê-se a voz feminina ecoar um discurso
que, ainda que por vezes, seja sobredeterminado, de acordo com a tradição
masculinista, não deixa de apresentar um tom de protagonismo, em muitos
episódios da história do Graal. A irmã de Persival é esta personagem que
tem uma função diretiva, instruindo e guiando os cavaleiros do Graal,
quando em apatia, imersos em situações em que o conhecimento e força
masculinos não dão conta. Na narrativa da matéria da Bretanha, a
personagem é configurada tanto em seus aspectos anímicos (notatio),
quanto em seus aspectos físicos (effictio), destacando o registro moral-
estamental, isto é, sua genealogia nobre e sua função educadora.
Preocupado mais com a descrição da notatio que com a effictio, o narrador
da Demanda procura explicitar o papel adjuvante da heroína do Graal. Mas
não é o narrador o primeiro a referenciar a donzela na obra. Cabe ao
ermitão revelar ao leitor e a Galaaz a personagem feminina que auxiliará o
cavaleiro em suas demandas pelo Santo Vaso: “Filho, este é o departimento
que vos eu dizia” (DSG, 1995, p. 300). Autorizado pelo homem probo,
Galaaz segue a donzela que desde a sua primeira aparição mostra-se
misteriosa.

A effictio e a notatio da mulher dos belos cabelos e dos belos discursos

O que tem a donzela a esconder? Ocultando-se por um véu, desde o início
de sua jornada com Galaaz e mais tarde com os demais cavaleiros (Boorz e
Persival), a irmã de Persival busca ocultar a sua identidade, apesar de o



narrador ter a preocupação de informar ao leitor que ela fazia parte da
nobreza. Não há qualquer referência à sua aparência física, além da menção
ao véu que a protegia e à sua condição de nobre donzela. Ela mesma se
descreve como uma donzela estranha: “(...) eu som ũa donzela estranha
(...)” (DSG, 1995, p. 300). No entanto, no episódio da barca de Salomão
quando os três cavaleiros (Galaaz, Boorz, Persival) e a donzela
protagonizam o evento da espada e da estranha cinta, Persival, após ler a
carta encontrada na nave, afirma que uma donzela tecerá, do que tem de
mais precioso, a bainha da espada. A irmã de Persival informará aos
cavaleiros que ela é a donzela mencionada na carta e que doou os seus
cabelos à confecção da estranha cinta. De sua declaração, vê-se uma
referência mais clara à descrição da effictio:

Sabede que elas som feitas da rem que eu mais em mim amava; e se a amava nom era grande
maravilha ca, depois que rei Artur começou a regnar, nom viu homem tam fremosos cabelos como
eu havia. Esto diziam quantos cavaleiros e quantas donas os viam. Mas por esta cinta e por este al
que tem em lugar de correas me fiz troquiar e nom me acho delo mal pois per i dei cima a tam
fremosa aventura como esta (DSG, 1995, p. 315).

Em seguida, a estranha donzela se fará conhecer de seu irmão e dos
demais cavaleiros: “Entom descobriu seu rosto de ũũ pano de seda de que o
trazia cuberto e Persival a conheceu logo e foi tam ledo que nom poderia
mais e foi-a abraçar (DSG, 1995, p. 315). Além disso, no episódio da luta
contra os três desleais cavaleiros irmãos, o narrador atesta a beleza da
donzela: “E quando chegarom a eles nom nos salvarom e ũũ deles foi aa
donzela porque lhe semelhava fermosa e filhou-a” (DSG, 1995, p. 319).

No entanto, enquanto a effictio é velada, a notatio quer veiculada pela voz
do narrador, quer pela voz das personagens, incluindo o próprio discurso da
donzela, ganha considerável difusão. O que e quem fala sobre ela? O que
tem a donzela a falar? Narrador e personagens como o ermitão, os três



cavaleiros e a própria donzela, descrevem uma personagem feminina ligada
à causa cristã. Em seu próprio discurso, a irmã de Persival revela-se
disponível à concretização do ideário religioso. Ela quer ser o instrumento
de efetivação e de legitimação da aventura do Graal (DSG, 1995, p. 315).
Para tal, em alguns momentos, a donzela demonstra ter um conhecimento
superior aos dos cavaleiros. Ela, inicialmente, indica-lhes o caminho a ser
seguido na aventura, como no episódio da barca de Salomão ou da estranha
cinta, principalmente, quando os cavaleiros não sabiam como agir. Galaaz
atesta a condição diretiva da donzela, o que causa risos entre os talvez
descrentes Boorz e Persival, que desconhece tratar-se de sua irmã: “‘Certas,
disse Galaaz, a meu ciente nom viera eu aqui se ela nom fosse. Onde vos
posso dizer verdadeiramente que mais viim per ela ca per niũũ’. E eles se
rirom delo e começarom a contar de suas aventuras (...)” (DSG, 1995,
p. 310-311). Em outra instância, a donzela indica-lhes como proceder nas
questões referentes à entrada na nave maravilhosa, à espada de David e à
bainha (DSG, 1995, p. 311-312); e, por fim, anuncia aos cavaleiros, com
conhecimentos proféticos, o seu próprio fim e o dos cavaleiros Galaaz e
Persival5 (DSG, 1995, p. 328).

Mas a donzela irmã de Persival6 não distinguiu-se apenas por suas
funções discursivas ideológicas ou por seus atributos de beleza, também
participantes do plano religioso de legitimação do herói e da causa cristã,
como vimos no episódio da nave maravilhosa e da estranha cinta.
Considerada por José Carlos Ribeiro Miranda (1998, p. 86) como o
substituto feminino de Galaaz, a donzela irmã de Persival é inserida em um
evento particular que a sobrepõe na narrativa por sua paixão, semelhante a
de Cristo. Nem mesmo Galaaz apresenta desfecho semelhante, embora sua
vida seja de milagres e de ascetismo, conforme a vida de Jesus. Também ele
é “representação de Cristo, embora dentro dos limites impostos pela sua



situação de cavaleiro: era esta mensagem, e não outra, que se encontrava
escondida e aguardando revelação” (MIRANDA, 1998, p. 56). Mas ele
“interpreta apenas uma parte da figura de Cristo” (MIRANDA, 1998,
p. 79). A parcela destinada a Galaaz não é a do sofrimento e das dores, mas
a da glorificação e da vitória destinada ao descendente de David, como se
vê no episódio da barca de Salomão. Após o enterro da donzela em Sarraz7,
segundo previsão da irmã de Persival, Galaaz é preso por um ano e ainda
por mais um torna-se rei de Sarraz, até desfalecer ante as maravilhas do
Graal (DSG, 1995, p. 455-456). A irmã de Persival, ao contrário do que
aconteceu com Galaaz, tem um desenlace trágico, enfocando não as marcas
da glória e da vitória, como se vê no filho de Lancelot, mas as marcas da
dor que é, “antes de tudo, problema de mulher” (DUBY, 1989, p. 163). Ela
doa a sua vida para salvar a de uma mulher infiel e o seu sangue de virgem
cura a má rainha.

Reconhecendo o paralelismo existente entre a narrativa da paixão cristã e
o episódio da morte da heroína do Graal, José Carlos Miranda (1998, p. 78)
comenta que “a morte da irmã de Persival constitui nova figura da Paixão
de Cristo” e ela mesma pode representar um tipo de Cristo8. Para além da
possibilidade da dupla figuração de Cristo em Galaaz e na irmã de Persival,
há ainda a possibilidade de se rastrear a díade que abarcaria a junção entre
feminino e masculino, como se praticou nos cultos e devoções de religiões
primitivas, como sugere Miranda (1998, p. 87). De certa forma, a ideia não
é impertinente. Mesmo o deus da tradição judaico-cristã pode ser concebido
em termos diádicos, tanto em relação aos atributos, quanto da realidade.
Segundo Mircea Eliade (2010, p. 342-343),

a androginia divina não passa de uma fórmula arcaica da biunidade divina. O pensamento mítico e
religioso, antes mesmo de exprimir este conceito da biunidade divina em termos metafísicos (esse
– non esse) ou teológicos (manifestado – não-manifestado), começou por exprimi-lo em termos
biológicos (bissexualidade). (...) A verdadeira intenção da fórmula é exprimir – em termos



biológicos – a coexistência dos contrários, dos princípios cosmológicos – quer dizer, macho e
fêmea – no seio da divindade.

Mas, é claro, que a parte canônica da tradição judaico-cristã negou a
condição da biunidade divina. Alguns apócrifos gnósticos, ao contrário,
conceberam, entre outras coisas, o ser divino “em termos de uma díade que
tanto abarca elementos masculinos como femininos” (PAGELS, 2006,
p. 72), adotando resquícios de uma tradição da Deusa Mãe, posição não
aceita por cristãos tradicionais. Em resumo, há alguns textos gnósticos que
permitem a compreensão de que Deus é uma entidade masculina e
feminina, enfatizando uma coincidentia oppositorum9, reunindo todos os
contrários.

Para além da presença de nuanças da androginia em certos textos
apócrifos, é inegável o mesmo aspecto em narrativas hagiográficas que
privilegiam o motivo da virago. De tal modo, um imaginário poético na
Idade Média foi produzido evocando à figura feminina uma representação
da virtus masculina. Não é à toa que na Legenda Áurea, por ilustração,
veem-se algumas dessas notas. O topos da mulher disfarçada de homem e
acusada de fornicação foi bastante frequente nas hagiografias. Santa Marina
ou São Marino, tornou-se monge por instrução do pai. Santa Teodora corta
os cabelos, veste roupas de homem e torna-se monge para fugir dos pecados
que lhe atormentavam. Eugênia, tendo recebido as doutrinas de Paulo,
tornara-se cristã. Recusando-se ao casamento, vestiu roupas de homem e
fez-se monge no mosteiro dirigido por Heleno. Este, por revelação divina,
desmascara Eugênia, mas a recebe no mosteiro como irmão Eugênio, não
sem antes proferir: “Está certo você dizer que é homem, pois embora
mulher age de forma viril” (VARAZZE, 2003, p. 764). O motivo das
viragos religiosas não foi somente uma prática na literatura hagiográfica10.
Bloch (1995, p. 135) comenta que Olímpia, Perpétua, Tecla e Migdônia e



Hilária adotaram algum tipo de comportamento ou imagem masculina,
destituindo-se de sua feminilidade. Basílio de Ancira buscava persuadir as
mulheres para que não somente evitassem os “membros do sexo oposto,
mas também que and[ass]em como homens e adot[ass]em o tom de voz de
um homem, assim como a brusquidão ‘antinatural’ de uma conduta
masculina” (BLOCH, 1995, p. 135).

Seja como for, não se pode negar o protagonismo da donzela irmã de
Persival na história do Graal, e sua relação especular em analogia a Cristo,
principalmente, ao desempenhar uma função apocalíptica na tragédia de sua
morte. Galaaz, no evento da cura da rainha Gafa, é mais um espectador.

Conforme a passagem, após a morte da irmã de Persival, quando já os
cavaleiros saíram do castelo, o céu escureceu e houve grande tempestade;
coriscos caíram dos céus e metade dos muros do castelo ruiu. No outro dia,
os cavaleiros Persival e Galaaz, encontraram todos mortos e viram o
cemitério das virgens, e eram doze11 as donzelas, que foram mortas por
causa da rainha do castelo. E para satisfazer a necessidade do didatismo
cristão, o conto revela o significado da destruição do castelo e da morte de
todos os seus habitantes: “Esta vingança é do sangue das donzelas que
filharom em aqueste castelo por a terreal saúde de ũa desleal pecador, ca
muito é a vingança de Nosso Senhor fermosa e maravilhosa e muito é fol
quem contra el vai nem por morte nem por vida” (DSG, 1995, p. 331).

Para a vingança divina acontecer era necessário que o sangue da justa
donzela fosse derramado em prol da injusta senhora, assim esta seria
curada, mas a vida de pecado dos habitantes do castelo, com o seu costume
hediondo, mereceu a condenação da morte. Desta forma a donzela deixa a
história, dando sua vida por uma pecadora: altruísta e abnegada tanto em
vida quanto na morte. E os céus reconheceram o seu sacrifício, como na
morte do Cristo, e manifestaram-se destruindo os muros da cidadela. Ora,



na crucificação, ocorreram alguns eventos sobrenaturais. A Bíblia descreve
em Mateus 27: 5112 que “se rasgou o véo do Templo em duas partes d’alto
abaixo: e tremeo a terra, e partirão-se as pedras”. Em Lucas 23: 44-45 está
escrito que “era então quase a hora sexta, e toda a terra ficou coberta de
trévas até a hora nona. Escureceo-se também o sol”. A associação com o
evento bíblico reforça ainda outra ideia, ainda que contrária. A morte de
Jesus foi para a salvação de toda a humanidade, mas a morte da donzela,
apesar de ter curado a rainha, não ocorreu para salvação, destinou-se para
vingança e castigo divino. Podemos então partir para um outro evento
bíblico, localizado em Apocalipse 6: 12-17. A visão do final do mundo,
presente no texto do Novo Testamento, assemelha-se à descrição da
Demanda: escuridão, elementos que caem do céu, destruição e morte.

Necessita o conto de que a donzela desapareça; sua presença já não é
mais precisa, pois já cumpriu sua missão diretiva, didática, salvadora e, até
mesmo, apocalíptica; é indispensável cuidar dos excessos, como cabe à
mulher parcimoniosa e piedosa. “Ide, minha senhora, fiai a vossa roca”
(RÉGNIER-BOHLER, 1990, p. 568), diz a metáfora medieval, que impele
a “um silêncio salutar”, como convém a pias mulheres. E a nossa heroína se
cala. Como boa fiadeira, não se negou a doar os seus próprios cabelos para
confeccionar a bainha da espada de Galaaz. De igual forma, fala
sabiamente, demonstrando um conhecimento sobre-humano, muitas vezes,
auxiliando os heróis do Graal em suas aventuras. Ofertar o sangue a uma
pecadora é-nos um procedimento paralelístico à paixão de Cristo, mas esta
paixão, particularizadamente, feminina, mais que sobredeterminar a mulher
à causa cristã masculinista, a distingue entre os seus pares e até mesmo
entre os melhores cavaleiros do Graal. Relembremos de que ela é enterrada
com honras destinadas a reis e que sua história ganha registro para as
gerações seguintes.



Do riso dos descrentes e irônicos cavaleiros Boorz e Persival à
glorificação e à construção do memorial aos feitos da donzela, vê-se uma
paradoxal condição da mulher na Demanda, ao menos a mulher atrelada à
causa cristã. A condição antagônica não reside apenas no trato ora
misógino, ora de promoção que se atribui à mulher, mas a uma qualidade de
renascimento feminino. De fato havia o incômodo e a desconfiança
marcados pela presença da mulher na ambiência cristã, mas não se pode
negar que em vários textos medievais e até mesmo em textos da tradição
judaico-cristã a mulher proeminente lá está, logrando honras e memórias13,
principalmente quando calam-se os homens por falta de conhecimento.

A contradição existente no trato para com o elemento feminino
assemelha-se à própria posição do cristianismo como detentor de uma
condição de exceção. Alexandre Leupin (2003, p. 19) comenta sobre a
função da Encarnação14 como uma prática da exceção, pois, tomando como
referência as imagens, assevera que houve com o cristianismo uma quebra
para com o Segundo Mandamento de Moisés, assim como à cultura
predecessora. O iconoclatismo judaico acedeu lugar ao uso de imagens que
deveriam referenciar alguma característica didática da nova religião, numa
perspectiva especular. Para Leupin (2003, p. 19), a nova lei, que é o próprio
cristianismo,

contains the contradiction between the particular and the general, so it can account for the
unrepeatable case of God became na individual man. The Incarnation thus explained leads
Christianity to a new fascination for each individual and each separate figure, no matter what it
may be.

Relembremos da assertiva de Georges Duby (1989, p. 61) sobre a
contradição de tratamento em relação à mulher na Idade Média, pois,
embora o elemento feminino tenha sido valorizado, sobretudo após o
estabelecimento do culto mariano, e do panegírico que obras da literatura



cortês propuseram à mulher, houve, também, uma promoção masculina.
Para o medievalista francês, “(...) as figuras femininas que rodeiam [os
cavaleiros] não estão lá senão para valorizar mais esses homens, para
realçar suas qualidades viris” (DUBY, 1990, p. 336). Neste sentido, haveria
uma relação entre imagem e modelo. Como personagem especular, a irmã
de Persival está à sombra de seu irmão e dos demais cavaleiros. É
speculum, por que deve refletir a glória e a história dos heróis do Graal.
Hilário Franco Jr. (2010, p. 121) define que “toda relação modelo / imagem
é especular”. A glória que está neles, ou na divindade, deve refletir sobre
ela. Não é à toa que é identificada pelo nome de seu irmão. As personagens
femininas que contribuíram com a demanda do Graal não deixam de ser
imagens da glória dos homens. Mas não se pode negar a sua própria
relevância, nem a sua história posta no memorial à donzela, tornando-a uma
exceção à regra.

Como quer que seja, vê-se que a heroína foi particularizada numa história
escrita costumeiramente com tintas da misoginia, permitindo-nos refletir se
em algum momento ela não se tornou modelo e não mera imagem, como se
pode perceber a partir da descrição da sua effictio, mas, principalmente, de
sua notatio, quando ela, conscientemente, revela a sua intenção e atesta ser
sabedora de sua função protagonizante, como se vê em destaque: “Mas por
esta cinta e por este al que tem em lugar de correas me fiz troquiar e nom
me acho delo mal pois per i dei cima a tam fremosa aventura como esta”
(DSG, 1995, p. 315).
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Resumo: Orgulho e Preconceito é um dos romances ingleses mais lidos de todos
os tempos. Ao longo dos séculos, essa obra adquiriu importância, não somente por
suas adaptações para televisão e cinema, ou por inspirar uma série de jogos,
quadrinhos e livros, mas por afirmar-se como um romance atemporal e inspirador.
Com os recursos metodológicos da hermenêutica simbólica e da mitocrítica de
Gilbert Durand, este artigo tem como objetivo encontrar mitemas recorrentes em
Orgulho e Preconceito que confirmem essa obra como uma atualização mítica da
narrativa de Apuleius sobre Cupido e Psiquê. Com origens míticas ancestrais, esse
mito tornou-se a matriz de diversos contos europeus de tradição oral, entre os
quais, “Bela e a Fera”. No processo de cotejamento dos mitemas recorrentes a
essas três narrativas: “Cupido e Psiquê”, Orgulho e preconceito e Bela e a Fera,
delineia-se uma versão feminina da “jornada do herói”, proposta por Joseph
Campbell. O percurso de Elizabeth Bennet, assim como o de Bela e Psiquê,
promoverá seu crescimento e amadurecimento, preparando-a para se transformar
em mulher, esposa e mãe.

Palavras-chave: Orgulho e Preconceito. Cupido e Psiquê. Bela e a Fera.
Atualizações míticas.

 
 
O primeiro romance de Jane Austen (1775-1817) foi escrito quando a

autora tinha cerca de vinte e um anos e recebeu, inicialmente, o título de
Primeiras Impressões. O pai da jovem levou o manuscrito a uma editora
londrina, que recebeu o trabalho, mas não se interessou em bancar sua
publicação. Anos depois, Austen escreveu Elinor e Marianne, que seria



revisto e impresso sob o título de Razão e Sensibilidade em 1811. Durante
esse período, a autora também fez a revisão de Primeiras Impressões e essa
obra se transformou em Orgulho e Preconceito em 1813. O segundo
romance publicado por Austen teve excelente recepção do público e, ainda
hoje, é o romance mais conhecido da escritora e o mais bem aceito pelo
gosto popular.

Em Orgulho e Preconceito, as ações se desenvolvem em torno do embate
entre aparência e essência. A primeira, muitas vezes volátil e superficial, é
representada pelos pré-julgamentos, ou preconceitos, de pessoas ou classes
do romance em relação a outras, inferiores ou superiores a elas. A segunda
é geralmente revelada no decorrer dos atos das personagens. Questões
relacionadas à aparência em confronto com a essência também estão
presentes em contos da tradição oral que têm como tema o noivado entre
jovens inexperientes e um ser de aspecto repulsivo, animalesco. Uma
terrível fera esconde o príncipe encantado e a missão da jovem é perceber o
que se esconde por trás da animalidade do parceiro. Alguns desses contos,
recolhidos em países da Europa ocidental, parecem ter como modelo mítico
a história de Cupido e Psiquê, tal como foi registrada no segundo século da
Era Cristã por Lucius Apuleius, na obra Onze livros de metamorfose, mais
conhecida como O Asno de Ouro.

Para os pesquisadores do Imaginário, os mitos são sistemas dinâmicos de
arquétipos e símbolos, que tendem a se compor em forma de narrativa. Ao
serem recontados, os mitos primitivos se transformam, ao sabor das
circunstâncias sócio-culturais. Na atualização do mito é possível observar
como algumas imagens recorrentes transitam entre um polo arquetípico,
universalizante, e um polo simbólico, particularizante. Esse percurso
antropológico da imagem possibilita, de acordo com Gilbert Durand (1977),
a compreensão de como se formam constelações de imagens significativas,



em uma determinada narrativa, a partir dos arquétipos e símbolos. O mito
de Cupido e Psiquê é um exemplo de mito que foi lido e relido por
diferentes épocas da história da humanidade, transformando-se em
inspiração para diferentes artistas, pintores, escultores e autores, entre os
quais está Jane Austen.

Com a utilização dos recursos metodológicos da hermenêutica simbólica
e da mitocrítica de Durand, este artigo tem como objetivo buscar no texto
do romance Orgulho e Preconceito alguns mitemas recorrentes que
confirmem a narrativa de Apuleius sobre Cupido e Psiquê, inspirada em
antigos mitos gregos, como possível precursora dessa obra de Austen.
Mitemas são as menores partículas recorrentes do discurso miticamente
significativo e suas combinações levam as unidades constitutivas do mito a
adquirir função significante.

Alguns dos mitemas presentes na versão de Apuleius também aparecem
em contos europeus de tradição oral como “A leste do sol e a oeste da lua”,
“Jardim de inverno e jardim de verão”, “O lobo branco” e “Rosa Branca e
Rosa Vermelha”. Na França, o conto “Bela e a Fera” é um dos que foi
inspirado pela narrativa mítica e recebeu duas versões literárias mais
conhecidas. A primeira foi escrita por Gabrielle-Suzanne Barbot, Dama de
Villeneuve (1740), e a segunda, por Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont
(1756). O fascínio da dicotomia essência e aparência, entre outros aspectos
do mito de Cupido e Psiquê pode ser medido também pelas muitas
coletâneas de contos de outros países, como as que reúnem os contos
recolhidos pelos Irmãos Grimm, na Alemanha, ou por Alexander
Afanasyev, na Rússia.

Em termos metodológicos, a abordagem mitocrítica da obra literária
ocorre em três tempos: a identificação dos mitemas recorrentes; o
levantamento dos mitos e o estabelecimento de relação entre os mitos



presentes no texto analisado e outros mitos. Essas correlações, assim como
as mutações do mito, devem ser verificadas levando-se sempre em conta o
trajeto antropológico dos símbolos, que apresentam caráter mediador, com a
função simbólica compreendida como um lugar de passagem. Busca-se
dessa forma evidenciar os temas recorrentes e os mitos diretores de um
texto, assim como suas transformações, ou atualizações, na produção
literária de autores ou períodos.

Dentre os mitemas observáveis no mito de Cupido e Psiquê e em algumas
de suas atualizações, está o da rivalidade familiar entre jovens mulheres. Na
versão de Apuleius, o mitema da rivalidade fraterna se revela no momento
em que as duas irmãs mais velhas de Psiquê a visitam em seu palácio. As
jovens são “devoradas pelo fel ardente da inveja” (1999, p. 79) e uma delas
chega a afirmar: “não poderei mais suportar ver tal felicidade concedida a
uma indigna” (1999, p. 80). Traiçoeiramente, as irmãs conspiram contra
Psiquê, com o objetivo explícito de ocupar o seu lugar.

Na versão Bela e a Fera, de Beaumont, as duas irmãs de Bela comentam
com azedume o fato de a jovem enfrentar com coragem a pobreza: “Veja a
nossa caçula (...) tem a alma tão baixa e estúpida que fica alegre com a sua
infeliz condição” (2014, p. 21). As duas mais velhas não se esforçam ou
trabalham para ajudar a família em estado de miséria. A responsabilidade
pelo cuidado da casa, da horta e dos irmãos fica a cargo de Bela e a autora
comenta sobre egoísmo e inveja sentidos pelas filhas do comerciante em
relação à sua moça mais jovem.

Em Orgulho e Preconceito, Elizabeth Bennet tem cinco irmãs e,
aparentemente, as relações entre as garotas são boas e pacíficas. No entanto,
a fuga de Lydia, a caçula, com Wickham, um jovem militar de caráter
pouco confiável, faz aflorar um mitema, que se revela mais contundente nas
ações de duas personagens: Louisa Hurst e Caroline Bingley. Trata-se do



mitema da rivalidade entre jovens mulheres, que aparece no texto de Austen
revelando também a inveja, com todos os seus rancores. Lydia pode ter
fugido com Wickham pelo fato de o jovem militar ter cortejado sua irmã
Elizabeth. Sempre chamada de inconsequente e tola pelo pai, a menina não
hesita em fugir, confirmando as expectativas paternas. Quanto à Louisa e
Caroline, as irmãs de Mr. Bingley, como as irmãs de Bela, empenham-se
em criticar Elizabeth ou em desprezá-la:

Que ela tivesse andado três milhas tão cedo, em um dia de mau tempo, e sozinha, era quase
inacreditável para Mrs. Hurst e Miss Bingley. Elizabeth estava convicta de que a viam com
desprezo. No entanto, foi recebida educadamente por elas (AUSTEN, 2007, p. 253, trad. nossa)

Caroline Bingley percebe a atração de Darcy por Elizabeth e procura lutar
contra sua rival com as armas do sarcasmo. De acordo com o narrador de
Orgulho e Preconceito, a irmã do tímido Mr. Bingley “via ou suspeitava o
suficiente para ter ciúmes e sua grande ansiedade pela melhora de sua
querida amiga Jane recebeu grande auxílio de seu desejo de se livrar de
Elizabeth” (AUSTEN, 2007, p. 265, trad. nossa). Assim como cada uma das
irmãs de Psiquê deseja conquistar o coração de Cupido e ocupar o lugar da
irmã caçula no esplendoroso palácio do deus, Caroline Bingley deseja
conquistar para si mesma o disputado Mr. Darcy e tornar-se dona das
propriedades de Pemberley.

A beleza é uma qualidade comum a Psiquê, Bela e Elizabeth. No entanto,
a beleza excepcional de Psiquê, que seduz os homens e enlouquece os
viajantes, fazendo com que abandonem sua caminhada para contemplar a
princesa, acaba por lhe trazer dissabores. A deusa Vênus, mãe do jovem
deus Cupido, enfurecida ao se sentir preterida por seus adoradores, decide
se vingar da jovem mortal, pedindo ao filho que faça Psiquê se apaixonar
“pelo mais horrendo dos homens” (BRANDÃO,1988, v. 2, p. 210).



Diferente de Psiquê, a jovem Bela não tem uma beleza devastadora, pois
nela o que predomina é a beleza moral. Suas irmãs a invejam, mas a causa
principal dessa inveja é o fato de Bela ser a preferida do pai. No conto de
Beaumont a figura materna está ausente. A mãe das jovens está morta e,
dessa forma, não disputa a atenção e o amor do marido com as filhas. Quem
ocupa um espaço especial no coração do pai é Bela e essa preferência é o
principal fator que alimenta o ciúme das irmãs mais velhas.

Em Orgulho e Preconceito, o principal atributo de Elizabeth é a
inteligência. Ela também é a favorita de seu pai e os dois se igualam em
ironia e engenhosidade. No entanto, um comentário pouco favorável, feito
por Mr. Darcy, ao compará-la com sua irmã Jane, irá contribuir para que
Elizabeth tenha uma impressão pouco favorável sobre ele. Na noite em que
se conhecem, Mr. Darcy declara ao amigo de forma desastrada que
Elizabeth “é tolerável, mas não bonita o suficiente para me tentar”
(AUSTEN, 2007, p. 240, trad. nossa).

Bela, assim como Psiquê, não suspeita da maldade de suas irmãs e se
torna presa fácil de seus ardis. Elizabeth, mais atenta, percebe a inveja das
irmãs Bingley, mas deixa-se enganar por Wickham. Nesse caso, ela também
se mostra ingênua em seus julgamentos. A ingenuidade, a falta de recursos
psíquicos para identificar situações de embustes e sedução, é um traço
comum às crianças e adolescentes, que deverão, ao longo do tempo,
aprender com seus próprios erros e amadurecer.

Nas três narrativas comparadas, o arquétipo da mãe aparece com
características bem peculiares. Na versão de Apuleius, a sedução exercida
por Psiquê sobre todos os homens desperta a ira da deusa Vênus, descrita
por Junito Brandão como uma das grandes mães cósmicas, “origem de
todos os elementos, alma do mundo inteiro” (1988, v. 2, p. 210), ligada à
fecundidade humana, ao amor carnal e à reprodução animal. Sentindo-se



ofendida, a poderosa deusa “gemendo, trêmula de indignação”
(APULEIUS, p. 72-73), não esconde sua inveja e ira, ao exigir que o filho a
vingue.

Na versão de Beaumont, o amor extremado entre Bela e seu pai, na
ausência do arquétipo da mãe, irá despertar a fúria de suas irmãs mais
velhas. São elas que insistem com a caçula para se entregar à Fera, como
forma de espiar sua culpa pelo que ocorrera com o pai. Não hesitam em
acusar a irmã, na vã disputa pelo amor paterno: “Veja o que produz o
orgulho dessa criaturinha (...). Por que não pediu vestidos como nós? Não, a
senhorita queria ser diferente. Ela vai provocar a morte do nosso pai, e nem
chora!” (BEAUMONT, 2014, p. 31).

De acordo com o narrador de Orgulho e Preconceito, Elizabeth é, para
sua mãe, “a menos querida de todas as suas filhas” (AUSTEN, 2007,
p. 298, trad. nossa), mas é a mais amada pelo pai. Assim como Vênus se
empenha para que Psiquê se case com alguém desprezível, Mrs. Bennet, a
mãe de Elizabeth, a empurra para um casamento decididamente infeliz, com
um homem que lhe é intelectualmente inferior, o ridículo Mr. Collins, primo
de Mr. Bennet e herdeiro dos bens da família, de acordo com as regras de
herança vigentes na Inglaterra no século XVIII.

Outra figura materna que se opõe a Elizabeth, em Orgulho e Preconceito,
é a poderosa Lady Catherine, tia de Mr. Darcy, que ao saber do possível
noivado entre Darcy e Elizabeth, exclama: “E tal garota será a irmã de meu
sobrinho? E o marido dela, filho do antigo empregado de seu pai, será seu
irmão? Céus e terras! O que está pensando? As sombras de Pemberley serão
assim poluídas? (AUSTEN, 2007, p. 452-453, trad. nossa).

A orgulhosa senhora se refere ao casamento escandaloso de Lydia, irmã
de Elizabeth, com Wickham, cujo pai havia trabalhado para a família de Mr.
Darcy. Assim como Lady Catherine, que na obra austeniana repudia a união



entre classes sociais diferentes, na narrativa de Apuleius, a deusa Vênus
afirma, ao se referir ao casamento entre Cupido e Psiquê, que os cônjuges
“são de condição desigual” (APULEIUS, p. 94). Embora essa não seja uma
preocupação patente em Bela e a Fera, a jovem também tem um status
inferior ao do noivo, pois é filha de um comerciante falido, enquanto ele é
um nobre, o que transforma essa característica em um mitema.

Nas três narrativas, ocorre o que Ítalo Calvino chama de: uma
“transformação social, sempre com final feliz” (1993, p. 19). A heroína é
alguém pobre, de uma classe social inferior, que “supera todas as
desvantagens de seu humilde nascimento e realiza núpcias principescas”
(1993, p. 20). Psiquê, uma mulher mortal, se casa com um deus imortal e
recebe como um presente de Zeus a imortalidade. Bela, filha da burguesia
mercantil, torna-se princesa ao resgatar um príncipe enfeitiçado, enquanto
Elizabeth, pertencendo à pequena nobreza rural, casa-se com Mr. Darcy,
neto de um duque e senhor de grandes propriedades.

De formas diferentes, as histórias mostram que hierarquias sociais podem
e devem ser quebradas, a fim de transformar e fortalecer sociedades
decadentes, trazendo para seu âmago novos valores como a inteligência, a
generosidade e outros sentimentos humanizadores, que se imporiam à
barbárie e a valores arcaicos, como o orgulho, a arrogância, a violência e o
preconceito da antiga nobreza.

Na narrativa de Apuleius, as deusas Hera e Démeter se compadecem de
Psiquê, e representam o papel da mãe afável, diferente, portanto de Vênus.
O arquétipo da figura materna, então, aparece no texto sob duas formas: a
mãe cruel, semelhante à madrasta, e a mãe amorosa. No conto Bela e a
Fera, algumas das versões apresentam uma fada ou a mãe do príncipe como
uma personagem que aparece nos sonhos de Bela, insistindo para que ela se
case com a Fera. Quem cumpre a função de boa mãe em Orgulho e



Preconceito é Mrs. Gardiner, que alerta Elizabeth quanto a seu
relacionamento com Wickham e percebe o interesse mútuo entre a sobrinha
e Mr. Darcy.

As heroínas das três histórias, ainda que passem por várias dificuldades
sozinhas, contam, em determinados momentos, com amigos e ajudantes. O
rio, a águia, as formigas e o caniço verde ajudam Psiquê nas tarefas
impostas por Vênus, enquanto Bela tem um espelho mágico, que revela o
que acontece na casa de seu pai. Elizabeth conta com a amizade de sua irmã
Jane. São confidentes e se correspondem quando estão separadas. Charlotte
Lucas, apesar de decepcionar Elizabeth em um momento da narrativa, ainda
se mantém como amiga íntima da moça e as duas também trocam cartas e
se visitam em apoio mútuo.

As três protagonistas, apesar da ausência ou franca oposição das figuras
maternas, têm o apoio de seus pais. Elizabeth é a favorita de Mr. Bennet
que, ainda no primeiro capítulo, ao comentar sobre as filhas, diz: “Nenhuma
delas têm muito que as recomende”. Em seguida, completa sua pouco
lisonjeira afirmativa: “são todas garotas bobas e ignorantes, mas Lizzy tem
uma sagacidade maior do que a de suas irmãs” (AUSTEN, 2007, p. 236,
trad. nossa). Na obra de Apuleius, a condição excepcional de Psiquê,
preocupa o rei, seu pai:

Psiquê, virgem desdenhada, ficava em casa, a chorar seu abandono e sua solidão. Corpo dolente,
coração machucado, detestava em si a beleza que constituía o encantamento de nações inteiras.
Afinal, o triste pai da desventurada jovem, suspeitando haver contra ela alguma celeste maldição,
e temendo ter incorrido na cólera do alto, interrogou o antigo oráculo do deus de Mileto
(APULEIUS, p. 73).

Apuleius usa a palavra “triste” para descrever os sentimentos do rei, mas
nada diz sobre a rainha. Na obra de Beaumont, o pai de Bela também a
adora, e adoece ao saber que seu erro, o ato de colher uma rosa “um



presente de amor” (CORSO; CORSO, 2006, p. 135), condenara sua amada
filha a viver com um monstro.

– Bela, pegue essas lindas rosas, custarão muito caro ao seu infeliz pai. E contou imediatamente a
sua família a funesta aventura que acontecera com ele. (...) – Seria realmente inútil – disse Bela. –
Por que deveria chorar a morte de meu pai? Ele não morrerá. Uma vez que o monstro está
disposto a aceitar uma de suas filhas, quero me entregar a sua fúria. Estou muito feliz, porque, ao
morrer, terei a alegria de salvar o meu pai e mostrar-lhe todo o meu carinho (BEAUMONT, 2014,
p. 31).

No entanto, em narrativas onde uma jovem abandona a sua casa para
conviver com um monstro, é quase regra que ela vá “encontrar amor ou
pelo menos algum tipo de bem-estar, nem que seja o da riqueza do
ambiente, onde só esperava escravidão e castigo” (CORSO; CORSO, 2006,
p. 135). À primeira vista, Cupido, Fera e Darcy são realmente monstruosos
na opinião das moças. As irmãs de Psiquê a fazem crer que ela se deita
todas as noites com uma serpente:

Pois soubemos de fonte segura e não pudemos escondê-lo de ti, associadas que estamos à tua pena
e à tua prova, o seguinte: uma horrível serpente, um réptil de tortuosos anéis, com o pescoço
estufado de baba sanguinolenta, de um veneno temível, a goela hiante e profunda, eis aí o que
repousa à noite, furtivamente, a teu lado. Lembra-te do oráculo do deus de Delfos e da besta
monstruosa que sua voz profética te assinalava como esposo (APULEIO, 1967, p. 97).

O conto de fadas destaca a monstruosidade da Fera e a reação de Bela
perante a criatura é, muitas vezes, de asco e medo: “Bela estremeceu ao ver
aquela cara horrível [...] ela respondeu, tremendo, que sim” (BEAUMONT,
2014, p. 34). A moça lamenta a horrenda aparência de Fera, causa de sua
recusa ao pedido de casamento. Para Corso e Corso, Bela “ainda se
encontra referenciada no amor do pai, embora comece a sentir algum gosto
pela nova vida” (2006, p. 135).

Mr. Darcy não é fisicamente descrito como uma serpente ou um monstro.
Suas qualidades físicas são elogiadas pelo grupo reunido em Meryton e,



quando comparado à Bingley ou a Wickham, não perde para nenhum deles
com sua “alta e elegante postura, nobres ares e feições” (AUSTEN, 2012,
p. 16 trad. nossa). No entanto, pela ofensa a ela dirigida e pelo que o
cavalheiro fizera a Wickham, Elizabeth o vê como portador de uma
deformação moral e social que o torna desumano:

“‘Não pensei que Mr. Darcy fosse tão terrível – apesar de eu nunca ter gostado dele, não pensava
mal de suas ações. Pensei que ele detestasse outras pessoas em geral, mas não suspeitei que se
sujeitasse à vingança e à tanta injustiça e falta de humanidade” (AUSTEN, 2012, p. 158, trad.
nossa).

As três narrativas abordadas neste trabalho tratam do momento em que a
jovem deve deixar a casa onde cresceu e abandonar a infância, seguindo
para uma nova vida, onde assumirá as responsabilidades devidas a uma
mulher adulta. As protagonistas terão que se desgarrar da família para
encontrar seu verdadeiro lugar na sociedade. O encanto sob o interesse
amoroso, o noivo animal, também deve se desfazer para que elas possam
obter seus finais felizes. Psiquê é levada para o monte e conduzida por
Zéfiro ao palácio de Cupido. Bela vai até o castelo da Fera, onde deverá
viver e Elizabeth viaja, primeiro para a casa de Charlotte e, depois, para
Derbyshire, onde visita Pemberley, a mansão dos Darcy. Nesses locais, as
moças percebem a superficialidade de seus julgamentos em relação ao amor
e a todos a sua volta.

Os palácios dos noivos são descritos como lugares aprazíveis e
sofisticados, porque refletem a delicadeza de espírito e o poder de seus
donos. Cada uma das jovens se encanta com a beleza do lugar, o
acolhimento e a deferência com que são tratadas. O palácio de Cupido é
rodeado por “um bosque de árvores frondosas e uma fonte cuja onda era de
vidro translúcido” e seus telhados, que eram cercados “de lavores de cedro
e de marfim esquisitamente esculpidos, sustinham-se sobre colunas de



ouro”. Apuleius se esforça em descrever a riqueza que cerca Psiquê,
afirmando que “outras partes da casa, tanto em largura como em
comprimento, eram de preço inestimável” (APULEIUS, 1999, p. 76). O
próprio Cupido, visto por Psiquê durante o sono, ainda é uma espécie de
monstro, mas a melhor delas: “[...] ela viu a mais feroz de todas as feras
selvagens, o dulcíssimo, o adorável monstro. Cupido em pessoa, deus
formoso que formosamente repousava” (APULEIO, 1967, p. 99).

O palácio da Fera, como o do deus, também é rodeado por bosques,
jardins, e conta com criados invisíveis. Nesse espaço de delícias, Bela
encontra uma inscrição que a torna a rainha do lugar: o que ela desejar, terá.
Quando a jovem aprende a amar a Fera, depois de recusá-lo e quase perdê-
lo, a magia acontece: “Que surpresa! A Fera havia desaparecido, e havia um
príncipe aos seus pés, mais lindo que o Amor, que a agradecia por ter
rompido seu feitiço” (BEAUMONT, 2014, p. 52).

Em Orgulho e Preconceito, Pemberley, a casa de Mr. Darcy, é um dos
poucos lugares que Jane Austen faz questão de detalhar, em uma obra que
parece não valorizar as descrições de ambientes. A descrição é importante
para associar Darcy ao que é bom e belo, abrindo os olhos de Elizabeth para
as responsabilidades que ele carrega. Nos primeiros parágrafos do capítulo
43, Austen traz aos seus leitores uma deliciosa descrição do solar de
Pemberley e de suas florestas:

Eles gradualmente ascenderam por meia milha e depois se encontraram no topo de uma
considerável eminência, onde a floresta cessava e seus olhos foram instantaneamente capturados
por Pemberley House, situada no canto oposto do vale, onde a estrada terminava. Era um grande e
bonito edifício de pedra, elevando-se do solo e, atrás dele, havia mais árvores. À sua frente, corria
um riacho de alguma grandeza que foi modificado pela mão do homem para parecer ainda maior,
sem que ficasse artificial. Suas margens não tinham forma definida e não eram falsamente
adornadas. Elizabeth deleitou-se. Ela nunca tinha visto um lugar onde a natureza e a beleza natural
fizeram tanto sem terem sido alteradas por um gosto ruim. Todos eles estavam admirados e,



naquele momento, ela sentiu que ser dona de Pemberley seria algo relevante! (AUSTEN, 2007,
p. 382, trad. nossa)

O comportamento de Darcy também é diferente em Pemberley. Sem a
proximidade de Wickham e a preocupação com Bingley, em sua própria
casa, Mr. Darcy é o cavalheiro que nasceu para ser. Ele cumprimenta os tios
comerciantes de Elizabeth e a trata muito bem, relevando o fato de sua
proposta de casamento ter sido rejeitada. A moça se surpreende:

“Tamanha mudança em um homem tão orgulhoso despertava não apenas o maravilhamento, mas
gratidão – ao amor, amor ardente, deveria tal mudança ser atribuída […] Ela o respeitava, o
valorizava e lhe era grata, sentindo um grande interesse em seu bem estar” (AUSTEN, 2012,
p. 512)

Ainda assim, Psiquê, Bela e Elizabeth, embora fascinadas pelo esplendor
material que cerca seus possíveis noivos, não se deixam convencer apenas
pela aparência de riqueza e sofisticação. Movendo-se em um mundo
superficial, as jovens, inicialmente, não compreendem que as primeiras
impressões nem sempre são confiáveis para motivar emoções duradouras.
Ao longo de um processo de descoberta delas próprias e daqueles que se
interessam por elas é que as moças passam a valorizar o que realmente
importa: o homem por quem estão apaixonadas.

Em estado de iniciação, como as protagonistas de “A leste do sol e a
oeste da lua”, “Rosa Branca e Rosa Vermelha” e “O lobo branco” e outros
contos tradicionais, Psiquê, Bela e Elizabeth quase perdem seus noivos por
enxergar apenas o que elas mesmas e a sociedade veem em seus
pretendentes. Ao contemplar Cupido, Psiquê o queima com o óleo de uma
candeia e ele foge. Bela, ao deixar a Fera para visitar sua família, quase o
mata de sofrimento por sua ausência. Elizabeth, por sua vez, quase perde a
estima de Darcy, por desconhecer suas qualidades. “Quase” é uma palavra-
chave nessas narrativas, pois as moças aprendem com seus erros antes que



seja demasiado tarde para amar. Psiquê deverá cumprir uma série de tarefas
quase impossíveis para encontrar Cupido. Bela volta para o castelo às
pressas, admitindo que ama a Fera e que vai se casar com ele. Elizabeth lê a
carta de Darcy e reconhece que seu orgulho a impediu de avaliar o
verdadeiro caráter, tanto de Wickham como de Mr. Darcy.

Nessas histórias, o amor está em processo. Não se trata de algo que
ocorra de primeira vista. Exige que a jovem protagonista supere obstáculos,
que enfrente suas próprias incoerências, para fazer-se digna de um marido
que realmente a estime. Os homens dessas narrativas buscam por
compreensão e carinho da mesma forma que as mulheres, o que os
transforma em bons pares, pois estão em harmonia: um não é superior ao
outro. Entre os mitemas atualizados em Orgulho e Preconceito, estão: o
mitema das irmãs invejosas, o do favoritismo do amor paterno, o do
desprezo materno e o do noivo animal, os quais aparecem em histórias da
tradição oral e nas versões francesas de Bela e a Fera. O percurso de
Elizabeth Bennet promoverá seu crescimento e amadurecimento,
preparando-a para se transformar em mulher, esposa e mãe.

Corso e Corso observam que “na maioria das histórias, o amor (...) é o
motor, o prêmio ou o desafio da trama” (2006, p. 130) e complementam que
“essa outra história conexa, pode ser pensada também como um conto de
conquista do amor e da humanidade. Afinal, também não se nasce homem,
torna-se um” (2006, p. 174). Cupido e Psiquê é o mito diretor de Orgulho e
Preconceito e também de Bela e a Fera. Esse mito organiza internamente as
duas obras, conduzindo as ações de suas personagens. Ao reconhecerem
seus erros, Psiquê, Bela e Elizabeth enfrentam as consequências de seus
atos e se esforçam para garantir, em suas vidas, relações amorosas
saudáveis, onde predominem o respeito e a confiança mútua.
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O rito sacrificial na ficção de Lygia
Fagundes Telles

 
Isabel de Souza Santos1

Suzana Yolanda L. Cânovas2

 

Resumo: As mulheres habitam a maior parte das narrativas de ficção de Lygia
Fagundes Telles e ganham relevância nas situações em que se presencia a morte
sacrificial. Este estudo tem como objetivo apresentar parte da tese de doutorado
intitulada A morte sacrificial na ficção de Lygia Fagundes Telles. Com esse
intuito, centramo-nos nas narrativas que tematizam os ritos iniciáticos da
passagem da infância para a adolescência e que promovem a descoberta do sexo
atrelada à morte de outrem.

Palavras-chave: Morte sacrificial. Rito. Lygia Fagundes Telles.

 
 
O mito do sacrifício está presente em variadas culturas e mitologias,

como na grega, repleta de imolações oferecidas aos deuses, seja para
apaziguar iras, agradecer bênçãos recebidas ou realizar rituais de
purificação. No campo religioso grego, destacam-se os cultos a Adônis, a
Dioniso e a Deméter, sacrifícios agrários ligados à fertilidade da terra.
Também a Bíblia relata práticas sacrificiais, desde as oferecidas ao Deus
Pai, nas Velhas Escrituras, até a maior, do Cordeiro Imolado, no Novo
Testamento. O sacrifício de Isaac é o mais impressionante do Velho
Testamento, pois a atitude de Abraão, ao curvar-se à ordem divina,
prefigura o que fará o próprio Deus Pai no Novo Testamento, quando
oferece Cristo em sacrifício para libertar a humanidade do pecado.

Pierpaolo Antonello (2011) afirma que o cristianismo não recusa o
passado mítico e sacrificial, mas o reinterpreta simbolicamente pelo ritual



eucarístico, atualização cristã da antropofagia primitiva. Georges Bataille
(2014) assevera que o sacrifício, para o cristão, permaneceu no nível do
simbólico, já que era preciso dominar a náusea e também enfraquecer o
poder dos interditos, originados da angústia dos primeiros homens perante o
movimento cego da vida. Bataille sublinha que a literatura situa-se na
esteira das religiões, sendo dela herdeira. O autor ressalta que o sacrifício
pode ganhar forma sangrenta de romance ou de conto ilustrado ou, ainda,
configurar-se como representação em estado rudimentar – uma encenação
teatral ou um drama reduzido ao episódio final, em que a vítima, animal ou
humana, atua só, mas, até a morte.

Para Edgar Morin, o sacrifício “é a exploração mágica sistemática e
universal da força fecundante da morte” (1997, p. 116). O antropólogo
assinala que da morte-sacrifício brota sempre uma vida nova. Para ele, o
sacrifício é um verdadeiro nó de morte, caracterizando-se como
transferência purificadora que desvia para o outro a necessidade de morrer.
Conforme René Girard (1990), a imolação foi a maneira encontrada pelo
homem para exorcizar a violência e anular conflitos oriundos de
rivalidades. Para ele, a sociedade desvia para a vítima sacrificial a violência
que aflige seus membros, na tentativa de protegê-los a qualquer custo.
Segundo esse autor, a violência e o sagrado são inseparáveis, pois as
sociedades primitivas lançavam mão da violência para conter a própria
violência ao recorrer ao sacrifício. De acordo com o filósofo, desde que foi
transformado em instituição puramente simbólica, é possível fazer
afirmações variadas sobre o tema.

À luz da psicologia analítica Carl Gustav Jung (1989), o sacrifício pode
ser visto como a renúncia que o consciente faz em favor do inconsciente,
propiciando à natureza espiritual do homem sobrepor-se à sua animalidade.
Na psicologia analítica, a volta ao inconsciente caracteriza a vitória do



homem sobre seus instintos, especialmente sobre o sexual. Nessa
perspectiva, a morte sacrificial, ocorrida quase sempre de maneira
simbólica, também está na base da iniciação. Ela possibilita o afastamento
da criança do mundo infantil e liberta a libido retida nos estreitos laços
familiares.

Presente em todas as culturas e épocas, a iniciação marca a passagem
simbólica da morte para a vida. Na cultura ocidental, por exemplo, o
batismo é um dos mais importantes ritos iniciáticos, pois assinala a morte
simbólica do neófito como pecador, levando-o à ressurreição num ritual que
simula um novo nascimento, do qual sai transformado. Para Morin (1996),
toda morte ocasiona um nascimento, e, inversamente, todo nascimento
provoca uma morte. Tendo em vista os pressupostos do antropólogo, os
ritos iniciáticos estabelecem verdadeiras imitações simbólicas da morte e do
nascimento, evidenciando a necessidade de se morrer para se obter uma
nova vida. Sobre o caráter purificador desse processo, Morin destaca que “a
purificação lava as máculas mortais que a vida profana acumula e faz
penetrar no ‘sagrado’ isto é, na comunicação mágica com as forças de
morte-renascimento” (1996, p. 119, grifo do autor). O autor afirma ser o
banho o mais conhecido dos rituais de purificação sacramental, já que
representa o mergulho nas águas originais, maternas.

Por sua vez, Junito Brandão (2004) assevera que toda iniciação é
precedida por uma fase de morte, em que se sobressai o valor psicológico
de Tânatos – entidade mítica da morte – que elimina as forças negativas e
regressivas, ao mesmo tempo em que libera e desperta as energias
espirituais. Essa divindade comunga com o irmão Hipnos e com a mãe Nix
o poder de regeneração. Segundo o mitólogo, vida e morte coexistem e são
forças contrárias em constante tensão, porém “Tânatos pode ser a condição
de ultrapassagem de um nível para outro nível superior. Libertadora dos



sofrimentos e preocupações, a Morte não é um fim em si; ela pode abrir as
portas do reino do espírito para a vida verdadeira” (2004, p. 227).

Com respaldo nesse referencial teórico, este estudo centra-se nas
situações em que ocorre a morte sacrificial em romances e contos de Lygia
Fagundes Telles. Priorizamos as narrativas que tematizam os ritos
iniciáticos da passagem da infância para a adolescência e que promovem a
descoberta do sexo atrelada à morte de outrem, seja ela efetiva ou
simbólica. Para tal, elegemos como corpus os romances – Ciranda de pedra
(1954)3; Verão no aquário (1963); As meninas (1973); e As horas nuas
(1989) – e os contos “As cerejas” (1961); “O jardim selvagem” (1965); “O
tesouro” (1965); e “Herbarium (1977)”. Ressalvamos que em todas essas
narrativas o rito de passagem é vivenciado por personagens femininas, à
exceção de “O tesouro”, no qual a morte feminina é que propicia ao menino
a passagem da infância para a adolescência.

A consciência da necessidade da morte é recorrente nas narrativas em
análise, nas quais, muitas vezes, o suicídio apresenta-se como única
alternativa. Para Morin, esta é a saída encontrada pelo indivíduo fadado à
destruição e que vive de maneira suprema a reconciliação e a ruptura com o
mundo. Frisa o antropólogo que o sacrifício foge a isso. Observamos que a
morte sacrificial, na autora, partilha do sentido que o suicídio para Morin,
pois ela ocorre para que haja a superação da ruptura e a reconciliação com o
mundo.

Em Ciranda de pedra, Daniel, o pai verdadeiro de Virgínia, provoca a
própria morte em favor da filha, para ela não crescer à margem da família
da mãe, sofrendo preconceito por ser fruto de adultério. Daniel tem
consciência de que está na morte a saída para ele e para Laura. Para tanto,
prepara a filha “– O que você entende por morrer? [...]. Dentro desse corpo,
Virgínia, há como que um sopro, isso é o que a gente é de verdade. E isso



não morre nunca. Com a morte esse sopro se liberta, vai-se embora varando
as esferas todas, completamente livre, tão livre” (TELLES, 2009, p. 62- 63).
Ele sabe que a única perspectiva de futuro para Virgínia é viver longe deles:
“quando você [Virgínia] fica assim comigo, quando me olha como olhou há
pouco, eu chego a pensar que... Enfim, que seria possível um outro
caminho. [...]. Mas não, eu teria que ser muito egoísta, está
compreendendo? Só para você há esperança” (2009, p. 32).

Daniel reconhece que a única alternativa para Virgínia superar a ruptura
social provocada por ele e por Laura é sacrificando-se pela filha: “– Tio
Daniel disse que é comandante desse barco e que por isso precisa ficar até o
fim. Mas que esse barco está afundando, devo passar para o outro” (2009,
p. 73). A metáfora do barco ecoa a imagem de Caronte, evidenciando que
Daniel rema em direção à morte, enquanto a travessia a ser realizada por
Virgínia é rumo à vida. Nesse sentido, seu sacrifício torna-se fecundo, pois
possibilita à filha um novo recomeço, algo impossível para ele, passageiro
de uma nave em naufrágio.

A notícia de seu suicídio coincide com a revelação da identidade de
Virgínia, que, a partir de então, conhece a verdade sobre seu nascimento.
Tal descoberta desmorona seu mundo de fantasias, fazendo-a entender a
rejeição de Natércio, ex-marido de Laura, a quem chamava de pai. A morte
dos pais biológicos obriga a garota medrosa do início da narrativa a
enxergar as coisas sem eufemismos, levando-a a perceber a hipocrisia
social, que manteve o adultério e sua real identidade em segredo.

Romper as muralhas da casa de Natércio é o que resta a Virgínia. Tal ato
fortifica a ideia de renascimento, pois a casa, cercada por ciprestes,
assemelhava-se a um enorme túmulo, no qual seus moradores se
encontravam encerrados. Virgínia e Laura são as únicas a romper com os
valores representados pela casa patriarcal. Todavia, a mãe falha, pois não



consegue conviver com o sentimento de culpa e enlouquece, enquanto
Virgínia se liberta das normas e dos falsos valores sociais que as reprimiam.

Nos primeiros parágrafos de Verão no aquário, nos deparamos com a
protagonista e narradora Raíza em estado de semi-morte: “Na escuridão do
quarto, só a porta tinha o contorno marcado pela frincha de luz que se
filtrava por baixo: era como a tampa do enorme caixão de um enterrado
vivo acordando com a noite em redor” (TELLES, 2010, p. 13). Raíza vive
obcecada pela morte que lhe aparece em sonhos na imagem do pai já
falecido, que traz rosas no lugar do rosto. A cena onírica denota bem a ideia
de iniciação, de alguém que se encontra isolado, no escuro, num espaço
representativo da morte.

Na narrativa, o embate de Raíza com sua mãe Patrícia – que tem por
centro André, um ex-seminarista – impede o seu amadurecimento. Raíza
diz para a mãe que boa é a vida dos peixes no aquário de casa, longe do mar
e dos seus riscos. Ao que ela responde com uma metáfora: “nesse aquário
não há luta, filha. Nesse aquário não há vida” (2010, p. 137). O desejo de
Patrícia é vê-la transpor o aquário do mundo familiar. Enfrentar o mar é
aceitar a vida adulta com todos os percalços. Nesse processo, a maior prova
imposta a Raíza é reconhecer que tem necessidade da mãe e de regressar a
ela:

− Quis ficar criança outra vez, mamãe, só vocês adultos e eu diminuindo, mais encolhida do que
uma noz dentro da casca...
− Mas você ficou uma criança! Foi a única oportunidade que tive de tê-la de novo nos braços
(2010, p. 205-206).

Com André – vítima sacrificial – Raíza viverá as núpcias da morte: “Saí
sem olhar para trás. Quando a noite me envolveu no seu hálito roxo, tive
uma alegria súbita de libertação” (2010, p. 191) A sensação de liberdade de
Raíza ocorre após ela relacionar-se sexualmente com André, que corta os



próprios pulsos em seguida. Antes de morrer, ele escreve a Patrícia, mas
não sabemos o conteúdo da carta, apenas as conjecturas de Raíza: “A carta
do sacrifício [...] Vou ao encontro de Deus” (2010, p. 206, grifos do autor).
A morte do atormentado André apazigua a rivalidade entre Raíza e Patrícia,
desvia a violência da filha em relação à mãe, permitindo, enfim, a
reconciliação entre ambas: “Ficamos na luz como tínhamos ficado no
escuro. A prova mais dura tinha terminado. Corri para abraçá-la” (2010,
p. 207). O processo de amadurecimento da personagem é consumado, pois
consegue dominar o sentimento de rivalidade que nutria pela mãe,
representante da ordem mimética. O sacrifício de André apazigua a ira e
anula os conflitos entre elas.

Em As meninas, a morte de Ana Clara, uma das três meninas, caracteriza-
se como suicídio lento, já que é decorrente do consumo de drogas e culmina
com overdose. Tal morte reprisa indiretamente a morte de sua mãe, que se
suicidara por envenenamento. Diferente das outras personagens, Ana Clara
é a vítima sacrificial, que passa por sucessivas mortes no nível simbólico.
Filha de pai desconhecido, vive de favores na casa de homens com quem a
mãe se juntava para ter onde morar. A imagem da pobreza extrema e dessa
mãe desamparada irá persegui-la pela vida afora.

Nos seus delírios, ela revive a sofrida infância, relembra o abuso sexual
praticado por um dentista que fingia cuidar de seus dentes, quando, na
verdade, os fazia apodrecer para colocar uma ponte no lugar deles. Ele
retarda o tratamento para assim abusar da menina por um longo período. A
descoberta dolorosa da violência sexual irá matar a criança, transformando-
a numa mulher problemática, incapaz de se realizar sexualmente.

O sacrifício de Ana Clara é anunciado por Max, seu amante, com quem
se droga: “Este é o meu corpo – disse ele levantando o disco bem alto.
Beijou-o. – Este é o meu sangue” (TELLES, 2009, p. 39). Apesar de ele



fazer alusão ao momento da eucaristia, conjeturamos que sua atitude
prefigura a morte efetiva de Ana Clara, que ocorre no final da narrativa,
quando, durante o delírio que antecipa sua partida, ela se vê no lugar de
Cristo, atingida por uma flecha no peito:

O florete a varou de lado a lado. Quis respirar e o sangue jorrou do coração coroado de espinhos,
espirrando em sua boca com tamanha violência que se engasgou nele [...]. Apanhou o pequeno
florete caído no chão, fechou com ele a gola e montou no cavalo branco. Riu no galope pela
campina estrelada, tanta estrela [...]. Ela sorriu. (2009, p. 242).

Sua morte ocorre após encontrar um desconhecido na rua. Ela se entrega
a ele sem resistência e, no auge do delírio, pensa tratar-se da figura paterna
que não conhecera. A morte de Ana Clara é benfazeja, pois a liberta de uma
existência de humilhações, ela que jamais de adaptou ao mundo.
Simbolicamente, no coração, onde diz sentir o florete vará-lo, traz o Agnus
Dei, imagem do Cordeiro Imolado. Na alucinação da morte, diz: “Veio
Deus e ficou no meu peito, bem aqui, bem aqui. Saiu voando, o passarinho
era Deus. Ele veio e então” (2009, p. 244) O Agnus Dei – presente de
Madre Alix, freira que lhe dedicava um carinho de mãe – é símbolo de
comunhão com o divino. A morte de Ana Clara é cristianizada, o que deixa
entrever a sua relação com o mundo patriarcal. Essa personagem rejeita o
mundo feminino e suas relações, por isso não se adapta a ele. Ana Clara
busca no casamento e na figura masculina sua redenção. Tal busca falha, já
que o universo masculino se encontra esfacelado.

Em As horas nuas, Rosa Ambrósio, atriz que já ultrapassara os sessenta
anos, vive um momento de expiação no tempo da narrativa. Nas principais
mudanças ocorridas em sua vida – cujo divisor de águas é a partida
prematura do seu primo e primeiro amor Miguel, episódio traumático que
marca a sua passagem da infância para a adolescência – encontra-se o nó da



morte. Essa morte coincide com um casamento em família, ocorrido numa
noite de Natal, eventos associados ao início de uma vida nova.

Como Cristo é obrigado por Maria a realizar o seu primeiro milagre
transformando água em vinho, a mãe de Rosa ordena que ela interprete seu
primeiro papel, fingindo que nada está acontecendo, para não acabar com a
alegria da prima que se casaria naquele dia: “E minha cara pasmada, cara da
virgem da mitologia, aquela que foi escolhida e preparada para o altar do
sacrifício” (2010, p. 213). A alusão ao sacrifício de Ifigênia é patente. No
casamento ocorre o rito de passagem. Bêbada, ela rodopia até ser amparada
por Gregório, com quem se casaria mais tarde e que também se suicidaria
muitos anos depois. A morte de Miguel desvenda para Rosa um outro
mundo, o dos adultos e das convenções sociais, que ela passa a integrar
após a fatídica noite sob a persona de atriz.

Com o primo conhece o amor e também a traição, lições que aprende a
aplicar à sua vida: “sem morte e podridão o amor não poderia ressuscitar
como Jesus ressuscitou [...] sem morte não há ressurreição” (2010, p. 191).
Sobre o primo ser a vítima sacrificial, a alusão não poderia ser mais direta:
“a cena não era real, aquilo era um quadro muito antigo, antiquíssimo com a
Virgem Maria e o Cristo morto. Ele fora despregado e a Virgem o recebera”
(2010, p. 210). É explícita a comparação entre o primo e o Cristo
crucificado e, por mais de uma vez, ela traça semelhanças entre a tia e a
Virgem Maria, pois ambas têm o coração trespassado pelo sofrimento da
perda.

Nos contos “Herbarium” e “As cerejas”, as protagonistas e narradoras,
que não são nomeadas, referem-se à morte de personagens masculinas pelas
quais foram apaixonadas na puberdade. Em ambos, ao tempo dos fatos
ocorridos, elas eram crianças inseguras que sentem o coração se abrir com o
desabrochar do primeiro amor. O leitor acompanha essas meninas em sua



confusão e perplexidade, nas mudanças de seus modos infantilizados e na
descoberta da sexualidade. O rito de passagem da infância para a puberdade
culmina com a frustração da perda do objeto amado. Como resposta a esse
choque emocional, o corpo responde com a primeira menstruação.

Em “Herbarium”, a paixão da menina pelo primo botânico, colecionador
de folhas, a faz embrenhar-se na mata próxima ao sítio onde mora em busca
das mais raras folhas para impressioná-lo. Nessa empreitada, “no tufo raso
viu uma folha que nunca encontrara antes, única. Solitária. Mas que folha
era aquela? Tinha a forma aguda de uma foice, o verde do dorso com pintas
vermelhas irregulares como pingos de sangue” (TELLES, 2009, p. 46-47).
A descoberta dessa folha especial é o prenúncio da morte do amado:
“Encarei-o pela última vez, sem remorso, quer mesmo? Entreguei-lhe a
folha” (2009, p. 48). Ao ser preterida pelo primo, como as folhas
descartadas, ela não titubeia e, com as mesmas mãos com que ofereciam as
folhas como símbolo de amor, entrega-lhe aquela que prenuncia seu fim. A
imagem da foice designa o fim de um ciclo para ambos; para ele, a morte
efetiva; para ela, a morte simbólica da criança, como sugerem os pingos
avermelhados, que metaforizam a primeira menstruação, símbolo também
de fecundidade.

Em “As cerejas”, a protagonista também viverá a morte simbólica da
criança. Para tal, irá flagrar Marcelo, seu primeiro amor, e a tia Olívia –
mulher viajada, que trazia no peito um broche de cerejas – em relação
sexual: “Como um só corpo os dois tombaram no divã, tão rápido o
relâmpago e tão longa a imagem, ele tão grande, tão poderoso e com aquela
mesma expressão com que galopava agarrado à crina do cavalo, arfando
doloridamente na reta final” (TELLES, 2012, p. 86). O relâmpago que
rompe o escuro da noite ilumina metaforicamente a percepção da menina
em relação ao rapaz e em relação à manifesta sexualidade da tia,



simbolizada pelos bagos das cerejas que tombam dos seus seios na hora do
sexo. Sublinhamos ainda que a visão do ato sexual revela para a menina a
comunhão dos corpos, que, paradoxalmente, também se afigura como uma
verdadeira luta entre vida e morte.

O rito de passagem da protagonista acontece na mesma noite escura e
tempestuosa em que ocorrera o flagrante: “Até hoje não sei quantos dias me
debati esbraseada, a cara vermelha, os olhos vermelhos, escondida debaixo
das cobertas para não ver por entre clarões de fogo as cerejas e os
escorpiões em brasa, estourando no chão” (2012, p. 88). Os delírios da
personagem são provocados pelo sarampo, uma resposta do seu
inconsciente diante do sentimento de traição do amado e da chocante
revelação do sexo. As manchas vermelhas da doença, tipicamente infantil,
estão relacionadas à primeira menstruação, à passagem da infância para
puberdade. Antes de partir, Olívia presenteia a menina com o broche de
cerejas, transferindo para ela esse símbolo de sexualidade e sensualidade.

Em “O jardim selvagem”, a narradora é a pré-adolescente Ducha, no
entanto o foco da narrativa recai sobre Ed, seu tio e a esposa dele, a
enigmática Daniela. Eles se casam sem o conhecimento da família e, depois
de um tempo, Ed procura as irmãs idosas, com quem Ducha mora, e lhes
descreve a esposa: “Daniela é assim como um jardim selvagem” (TELLES,
2009, p. 105). Essa declaração irá desencadear na fantasiosa narradora uma
dúvida nunca sanada, acerca do que seria um jardim selvagem, de como
seria essa tia Daniela.

Aos poucos, a imagem de Daniela vai se revelando ao leitor. A
empregada da casa diz que ela é uma mulher livre que se banha nua na
cachoeira, anda a cavalo em pelo e age, em alguns momentos, com
agressividade. Ela é o próprio jardim selvagem, livre e indomável. Para ela,
não há lugar para fracos e incapazes, como fica evidente ao sacrificar



Kleber, o cachorro da família que ficara doente. Daniela o mata com um tiro
no ouvido. Essa morte adianta ao leitor o que ocorrerá com Ed. Vem a
notícia de que ele adoece e, mais tarde, de que se mata com um tiro.
Entretanto, para Ducha fica a dúvida: ele se matou ou Daniela o sacrificou
como fizera com Kleber? Parece evidente que Daniela atualiza o mito de
Lilith, a primeira mulher criada por Deus e expulsa por Ele do paraíso. No
conto, ela age como guardiã do paraíso, onde não se admitem seres
fragilizados. A narradora, que nada presencia, limita-se a narrar os fatos
ouvidos de segunda mão. O sacrifício do tio não implica mudanças
significativas em sua vida, mas o mistério em torno de Daniela desperta
nela certo fascínio. Por ser potencialmente livre, ela se equipara ao jardim
selvagem, espaço representativo não só do prazer sem culpa, mas também
da queda.

Em “O tesouro”, contrariando as outras narrativas, acompanhamos o rito
iniciático do menino Guido. Ele passa as férias na casa de praia da família,
onde é cercado de cuidados e mimos. O garoto deseja transpor a segurança
da casa e ir em busca de um tesouro escondido por piratas num rochedo
perto da praia. Para viver essa aventura, ele conta com a ajuda de um mapa,
comprado de um índio que lhe falara sobre o tal tesouro. Com esse intuito,
o menino sai de casa às escondidas.

Transpor os limites de casa é o primeiro ato rumo à sua iniciação. Fora do
espaço doméstico, confunde-se com os moradores do lugar, perdendo assim
a sua identidade. O mar oferece-lhe a primeira prova: “arrancou as
sandálias e afundou os pés na areia [...] tombou de costas, rindo, esfregou a
cabeça na areia e ficou olhando uma gaivota. [...]. Ele subiu na pedra maior,
desabotoou a camisa e de olhos fechados recebeu no peito a aragem fria das
ondas. Sorriu, deliciado” (TELLES, 1965, p. 125). Para dar continuidade ao



seu rito de passagem, ele conta com uma espécie de guia, um caminhoneiro,
que o desafia a mergulhar e cortar uma onda:

hesitou, assustado com a água que já lhe chegava ao peito. Tentou recuar, os olhos crescendo com
a onda que se formava inesperada. Mal teve tempo de gritar, “a onda”! Longínqua, como se viesse
das profundezas, ainda ouviu a voz do homem, “fura ela, depressa, fura!” Depois tudo foi
explosão. E silêncio. (1965, p. 127)

O menino falha na primeira tentativa, mas o caminhoneiro não o deixa
desistir. Ele cumpre o rito: “Dessa vez a cabeça do menino subiu sozinha lá
adiante como uma bola flutuando no rastro espumejante da onda. Tinha os
lábios roxos e tossia, mas estava radiante” (1965, p. 127). A prova no mar
estava concluída e a próxima seria adentrar o universo totalmente diferente
do povo simples da vila. Nesse outro espaço, mergulha, pela terceira vez,
não mais no mar aberto, mas no de pessoas empilhadas num bordel para
presenciar o submundo da prostituição e do crime. Isso despertará nele a
curiosidade pelo sexo, ocorrendo assim o seu processo de passagem da
infância para a puberdade. É nesse nó psíquico da iniciação da criança que
presenciamos a morte sacrificial:

Para não ser sufocado, abaixou-se como fizera no mar e varou a onda. Quando conseguiu vir à
tona, estava ao lado da cabeceira da morta. Já sem a surpresa do primeiro impacto, voltou a
percorrer-lhe o corpo com o olhar pesquisador: descobria-o nas minúcias com a mesma
concentração profunda com que uma mosca apalpava a mão da moça, pendendo delicada para fora
da cama. Desta vez demorou-se nos seios pequeninos, de bicos escuros como o sangue. Demorou-
se no sexo miúdo, os pelos rarefeitos, abrindo-se em nervuras que lembravam os da folha de
carvão que desenhara na véspera. Perfume de flor no ar. Que flor? Teve vontade de tocar-lhe na
face para saber se estava fria. Não se lembrava de ter visto nunca uma face tão bela (1965, p. 132-
133).

Na casa de Guido, a mãe, ao se reportar a assuntos ligados à sexualidade,
utiliza o idioma francês para que os filhos não compreendam o teor dessas



conversas. Fica evidente que a sexualidade figura-se como tabu, um
interdito, que será desnudado pelo menino.

A recorrência a imagens como o mar e a água é constante na autora e, em
geral, trazem em si conotações simbólicas de vida e morte, renascimento e
regeneração. Em “O tesouro”, o mar representa a morte seguida de
renascimento, também ganhando conotação batismal, pois, ao varar a onda
pela segunda vez, o menino vence o medo, nascendo como um garoto
destemido, diferente da criança protegida do início. Também o sangue da
vítima é símbolo de vida, já que traz em si a ideia de fecundidade, como
atestam as sociedades primitivas, onde o sacrifício era a base dos ritos de
fertilidade.

A água com seu sentido de purificação e de renascimento se faz presente
em Ciranda de pedra, quando Virgínia – depois de recuar da ideia de
suicídio – decide realizar uma viagem de navio pelo mar. Em Verão no
aquário e em As meninas ocorre a presença do banho como meio de
regeneração das pessoas. No caso de Ana Clara, antes de sua morte, Lorena
a banha e diz que ela retornou da rua possuída por demônios. A acepção de
fecundidade da água também aparece em Ciranda de pedra, em Verão no
aquário e em “As cerejas”. Nessas narrativas, os ritos de passagem ocorrem
sempre depois de uma tempestade acompanhada de raios que cortam a noite
escura. Nesse sentido, da noite escura/morte surgem revelações. Em “As
cerejas” isso é emblemático. O raio afigura-se como um momento epifânico
e traz à luz da consciência dramas e medos das personagens, libertando-as
para a vida. Da noite escura, que está associada aos estados germinativos,
nasce uma nova vida regenerada e fecunda no que diz respeito ao
amadurecimento psíquico das personagens.

Salientamos ainda a presença do mundo vegetal e seu poder de
regeneração nos contos “Herbarium”, “As cerejas e “O jardim selvagem”.



Nessas narrativas há uma forte ligação das protagonistas com o universo
vegetal. Elas agem livremente, são donas dos seus destinos e do de suas
vítimas sacrificais. De maneira latente, as imolações afiguram-se como
exigência desse mundo para recompor a ordem perdida com a presença
masculina, como ocorre com Marcelo, que perde a vida em decorrência de
uma queda de cavalo um ano após sua estada no sítio. Sublinhamos que,
embora as personagens dos contos analisados não protagonizem o ato
sexual, têm a libido despertada e vivenciam a reconciliação consciente com
o mundo dos instintos. Nesse sentido, o sacrifício de outrem lhes possibilita
experimentar o mundo além das fronteiras dos laços familiares, onde a
libido encontra-se retida. O sacrifício, nesse caso, lhes proporciona
desvincular do mundo maternal e a projetarem-se na vida adulta.

Na ficção lygiana, o sacrifício aparece representado, quase sempre, no
confronto com a mãe, em embates que culminam frequentemente com a
reconciliação das mulheres e a morte masculina. Para Elza Carrozza (1990),
o choque de individualidade vivido pelas personagens de Lygia Fagundes
Telles leva-as à transformação emocional e psíquica que são provocadas,
direta ou indiretamente, pela atuação de outra mulher. Já os homens se
deixam levar pelo mundo do feminino e, ao não superarem a fenda, a
separação enlouquecem, morrem. A forte presença feminina no corpus
analisado evidencia a atuação de uma mulher, ou/e de imagem arquetipal,
como a água ou mundo vegetal, agindo em favor do amadurecimento
psíquico do neófito. Destacamos o papel da figura materna nessa viagem
iniciática, estando presente de maneira efetiva – como ocorre em Verão no
aquário e em As horas nuas em que as mães agem diretamente no rito de
passagem das filhas – ou simbólica, com presença do banho regenerador ou
da chuva fecundante.
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Resumo: A literatura dos séculos XVIII e XIX, afetada pelo historicismo,
renegou a mitologia, preocupando-se em estruturar-se pelo enfoque histórico-
social. Apenas a superação do historicismo, em meados do século XX, deu
abertura para a retomada da utilização dos mitos na literatura moderna. E, em
termos de fantasia, o escritor britânico J.R.R. Tolkien conseguiu promover essa
retomada, sendo ele o responsável pela criação de uma série de relatos
mitológicos, que vão de O Silmarillion a O Senhor dos Anéis, cuja origem e centro
primordial estão no livro analisado por este trabalho: O Silmarillion.
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O termo mito foi revestido de vários significados ao longo do tempo. Na

atualidade, o campo semântico no qual a palavra se encontra é o da
“invenção”, “ficção”, “ilusão”. O mito assume, dessa forma, acepções
contrárias às que tinha nas sociedades arcaicas, em que o mito não apenas
era considerado como “fato”, “história verdadeira”, como era valorizado
devido ao seu caráter sagrado e significativo.

Para aquelas sociedades, o mito fornecia os modelos para a conduta
humana, conferia valor à existência. Não à toa as mitologias primitivas
estão ligadas aos aspectos religiosos daquelas comunidades, localizadas no
centro de poderosas e importantes tradições orais. Nesse sentido, os estudos
do mito, assim como suas definições, são vários e, como aponta Mircea
Eliade (1972), existe uma clara dificuldade em encontrar uma definição que



seja aceita por todos os estudiosos do assunto e que esteja, ao mesmo
tempo, acessível aos não-especialistas.

A dificuldade está em encontrar uma definição que satisfaça a todos os
tipos e funções dos mitos nas sociedades em que estavam inseridos. Porém,
mesmo consciente disso, Eliade (1972, p. 9) apresenta uma definição que, a
ele, parece a menos imperfeita: “O mito conta uma história sagrada; ele
relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso
do ‘princípio’”.

Para Eliade, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, o mito narra uma
realidade que passou a existir, seja como cosmo ou fragmento. Em outras
palavras, o mito é sempre uma narrativa de criação e fala apenas sobre
aquilo que ocorreu e do que é sagrado, pois é a irrupção do sagrado que dá
ao mundo a fundamentação para que ele se apresente como o é atualmente.
“É em razão das intervenções dos Entes Sobrenaturais que o homem é o que
é hoje, um ser mortal, sexuado e cultural” (ELIADE, 1972, p. 9).

Diante da ciência, a existência de tais divindades e entes sobrenaturais é
contestada, explicando-se que tais mitos só surgiram para satisfazer às
perguntas sem respostas concretas dos homens primitivos. Entretanto, o
mito não se reduz à satisfação da curiosidade daquele homem; a sua ênfase
cognitiva estava subordinada aos mitos, que eram princípios ordenadores e
organizadores.

O ponto principal é: essas sociedades se desenvolveram em um mundo
que não admitia elementos de caos e desordem. Dessa forma, os mitos eram
essenciais, pois “a transformação do caos em cosmo constitui o sentido
fundamental da mitologia” (MELETÍNSKI, 1987, p. 196). E essa
organização era feita por meio de narrativas, sobretudo, em relação à
origem do mundo.



Tais narrativas eram necessárias porque o homem tinha como tarefa
prática dominar o mundo e, para fazê-lo, precisava entendê-lo; diante disso,
o homem o estruturou teoricamente por meio dos relatos de sua origem. Por
isso Meletínski3 (2002, p. 41) acredita que “o mito da criação é mito básico,
fundamental, o mito par excellence”. Para ele, o mito escatológico, que
trata do fim e que narra durante a maior parte do tempo a vitória do caos,
não passa do próprio mito de criação pelo avesso.

A narrativa é necessária porque a descrição do mito só é possível por
meio dela, de uma narrativa de formação, seja de elementos desse mundo
ou mesmo do mundo como um todo.

Isso é explicado pelo fato de que a mentalidade mítica identifica o começo (a origem) e a essência,
por isso mesmo dinamizando e narrativizando o modelo estático do mundo. Sendo assim, o pathos
do mito começa bastante cedo a reduzir-se à cosmicização do caos primordial, à luta e à vitória do
cosmos sobre o caos (isto é, a formação do mundo redunda, ao mesmo tempo, em seu
ordenamento). Justamente este processo de criação do mundo é o principal objeto de
representação e o principal tema dos mitos mais antigos (MELETÍNSKI, 2002, p. 39).

Por isso, é possível dizer que, nas civilizações antigas, a mitologia foi o
ponto de partida para o desenvolvimento da filosofia e da literatura, que,
mesmo na modernidade, continua a utilizá-la como tema ou como forma de
estruturação.

1. Remitologização no século XX

É fato que a literatura está, por meio do folclore, geneticamente
relacionada à mitologia, a literatura narrativa, em particular, pois se liga aos
mitos através do conto maravilhoso e do epos heroico. Assim, é também
fato que a literatura antiga se alimentou da mitologia e da cosmologia
mitológica, que continuaram a ser lembrados até pouco depois da Idade
Média, mesmo que deslocados para a periferia pelo cristianismo. Nessa



época, a mitologia antiga já se incorporava, de certo modo, tanto ao
cristianismo como ao grotesco, à magia e à lenda de cavalaria.

Porém, foi o antropocentrismo renascentista, com sua tendência ao
historicismo e à criticidade de pensamento, que cria as premissas de uma
desmitologização, processo que se acentuou a partir do século XVIII com a
renúncia da literatura europeia ocidental ao tema tradicional. Meletínski
(1987, p. 332-333) relata que nos séculos XVIII, XIX e, em parte no XX,
mantêm-se dois novos tipos de relação entre literatura e mitologia, que em
certo sentido podem correlacionar-se com o realismo e o romantismo.

O primeiro é a renúncia consciente ao tema tradicional, devido a uma
transição definitiva do “simbolismo” medieval à “imitação da natureza”, o
que aconteceu para que a representação da realidade fosse alcançada em
formas vitais adequadas. O segundo tipo é formado pelas tentativas de
emprego consciente, a-formal e não-tradicional do mito, que às vezes
assume certo caráter de mitocriação poética independente.

Essas novas relações, sobretudo a primeira, afastaram a mitologia da
literatura, que passou a estar ligada mais aos fatores histórico-sociais, sem
muitas explicações. Eliade (1992, p. 142) explica: “A partir de Hegel em
diante, todo esforço é concentrado no sentido de conservar e atribuir um
valor ao acontecimento histórico como tal, o acontecimento em si mesmo e
para si mesmo”.

O centro desse conceito hegeliano está no sentido de que, se houver o
reconhecimento de que os fatos são como são, não resultando de
arbitrariedade ou casualidade, é obrigatório o entendimento de que os fatos
devem ser como são. É Hegel quem fundamenta esse pensamento, que
encontra abrigo no pensamento marxista e passa a ser “regra” no século
XIX em praticamente todas as áreas do conhecimento, inclusive a literatura.
Vem daí o processo de desmitologização do qual fala Meletínski.



Contudo, coube ao século XX trazer os elementos necessários para
descontruir o historicismo. Essa desconstrução resultou, assim, no retorno
ao entendimento de que a escrita, histórica ou não, é um construto
linguístico e que, como tal, está envolta em formas narrativas, o que
desconstrói o discurso da existência de uma verdade histórica absoluta. Isso
faz com que vejamos, no século XX, um retorno à mitologia, uma
remitologização, movimento que Meletínski chama de mitologismo.

O “mitologismo” é um fenômeno característico da literatura do século XX quer como
procedimento artístico, quer como visão de mundo que dá respaldo a esse procedimento. Ele se
manifestou claramente na dramaturgia, na poesia e no romance; neste está mais nitidamente
expressa a especificidade do moderno mitologismo, pelo fato de que, no século passado, o
romance quase nunca se tornou campo da mitologização, diferindo do drama e da lírica. Este
fenômeno floresceu indubitavelmente nos caminhos da transformação da forma clássica de
romance e de certo abandono do realismo crítico tradicional do século XIX (MELETÍNSKI, 1987,
p. 351).

Esse retorno à mitologia provoca a superação, sobretudo na literatura, dos
limites histórico-sociais e espaço-temporais, relativizando as formas e
ampliando os temas. E isso pôde se manifestar com certa interpretação
relativista do tempo e numa espacialização parcial. Isto é, deu abertura para
a recolocação de um tempo mítico na literatura moderna.

A verdade é que o mitologismo se transformou em ferramenta da
estruturação da narrativa no século XX, que até então tinha sua estrutura
determinada pelo enfoque histórico-social. Para superar essa abordagem, foi
necessário aumentar a espontaneidade e a desorganização da matéria
empírica viva como matéria social, algo que teve que ser compensado com
recursos simbólicos e mitológicos.

Porém, algo precisa ser esclarecido: o que ocorre no século XX é uma
retomada, e não um retorno à autêntica mitologia primitiva. Ao abordar a
remitologização na literatura moderna, explica Meletínski (1987, p. 440), é



necessária a noção precisa do caráter de correlação entre o “renascer” do
mito no século XX e a mitologia antiga, pois a linguagem do mitologismo
moderno está longe de coincidir com a linguagem dos mitos antigos: “[…]
não se pode colocar sinal de igualdade entre a inseparabilidade do indivíduo
face à comunidade e a sua degradação na sociedade industrial moderna, o
nivelamento, e alienação, etc.”.

Mais: “a poética moderna da mitologização se caracteriza pela soma e
pela identificação de sistemas mitológicos inteiramente diversos, cuja
finalidade é acentuar-lhes o eterno sentido metamitológico”
(MELETÍNSKI, 1987, p. 440). Além disso, existe uma diferença
fundamental de estrutura entre o tempo mágico-religioso e o tempo
moderno, profano. Como aponta Eliade (2008, p. 313), a experiência do
tempo dos povos primitivos não equivale à experiência do tempo da
sociedade ocidental moderna.

Há outra questão: a poética da mitologização não somente organiza a
narrativa, como serve de meio de descrição metafórica da situação na
sociedade moderna e o faz “com o auxílio de paralelos dos mitos
tradicionais, gerados por outro estágio do desenvolvimento histórico”
(MELETÍNSKI, 1987, p. 441).

Isso não quer dizer que toda obra literária da modernidade seja
deliberadamente alegórica, mas que possui uma ligação, no sentido mais
amplo ou restrito, com a sociedade na qual está inserida. Isso vai ao
encontro do que já havia falado Northrop Frye (2014, p. 169) sobre a ficção
externa da narrativa, que é a relação entre o escritor e sua sociedade:
“Dificilmente pode existir uma obra literária sem algum tipo de relação,
implícita ou explícita, entre seu criador e seu público”.

2. A mitologia tolkieniana



Escritores como Thomas Mann, James Joyce e Franz Kafka foram os
grandes responsáveis pela remitologização da literatura no século XX; ao
menos, são os mais estudados. Porém, em termos de fantasia, é possível
atribuir ao escritor britânico J.R.R. Tolkien o mitologismo literário, visto
que sua retomada foi no sentido de criar uma “nova” mitologia.

Quando se fala de Fantasia moderna, Tolkien é figura central, uma vez
que suas percepções tornaram possível a criação de um universo construído
em detalhes com a intenção específica de dar a este mundo “real”, ou
primário, um novo passado mitológico. Tal objetivo levou o autor a originar
um extenso conjunto de mitos com uma consistência interna que, além de
ser capaz de torná-lo crível, ainda abriu espaço para que outros artistas
repensassem a história deste mundo de maneira mitológica.

Este trabalho analisa O Silmarillion, livro publicado em 1977, 40 anos
após a publicação de O Hobbit, primeiro livro publicado de Tolkien, e três
anos após a morte do autor. A obra, organizada pelo filho caçula de Tolkien,
Christopher, não se trata de um romance, mas de uma série de relatos
mitológicos e épicos cujo objetivo era demonstrar como foi formado o
universo criado pelo escritor.

Curiosamente, O Silmarillion possui textos que começaram a ser escritos
20 anos antes da publicação de O Hobbit, isto é, em 1917, e não foi
publicado inteiro. A quantidade de relatos escritos por Tolkien era tão
grande que Christopher selecionou as partes principais para compor esta
publicação e dividiu o restante em doze volumes, publicados com o título
The history of Middle-earth e que ainda não foram traduzidos para a língua
portuguesa.

O livro é dividido em cinco partes: Ainulindalë, Valaquenta, Quenta
Silmarillion, Akallabêth4 e Dos Anéis de poder e da Terceira Era. As duas
primeiras partes tratam da criação de Arda, a Terra; a terceira, do



desenvolvimento da Terra-média, território leste de Arda, e de todas as
batalhas e disputas de poder que envolvem a Primeira Era do Mundo; a
quarta narra a queda de Númenor, cidade abençoada pelos deuses e que
abrigava homens de uma raça superior; e, por fim, a quinta relata os eventos
que levam à história da obra mais famosa de Tolkien, O Senhor dos Anéis.

Ainulindalë trata, como classificou Meletínski, do “mito par excellence”,
do mito da criação. Suas histórias são anteriores à Primeira Era e é por meio
delas que o leitor tem o primeiro contato com a forma de Arda, tendo ainda
um prenúncio de tudo o que está por vir:

Havia Eru, o Único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os
Sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo o mais fosse
criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais; e eles cantaram em sua presença, e ele se
alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram cada um sozinho ou apenas alguns juntos,
enquanto os outros escutavam; pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de
Ilúvatar da qual havia brotado e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. […] E aconteceu
de Ilúvatar reunir todos os Ainur e lhes indicar um tema poderoso, desdobrando diante de seus
olhos imagens ainda mais grandiosas e esplêndidas do que havia revelado até então; e a glória de
seu início e o esplendor de seu final tanto abismaram os Ainur, que eles se curvaram diante de
Ilúvatar e emudeceram (TOLKIEN, 2009, p. 3).

Os Ainur, também chamados de Valar, cantaram e a música ecoou pelo
“Vazio, e este não estava mais vazio” (TOLKIEN, 2009, p. 4). Após três
temas, Ilúvatar levou seus filhos para ver o resultado de sua música e lhes
mostrou uma visão, dando a eles imagens para compor com o som. Tornou-
se visível, então, um novo mundo, o mundo de Arda e toda a história que
ainda estava por vir. Coube aos Ainur saírem do Vazio e descerem ao novo
lugar para, assim, dar forma à visão que lhes fora dada quando da criação.
Assim o fizeram.

Cada relato, a partir deste ponto, possui certa repetição, que tem, como
efeito, “instaurar o tempo mítico dos deuses e dos antepassados” (ELIADE,
2008, p. 319). Afinal, trata-se da narração da origem, da criação de um



mundo realizada pelas mãos de entes sobrenaturais, divinos: “Assim teve
início sua [dos Ainur] enorme labuta em espaços imensos e inexplorados, e
em eras incontáveis e esquecidas” (TOLKIEN, 2009, p. 10).

Cabe, assim, às partes seguintes, Valaquenta e Quenta Silmarillion,
detalharem o desenvolvimento de Arda. A primeira apresenta os Ainur e
define quais são as suas funções na criação: a Manwë, Senhor do Alento de
Arda, coube os ventos; a Varda, a criação das estrelas; a Ulmo, o controle
das águas; a Aulë, a criação de todas as terras; a Yavanna, tudo o que nasce
da terra; a Námo, a guarda dos mortos; a Vairë, a tecelagem de tudo o que já
houve no Tempo; a Irmo, as visões e os sonhos; e Nienna, a compaixão e a
esperança; e a Tulkas e Oromë, a proteção dos monstros e criaturas
sinistras.

Outro nome é citado, mas ele foi excluído do meio dos Ainur por ter se
corrompido. Melkor é seu nome e sua função era destruir. A questão: o
objetivo principal para a vinda dos Ainur a Arda era a preparação do mundo
para a chegada dos Filhos de Ilúvatar: elfos, os Primogênitos; e homens, os
Sucessores. Porém, Melkor, que sentia inveja da criação de Ilúvatar, não
queria deixar que o plano primordial se tornasse realidade.

Os Valar sempre se esforçaram, apesar de Melkor, para governar a Terra e prepará-la para a
chegada dos Primogênitos: e eles criaram terras, e Melkor as destruía; sulcavam vales, e Melkor
os erguia; esculpiam montanhas, e Melkor as derrubava; abriam cavidades para os mares, e
Melkor os fazia transbordar; e nada tinha paz ou se desenvolvia, pois mal os Valar começavam
algum trabalho, Melkor o desfazia ou corrompia (TOLKIEN, 2009, p. 12).

Os conflitos entre Melkor e os Ainur, num primeiro momento, e elfos e
homens, num segundo, é importante. Sem eles, não haveria
desenvolvimento mitológico a não ser o da própria criação primordial.
Contudo, Arda não seria o mesmo mundo de O Senhor dos Anéis, e que se



pretende nosso, sem os embates entre as forças da ordem (os Ainur) e do
caos (Melkor).

Meletínski (1987, p. 348) diz que o mito se apodera totalmente da ação e
fornece a linguagem poética universal para a descrição de sentimentos
universalmente humanos, de eternos conflitos entre os homens, dos
movimentos da natureza, etc., para a expressão do grande drama que se
encena entre a natureza e a cultura, do próprio tragismo da existência
humana, pessoal e social. Dessa forma, sem conflitos, não haveria
parâmetro para identificação em relação a este mundo no qual vivemos,
sobretudo o do século XX, que experimentou duas guerras mundiais.

Isso acontece também porque o mito precisa ser social e, se tratando de
um mito cosmogônico, o resultado dos conflitos é que vai decidir o destino
da sociedade retratada pelos relatos. “O mito é profundamente social e até
mesmo sociocêntrico, tendo em vista que a escala axiológica é determinada
pelos interesses sociais do clã e da tribo, da cidade e do estado”
(MELETÍNSKI, 1987, p. 198).

Os conflitos se acentuam, quando os elfos despertam sob a luz das
estrelas criadas por Varda (o sol e a lua ainda não haviam sido criados). Eles
acordaram perto da lagoa de Cuiviénen, a Água do Despertar, sem que os
Aunir soubessem. Durante os anos que viveram sós, maravilhados com o
mundo, começaram a criar a fala e dar nomes a todas as coisas.
Denominaram a si próprios de quendi, aqueles que falam com vozes.

Quem primeiro os achou foi Melkor, que impôs medo às novas criaturas e
conseguiu capturar algumas.

É, porém, considerado verdadeiro pelos sábios de Eressëa que todos aqueles quendi que caíram
nas mãos de Melkor antes da destruição de Utumno [sua fortaleza] foram lá aprisionados, e, por
lentas artes de crueldade, corrompidos e escravizados; e assim Melkor gerou a horrenda raça dos
orcs, por inveja dos elfos e em imitação a eles, de quem mais tarde se tornaram os piores inimigos.
Pois os orcs tinham vida e se multiplicavam da mesma forma que os Filhos de Ilúvatar; e nada que



tivesse vida própria, nem aparência de vida, Melkor jamais poderia criar desde sua rebelião no
Ainulindalë antes do Início. Assim dizem os sábios (TOLKIEN, 2009, p. 49).

Tolkien foi cuidadoso ao promover sua retomada. Estudioso que era dos
mitos, línguas e tradições de vários povos, a intenção de sua escrita sempre
foi a de criar um passado mitológico que coubesse a este mundo,
especificamente à Inglaterra. Em uma de suas cartas, Tolkien diz: “O teatro
de minha história é este mundo, aquele no qual agora vivemos, mas o
período histórico é imaginário” (CARPENTER (Org.), 2006, p. 229).
Inclusive o cuidado com o estabelecimento geográfico do mundo foi com o
objetivo de criar, sobretudo nos leitores do noroeste europeu, certa
familiaridade.

O trabalho de Tolkien em relação à criação foi acertado em considerar
que o mito é algo maior, mais significante e que demanda, portanto, maior
perícia de quem se propõe a trabalhar com ele. Afinal, como define Gilbert
Durand (1997, p. 62-63), mito é um sistema que, sob o impulso de um
esquema, tende a compor-se em narrativa. “O mito já é um esboço de
narração, dado que utiliza o fio do discurso, no qual os símbolos se
resolvem em palavras, arquétipos e idéias. O mito explicita um esquema ou
um grupo de esquemas.”

Seguindo o pensamento de Durand, do mesmo modo que o arquétipo
promovia a ideia e que o símbolo engendrava o nome, é possível dizer que
o mito promove a doutrina religiosa, o sistema filosófico ou a narrativa
histórica e lendária. É por isso que em O Silmarillion há o estabelecimento
de retomadas: religiosa, filosófica, histórica e também lendária. Já falamos
sobre o aspecto religioso, demonstrado pela presença de Ilúvatar e dos
Ainur, criadores do mundo e de tudo de bom que o compõe, das estrelas às
árvores. Falemos agora das outras partes.



Filosoficamente, podemos falar sobre o estabelecimento do tempo em O
Silmarillion. Antes que o sol e a lua fossem criados, o canto de Yavanna
criou duas árvores, Telperion e Laurelin, as Árvores de Valinor, uma
prateada e a outra dourada. Cada uma delas despertava uma hora antes de a
outra deixar de brilhar.

Assim, em Valinor, duas vezes ao dia havia uma hora suave de luz mais delicada, quando as duas
árvores estavam fracas e seus raios prateados e dourados se fundiam. Telperion era a mais velha
das árvores e chegou primeiro à sua plena estatura e florescimento; e aquela primeira hora em que
brilhou, com o bruxulear pálido de uma alvorada de prata, os Valar não incluíram na história das
horas, mas denominaram a Hora Inaugural, e a partir dela passaram a contar o tempo de seu
reinado em Valinor. Portanto, à sexta hora do Primeiro Dia, e de todos os dias jubilosos que se
seguiram, até o Ocaso de Valinor, Telperion interrompia sua vez de florir; e na décima segunda
hora, era Laurelin que o fazia. E cada dia dos Valar em Aman continha doze horas e terminava
com a segunda fusão das luzes, na qual Laurelin empalidecia, e Telperion se fortalecia
(TOLKIEN, 2009, p. 32).

Melkor destruiu as árvores e toda a sua luz, mas dois de seus frutos, Isil
(de Telperion) e Anar (de Laurelin) foram colocados em ilhas, que passaram
a ser guiadas por dois Maiar, seres inferiores aos Valar, mas de muito poder.
Seus nomes eram Tilion, o guia da lua, e Arien, a guia do sol. Definidos
seus ciclos, as naves se colocaram no ar e houve o estabelecimento da noite
e do dia.

É sempre importante lembrar o objetivo da história desenvolvida por
Tolkien: dar à Inglaterra um passado mitológico. Dessa forma, os caminhos
escolhidos para a evolução da história levam, inevitavelmente, a esse
entendimento. Assim, sabendo que a Inglaterra está na parte setentrional da
Europa, nos relatos da Guerra da Ira e da derrocada de Melkor, percebemos:

Assim teve fim o poder de Angband no norte, e o reino do mal foi aniquilado. E das prisões
profundas uma multidão de escravos, já sem nenhuma esperança, saiu para a luz do dia; e
encontrou um mundo que estava mudado. Pois tamanha foi a fúria daqueles adversários, que as
regiões setentrionais do mundo ocidental se partiram, e o mar invadiu com estrondo muitos



abismos, e houve confusão e enorme barulho. E rios pereceram ou descobriram novos leitos, e os
vales foram elevados, e as colinas, arrasadas (TOLKIEN, 2009, p. 321).

Percebe-se, nesse trecho, como se deu a separação da ilha onde se
encontra a Inglaterra do restante da Europa. Isso cria identificação e explica
a formação geográfica do mundo atual, tendo como base uma narrativa que
é, ao mesmo tempo, histórica e lendária. Contudo, também há, em O
Silmarillion, um conjunto de relatos lendários que podem ser colocados
aqui.

Mais marcante talvez seja a história de Túrin Turambar, filho de Húrin,
guerreiro cujo destino é resumido em O Silmarillion, mas que está completo
em “Narn i Hîn Húrin, A História dos Filhos de Húrin, a mais longa das
baladas que falam dessa época” (TOLKIEN, 2009, p. 252, grifos do autor).
Túrin, homem da Casa de Hador, foi criado por Thingol, rei dos elfos
cinzentos, depois que seu pai caiu na Nirnaeth Arnoediad, a quinta batalha
entre homens e elfos contra as forças de Melkor.

Túrin foi enviado por sua mãe, Morwen, para ser criado por Thingol.
Porém, como um dia ficasse sem notícias de sua mãe e sua irmã mais nova,
distantes, foi ao encontro delas. Não as encontrou. Morwen e Nienor
haviam ido para o reino de Thingol. O desencontro gerou a tragédia. Certo
dia, durante uma batalha, Túrin se deparou com Glaurung, pai de todos os
dragões.

Glaurung reteve seu fogo, abriu muito seus olhos de serpente e fitou Túrin. Sem medo, Túrin
encarou esses olhos enquanto erguia a espada; e de imediato caiu no encantamento paralisante dos
olhos sem pálpebras do dragão, ficando imobilizado. […] Glaurung voltou a falar em provocação
a Túrin. […] “Como escravas, tua mãe e tua irmã moram em Dor-lómin, em meio a aflições e
necessidades. Estás trajado como um príncipe, mas elas andam esfarrapadas. E por ti anseiam,
mas tu não te importas com isso” (TOLKIEN, 2009, p. 272).

Deixado pelo dragão, após longa conversa, e acreditando em suas
mentiras, Túrin foi ao encontro da mãe e da irmã sem saber que elas



estavam a salvo. As duas, porém, sabendo da presença de Túrin na batalha
contra o dragão, partiram para encontrá-lo. Nienor se deparou com o dragão
e também foi colocada sob encantamento, esquecendo-se de toda a sua
história. Atordoada, Nienor fugiu e, adormecendo no meio da floresta,
exausta de sua fuga, foi encontrada por Túrin, que não a conhecia, pois
foram separados ainda pequenos.

Túrin a chamou de Níniel e se casou com ela. Certo dia, porém, Túrin
ouviu notícias de um novo ataque de Glaurung e partiu em sua perseguição.
Lutaram e Túrin conseguiu matar o dragão, mas também foi ferido
gravemente. Nienor foi a seu encontro e, próximo da morte, o dragão
liberou os dois do encantamento, completando o ciclo. Túrin morreu, junto
com Glaurung, e Nienor, atordoada com seu trágico destino, grávida do
irmão, se jogou de um penhasco.

Essa história conta com a presença de vários temas mitológicos, do
incesto à luta contra o dragão, mas marca, também, algo importante entre os
relatos: se até neste ponto todas as histórias tinham uma preocupação
coletiva, social, como é característica dos mitos antigos, este relato se
preocupa com o individual. Trata-se do mito heroico. Meletínski (2002,
p. 41) diz que é a partir do mito heroico que se expressa, realmente, a
conquista da individuação.

É neste ponto que Tolkien deixa o conceito de sociedade socialmente
homogênea, na qual o princípio de clã predomina decisivamente sobre o
individual, para se concentrar nos feitos heroicos individuais de uma
personagem, e o faz como deve ser: por meio de ritos. O primeiro é o rito
de passagem que, via de regra, compreende:

a exclusão simbólica do indivíduo da estrutura social por um determinado tempo, diferentes
provas, o contato com forças demoníacas fora do socium, a purificação ritual e o retorno ao
socium, a outra parte deste, em outro estatuto (MELETÍNSKI, 1987, p. 264).



Túrin só pôde cumprir seu papel de herói ao se afastar de sua família e
retornar anos depois. A diferença aqui é o final trágico, que conta com a
presença elementar do dragão, cuja batalha, como também aponta
Meletínski (2002, p. 30), pode ser tomada como a luta contra a própria
sombra demoníaca de cada um.

Considerações finais

J.R.R. Tolkien é um expoente da remitologização no século XX, tarefa
que cumpre com primor, seguindo todas as características dos mitos
antigos, descrevendo nos seus todas as realidades sociais e naturais que
tenham o mínimo de importância. E neles é possível encontrar suas fontes,
assim como a explicação, a representação e as lógicas sociais da sociedade
moderna, mesmo que refletidas num contexto primitivo.

Em O Silmarillion existe o caráter da representação da realidade nos
mitos, da qual reflete E. M. Meletínski (1987), e que é determinado pelo
fato de que toda mitologia constitui uma espécie de sistema simbólico
fechado. Encontramos no livro, também, o pensamento metafórico
mitológico dotado de certa flexibilidade e liberdade, visto que suas
configurações simbólicas variam de acordo com a estrutura social na qual o
mito está inserido. Neste caso, a sociedade moderna e não a antiga.

Tratando-se de século XX, o que Tolkien faz não é um retorno à
mitologia arcaica, mas uma retomada, mesclando mitos e temas e criando
novas formas, utilizando os mitos para estruturar suas narrativas. É por isso
que, ao retratar formas de vida aceitas, os mitos tolkienianos criam uma
espécie de “nova realidade”, que é ao mesmo tempo suprema e fantástica,
mas que também está ligada à sociedade atual.

Nesse sentido, Tolkien alcança seu objetivo de criar um novo passado
mitológico a este mundo, mas sem perder de vista o fato de que seu trabalho



sempre se tratou de uma criação literária e não histórica.
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Resumo: O objetivo desta pesquisa é determinar em que grau a Imprensa
Universitária (*iU) da UFG e sua política editorial interferiram no campo literário
em Goiás. Para definir o que se apresenta como política editorial pública, partimos
do fato de que todo projeto cultural é um projeto político; os projetos culturais
materializam-se em práticas culturais e em as atividades editoriais. Para
comprovar a tese de que a ação da *iU foi decisiva na estruturação do campo da
cultura em Goiás, procedemos à classificação do corpus, ou seja, de todas as
publicações da *iU entre os anos de 1962 e 1981. Identificado o corpus, as obras
(textos e paratextos) foram classificadas por gêneros e reconstruiu-se a recepção
que elas tiveram nos periódicos contemporâneos às publicações. Com apoio em
conceitos de Bourdieu (1996, 1998, 2003), Durham (1984), Anderson (2008),
Thompson (2008), Pesavento (2014) e Cortina (2014), reconstruímos o percurso
da intelligentsia e dos agentes da cultura em Goiás na única editora universitária
estável entre 1962 e 1981. Através da identificação das obras publicadas pela *iU
nas suas duas primeiras décadas de existência, visa-se a explicar como foram
publicadas, por quem e por que foram publicadas, qual foi a recepção e a
repercussão delas e quais foram as representações que se lavraram em torno à
primeira editora pública federal por parte campo literário e do campo da cultura
em Goiás.
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A pesquisa que estamos conduzindo parte da seguinte pergunta: a política

editorial conduzida pela Imprensa Universitária (*iU) da Universidade



Federal de Goiás (UFG) em que grau foi responsável pela formação de um
perfil cultural e pela consolidação do campo literário em Goiás? Para isso,
nos propusemos a fazer, em primeiro lugar, a garimpagem das obras
produzidas no período compreendido entre a criação da Imprensa
Universitária, que se deu quase concomitante à criação da Universidade
Federal de Goiás. A fundação da UFG ocorreu no dia 14 de dezembro de
1960, com a assinatura do decreto de criação feita no dia 18 de dezembro
do mesmo ano pelo então presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira,
reunindo na Praça Cívica milhares de pessoas para a cerimônia, o que
demonstrou o quanto a população ansiava pela criação de uma universidade
pública. Por sua vez, a Imprensa Universitária foi criada, pelo Conselho
Universitário da UFG, no dia 17 de dezembro de 1962. A Editora da UFG
foi definitivamente estabelecida no ano 1978, ano em que se inicia o Livro
de Atas do Conselho Editorial.

A política editorial, seja ela pública ou privada, se caracteriza pelo
estabelecimento dos princípios, dos objetivos, das diretrizes que deverão ser
seguidos para o recebimento, avaliação, seleção e caracterização dos
produtos que sairão daquele parque gráfico, daquela editora. Espera-se,
igualmente, da política editorial pública que os produtos bibliográficos
oficiais sejam eles de caráter técnico, científico, informativo, normativo,
histórico, político, educativo, cultural, artístico ou literário, em seus
diferentes formatos, a expressão da missão institucional formativa que os
produz, como bem o disse o primeiro reitor Colemar Natal e Silva quanto à
missão da Universidade Federal de Goiás em entrevista à Revista Goiás:

Teremos uma Imprensa tanto melhor quanto melhor formação dermos aos jornalistas, mediante
um estudo mais apurado de Filosofia, Psicologia, Sociologia, gerará um sentido ético, uma
consciência profissional que suprimirá os abusos a liberdade, a exploração do sensacionalismo
malsão, o desrespeito aos direitos da pessoa humana.



É importante também deixar claro o conceito de campo que, segundo o
sociólogo francês Pierre Bourdieu, é um espaço social estruturado e
ocupado pelos atores – pessoas ou organizações – em que a posição de
qualquer ator ou organização depende da quantidade e tipo de capital que
têm a disposição. Nesse sentido, qualquer setor produtivo – educacional,
esportivo, empresarial, editorial - pode ser entendido como campo. Em um
campo específico, os atores e as organizações de diferentes tipos e com
diferentes níveis de poder e recursos com uma variedade de práticas e
formas particulares de concorrência, colaboração e recompensa, além de
estarem interligados em íntima relação de competição, cooperação e até
mesmo interdependência, estão em constante luta por uma melhor posição,
para sair da condição de dominado para aquela de dominador. Os mercados
também fazem parte dos campos, mas não são mais importantes do que os
mesmos. Se se considerar que o poder é a capacidade de agir e realizar em
relação direta com a quantidade de recursos ou de capital que o ator ou
organização dispõe, é importante lembrar que existe uma interdependência
entre eles, ou seja, para se falar em campo literário deve-se ter em mente o
campo editorial. E quais seriam os recursos ou capital importantes nos
campos editoriais? Segundo Bourdieu (1998), existem cinco tipos de
recursos importantes no campo editorial: o capital econômico, o capital
humano, o capital social, o capital intelectual e o capital simbólico. Para
que o campo literário se forme e se consolide faz-se necessário que existam
editores, editoras, gráficas e uma política editorial que privilegie a
produção, distribuição e crítica do material de cunho literário. Para
Thompson (2013) é importante que as editoras precisem, além do capital
econômico, humano, social e intelectual, do capital simbólico. O capital
simbólico é o prestígio acumulado, o reconhecimento e o respeito com que
certos profissionais e/ou instituições são tratados. É um bem intangível, mas



muitíssimo importante no âmbito editorial, já que as editoras são, além de
parâmetro de qualidade e de bom gosto, principalmente mediadoras
culturais.

Vale lembrar que no início do funcionamento da Imprensa Universitária,
por razões diversas, não foi feita a reserva técnica das publicações e o
corpus a ser estudado nesta pesquisa foi resgatado, em parte, em bibliotecas
públicas e privadas e, em grande número, nos sebos eletrônicos. O
tratamento dado ao corpus da pesquisa consiste em identificar as obras
publicadas, classificá-las quanto ao gênero textual, resenhar seu conteúdo,
identificar os artistas que confeccionaram as capas, analisar os discursos
contidos nos para-textos, buscar nas publicações dos meios de
comunicação, em particular nos jornais e revistas da época, quais discursos
caracterizavam a recepção das obras publicadas pela Imprensa
Universitária, buscando identificar nesses discursos a noção de autonomia
no campo cultural e literário propugnados por Bourdieu (1996). Cumpre
destacar que a Imprensa Universitária – CEGRAF/ UFG tem a editora mais
antiga do estado de Goiás ao ter produzido livros, de forma ininterrupta,
desde o ano 1962.

O desenvolvimento da tese de que a política editorial pública iniciada na
década de 1960 pela Imprensa Universitária e conduzida, entre 1962 e
1981, pelos primeiros seis reitores da Universidade Federal de Goiás, na
circunstância sócio-político-econômica da época, contribuiu para engendrar
um determinado perfil cultural para Goiás e para formar um campo literário
é amparado, teoricamente, pelos conceitos de campo e autonomia do
sociólogo Pierre Bourdieu (1996; 1998; 2003); pelas definições de história
cultural apresentadas em particular por Pesavento (2014); pelos estudos
sobre mercado editorial feitos por Thompson (2008); pela pesquisa sobre
leitores e leituras de Cortina (2014); pelas ponderações sobre identidade



litero-nacional, segundo a ótica de Anderson (2008); e pelas reflexões sobre
ideologia e cultura feitas por Durham (1984).

Se partirmos da premissa de que todo projeto cultural é um projeto
político teremos que levar em consideração a conjuntura sociopolítica e
econômica de Goiás no final dos anos 50 e primeira metade da década de
1960 para identificarmos os aspectos ideológicos presentes nos discursos
que servem de sustentação para a criação de instituições como a
Universidade Federal de Goiás e, por conseguinte, da Imprensa
Universitária.

Quando falamos em aspectos ideológicos, em ideologia, é importante
ressaltar que, dentre os diversos conceitos de ideologia, muitos deles até
mesmo contraditórios, escolhemos o conceito que aproxima os fenômenos
ideológicos ao universo simbólico, à antropologia, à cultura. Lévi-Strauss
(1950) afirmou que a dimensão simbólica constitutiva da ação humana pode
ser verbalizada no discurso, cristalizada no mito, no rito, no dogma ou
incorporada aos objetos, aos gestos, à postura corporal, e está sempre
presente em qualquer prática social. Por isso, no corpus que estamos
pesquisando, um dos elementos que reputamos de grande importância são
os discursos, em particular aqueles que emergem dos para-textos como
prefácios, contracapas, orelhas, posfácios e que muito nos dizem daquele
momento sócio-cultural, sócio-político, da ideologia corrente que permeia
toda prática social.

Esforçamo-nos para não nos deixarmos atrair pelo fosso existente entre
realidade social e universo simbólico, pois se assim não fizermos,
problemas teóricos e metodológicos podem comprometer a leitura das
representações presentes nos discursos de apresentação das obras
publicadas pela Imprensa Universitária, já seja nos para-textos das obras ou
naqueles da mídia local e que, de alguma forma, podem obnubilar o sentido



que buscamos identificar como formador do campo literário no município
de Goiânia, nas décadas de 1960 e 1970.

Durham (2004) afirma que muito da recente discussão relacionada ao
conceito de ideologia está ancorada na reflexão althusseriana que atesta a
existência material da ideologia inserida em uma prática material e
governada por rituais materiais, restabelecendo a relação entre o universo
simbólico e a ação humana. Nessa perspectiva Durham (2004, p. 270)
defende “a preservação do conceito de cultura como instrumento para
analisar a questão do simbolismo e da significação na ação humana, não
como prática específica, mas como elemento constituinte de todas as
práticas”. Orientados por esses conceitos e outros vinculados à noção de
campo (BOURDIEU, 1996; 1998; 2003) é que analisamos o corpus
editorial – que conseguimos reconstruir– publicado pela Imprensa
Universitária entre 1962 e 1981.

É importante lembrar que a história da imprensa em Goiás está, muitas
das vezes, ligada à resistência, à opressão, contrariando poderes políticos e
econômicos. Devemos lembrar que a primeira tipografia de Goiás,
responsável pela publicação do primeiro jornal que circulou na Província de
Goiás, foi adquirida pelo Comandante Geral do Distrito de Meia Ponte,
Comendador Joaquim Alves de Oliveira, o homem mais rico da província,
que fez vir diretamente da corte uma tipografia que, instalada no arraial de
Meia Ponte, produziu o Matutina Meyapontense, jornal que circulou pela
primeira vez em 5 de março de 1830, em papel linho e duas colunas
impressas com quatro páginas e que, a partir do dia 21 de maio de 1831,
trazia no cabeçalho epígrafes que expressavam o ideário – ou, inclusive, a
ideologia – sob a qual era impresso: “os reis só são legítimos quando
governam pela constituição”,“o Direito de resistência é direito público de
todo povo livre” e outras epígrafes em latim, outras com teor nacionalista e,



até certo ponto, anti-monárquico. A decisão do comandante Oliveira em
adquirir a tipografia veio após o segundo presidente da província, Mal.
Miguel Lino de Morais, ter visto como o seu pedido de compra de uma
tipografia era indeferido pelo Ministro do Império (PINA FILHO, 1971,
p. 29).

A história cultural é outro aporte teórico de que nos servimos para a
análise do corpus produzido pela Imprensa Universitária, pois, através dela,
é possível identificar como essa realidade foi constituída, pensada e
interpretada, em particular, nesse município, na segunda metade do século
XX. Compete ao pesquisador-historiador, segundo Borges & Lima (2008),
perguntar pelos silêncios, identificar o que não foi dito e saber as razões do
não-dito. Pesavento (2004, p. 42) define o papel da História cultural como
sendo o responsável por decifrar a realidade do passado, por meio das suas
representações, tentando chegar àquelas formas, discursivas e imagéticas
pelas quais os homens expressaram a si próprios e o mundo. A obra que
sintetiza de forma mais ampla a história da imprensa em Goiás foi
publicada pela Editora Oriente, em 1971. O seu autor, Braz Wilson Pompeo
de Pina Filho resumiu, em quinze capítulos, essa história. Os silêncios e os
não-ditos, muitas vezes, ficam ocultos à visão do pesquisador por
inacessibilidade, por barreiras linguísticas e problemas com a recepção da
obra. Esse fato leva-nos a reparar em Pesavento (2004) quando afirma que a
Historia Cultural é uma representação que resgata representações, que se
incumbe de construir uma representação sobre o já representado concluindo
que há um elenco de mudanças epistemológicas que acompanham a
emergência da História Cultural e que culminam no imaginário.

Há muitas interpretações sobre o imaginário, mas nos deteremos na
concepção de um sistema de ideias e imagens, de representação coletiva,
que os homens, em todas as épocas, constroem para si, dando sentido ao



mundo. Como sistema de representações coletivas, o imaginário aponta
para sua construção, que é social e histórica (Pesavento, 2004, p. 43). Essa é
a trilha que percorreremos para entender a construção discursiva que se nos
apresenta nas publicações da Imprensa Universitária entre as décadas de
1960 e 1980 e que, no entanto, está vinculada a um imaginário sócio-
cultural elaborado em outro século, em outro espaço, em outra sociedade.
Quando o Império negou a Tipografia solicitada em 1829, alegando que a
província não “precisava” desse instrumento de comunicação, causou muita
insatisfação, pois Goiás, naquele momento, vivia uma crise social, política e
econômica devido ao esgotamento das jazidas de ouro, levando a província
a um grave isolamento. Ter uma Tipografia era uma das saídas para romper
com esse isolamento geoeconômico, mas, para os olhos dos ministérios do
Império, seria somente um peso orçamentário.

Do privado ao público

Os diversos discursos que encontramos nas obras publicadas pela
Imprensa Universitária são, em muitos casos, ecos do discurso publicado na
primeira edição do jornal Matutina Meyapontense, exposto nas palavras do
segundo presidente da Província Miguel Lino de Morais e que encontramos
em publicação da Associação Goiana de Imprensa:

Talvez pareça mais que audácia o pretender eu oferecer aos meus patrícios goianos um periódico
em um arraial, se bem que o mais populoso da Província, falto todavia de comunicações, por estar
situado fora da estrada geral e distante de Goiás 26 léguas, para onde unicamente tem um correio
mensal; talvez haja mesmo quem diga, que a empresa é superior às minhas forças e que não
calculei a tarefa que me impus; eu concordo com todos e é mesmo porque reconheço a pobreza
dos meus talentos que nenhum outro nome me pareceu tão análogo a este periódico, com
Matutina, cuja luz muito pouco clareia, mas como se lhe pode negar ser a precursora do dia, creio
que assim mesmo irei dissipando as trevas, até que Espíritos Iluminados queiram espalhar suas
luzes.(AGI, 1980, p. 52)



Trata-se de um discurso que explicita as condições sócio-econômicas de
Goiás naquele momento histórico e as decisões políticas tomadas sob a
perspectiva ideológica de busca de melhorias para aquela coletividade,
aquele grupo social. Tal decisão estava ancorada na crença cultural de que o
jornal, a imprensa, a palavra escrita poderia circular por um vasto território
e alcançar grupos sociais isolados, sendo a melhor solução política naquele
momento.

Essa condição de isolamento reverbera em várias obras literárias,
inclusive nas publicadas pela Imprensa Universitária. Esse discurso de que
as condições geopolíticas e socioeconômicas foram determinantes no
estabelecimento de um descompasso entre as vanguardas literárias chegadas
à capital, ao eixo norte-sul do litoral brasileiro, e a realidade do interior é
recorrente; nomes como Eli Brasiliense, Oscar Sabino, Rosarita Fleury e
Bernardo Élis insistem no fato de que o campo literário goiano tinha poucas
obras publicadas devido ao isolamento geográfico e político-econômico.

Deve-se observar que a história da imprensa em Goiás em seu processo
de consolidação vai, com frequência, do privado para o público e do
público para o privado. O jornal Matutina Meyapontense, após 4 anos de
circulação e 526 exemplares publicados, em 24 de maio de 1834 teve seu
último exemplar impresso. A tipografia foi vendida, dois anos depois, para
José Rodrigues Jardim, então Presidente da Província de Goiás, que a
utilizou para a publicação do Correio Official de Goyaz, o jornal da
Imprensa Oficial. Essa imprensa foi criada com rubrica própria que previa
gastos como o aluguel do imóvel onde iria funcionar a tipografia, a compra
de papel e tintas e a remuneração dos trabalhadores. A Imprensa Oficial
ficou sob a responsabilidade do mesmo tipógrafo que trabalhava na
confecção do MatutinaMeyapontense, o tenente Mariano Teixeira dos
Santos.



É importante não perder de vista que os jornais foram os primeiros
veículos para a publicação de crônicas e outros gêneros literários em Goiás,
pois a maioria dos livros brasileiros era, ainda, impressa na corte ou em
Portugal.

Do velho para o novo

Para que haja mudanças de ordem sociocultural faz-se necessário que
aconteçam mudanças de ordem político-econômica. E tais mudanças vieram
a partir dos anos 1930, com a interiorização e a dinamização da economia,
resultantes da vitória da revolução de 1930, que traz ao governo de Goiás o
interventor Pedro Ludovico Teixeira. Em 1932, ele decreta a mudança da
sede do governo para uma localidade mais próxima à cidade de Anápolis,
onde chegaria a Estrada de Ferro de Goiás. A transferência definitiva da
nova capital de Goiás ocorrida efetivamente em 1937, quando alguns
prédios públicos e privados já estavam concluídos e sua inauguração oficial,
com o batismo cultural em 5 de julho de 1942, coincidiu com o início da
instalação de colônias agrícolas feitas pelo governo Federal em vários
pontos de Goiás, dentro da chamada “Marcha para o Oeste”; abriram-se
estradas e consolidaram-se novas relações sócio-econômicas e político-
culturais.

Essa efervescência geopolítica fez com que se verificasse uma mudança,
mesmo que discreta, nos discursos vigentes, de isolamento, abandono,
descaso e indolência que caracterizaram o século XIX e as duas primeiras
décadas do século XX para um discurso em que a certeza de um futuro de
progresso para Goiás e Goiânia, em particular, se fazia presente. Em
monografia vencedora sobre a nova Capital e intitulada Goiânia, a
Metrópole do Oeste, Gerson Castro Costa afirma que



Goiânia representa um fato sociológico inédito no País, em virtude de traduzir um movimento
centrífugo, isto é, que parte do centro de nosso território para se irradiar para a periferia [...]. É
uma grande idéia na vida nacional, é um símbolo. Conseguiu a atenção de todos os brasileiros
para a magna questão das potencialidades econômico-sociais das nossas zonas mediterrâneas. Fêz-
se o ponto de referência para o aquilatamento do valor e da energia moral do sertanejo, conquanto
orientados, um e outro, por administradores idealistas de visão. (TELES, 1964, p. 156)

Não se pode deixar de mencionar a Escola Técnica de Goiânia, como
instituição federal de ensino que tem sua origem nos primórdios da nova
capital. Em 5 de julho de 1942 foi um dos espaços em que se realizaram as
cerimônias do Batismo Cultural da nova capital. Transferida da antiga
capital Vila Boa, onde funcionava como Escola de Aprendizes e Artífices,
criada em 1909, pelo presidente Nilo Peçanha, veio para a nova capital com
o nome de Escola Técnica de Goiânia. Com seus cursos técnico-
profissionalizantes, em especial na área industrial, dispunha de um parque
gráfico que, além de produzir o material didático necessário aos seus
cursos, produzia obras nos mais diferentes gêneros, escritas pelos
intelectuais e profissionais liberais da nova capital, além de ser um
laboratório apropriado à qualificação de profissionais gráficos.

Gilberto Mendonça Teles (1964) comenta que certos acontecimentos, no
campo cultural e literário, foram muito importantes para tirar Goiás do
ostracismo secular e, dentre eles, cita a criação da Bolsa “Hugo de Carvalho
Ramos” em 1943; a fundação da Associação Goiana de Teatro (AGT) em
1946; o Congresso Nacional dos Intelectuais, realizado na nova capital
entre 14 e 21 de fevereiro de 1954, cujo temário tinha como prioridade, a
defesa da cultura brasileira e o estímulo ao seu desenvolvimento,
preservando-se suas características nacionais; o intercâmbio cultural com
todos os povos e o debate sobre problemas éticos e profissionais dos
intelectuais. Antes desse congresso, outro evento lançou sobre Goiânia os
holofotes nacionais: o Congresso Eucarístico, em 1948. Para esse congresso



o professor José Lopes Rodrigues compôs um hino, considerado por Teles
(1964) como uma bela poesia sacra.

Da realização em São Paulo, entre os dias 22 e 27 de janeiro de 1945, do
I Congresso Brasileiro de Escritores, participou o escritor goiano Bernardo
Élis, quem trouxe para Goiânia suas impressões quanto à realidade sócio-
cultural existente em São Paulo comparando-a com a existente na Capital
recém-inaugurada. Os principais objetivos desse encontro de intelectuais
eram o restabelecimento de um regime democrático e, por conseguinte, o
fim da censura às publicações, e a profissionalização dos homens de letras
com a regulamentação dos direitos autorais. Esse encontro, para a
historiografia da literatura brasileira, é considerado uma das mais
importantes ações da intelectualidade brasileira em prol da sua autonomia,
segundo os conceitos de Pierre Bourdieu. Esse primeiro Congresso de
Escritores proposto pela ABDE teve sua abertura no Teatro Municipal e as
sessões de debates no Centro do Professorado Paulista. Sergio Milliet,
coordenador da sessão paulista, e Aníbal Machado, presidente da ABDE,
foram os responsáveis pela organização do Congresso.

No entanto, o discurso de Bernardo Élis, em entrevista concedida ao
jornal Folha de Goiaz, relatando os resultados do I Congresso de Escritores,
mostra a sua visão de Goiás e, por conseguinte, de Goiânia, cuja
organização social e econômica é interpretada como atrasada e cuja política
não favorecia o campo cultural ou o campo das artes. Podemos ler isso em
um pequeno trecho da entrevista:

Em Goiás, onde o clima intelectual é ainda incipiente e desarticulado, onde o jornalismo é pobre e
mirrado, constituindo quase que um diletantismo luxuoso, circunscrito à esfera local, os afazeres
cotidianos não permitem que se dispensem maiores cuidados a essa reunião de literatos. O
intelectual brasileiro parece vedado ao goiano, que se mantém num isolamento feroz, muito mais
feroz do que o conservantismo e o retraimento mineiros, tão fustigados pela crítica dos últimos
tempos (TELES,1964, p. 158)



Conviveram, nas décadas de 1950 e 1960, discursos conflitantes que
podiam ser claramente identificados nos artigos publicados pelos jornais, na
crítica às obras literárias que saíram no período e que representavam por um
lado, a realidade dentro de um conceito ainda determinista e que ligavam o
isolamento, o atraso, a pobreza e a inércia intelectual e cultural às décadas
de isolamento que viveu Goiás em relação ao campo intelectual existente no
Sudeste e no Sul do país. Por outro lado, havia aqueles que viam as
mudanças sócio-políticas, cujo exemplo máximo tinha sido a mudança da
capital de “Vila Boa” para Goiânia, como mudanças de paradigma e,
portanto, um grande salto nas relações culturais e literárias no estado.

Uma das primeiras obras publicadas pela *iU foi “A Poesia em Goiás”
um estudo crítico sobre poesia que venceu o I Concurso Literário da
Universidade Federal de Goiás e resultado de uma aprofundada pesquisa
feita por Gilberto Mendonça Teles, intelectual atuante na fundação da
Universidade de Goiás e da Universidade Federal de Goiás. Gilberto
Mendonça Teles é ocupante, desde 11 de março de 1962, da cadeira de
número 11 da Academia Goiana de Letras, que fora originalmente destinada
ao Príncipe da Poesia Goiana, Leo Lynce.

No início da década de 1960, Gilberto Mendonça Teles (1964) enfatizou
que, dentro das forças político-sociais que caracterizavam a literatura
goiana, o período entre 1942 e 1956 foi o que possui em si as raízes dos
maiores acontecimentos culturais de nosso estado e assinalou que as
tendências de libertação intelectual só poderiam ser historicamente
avaliadas no futuro. Ressaltou também que o professor Jurandyr Pires
Ferreira, então presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
tinha exaltado, como se segue, a transferência da capital do Brasil para
Goiás:



Goiás não poderia nunca esperar a mobilização de verbas no vulto das que estão aplicando em seu
território. Só a construção de Brasília movimenta uma série imensa de atividades subsidiárias que
já se fazem sentir no incremento extraordinário das zonas periféricas de Brasília, inclusive
Anápolis e Goiânia, que sentem o efeito benéfico deste novo mercado de trabalho e de consumo.
[...]Assim, Goiás, ao influxo de Brasília, tem diante das perspectivas de seu futuro o caminho
aberto do seu progresso. (TELES, 1964, p. 192)

Entretanto, podemos assegurar que dentre os vários eventos elencados,
um dos que mais contribuíram para a formação dos repertórios culturais de
Goiânia e Goiás foi a criação das Instituições de Ensino Superior. Em 1949,
foi criada a Fundação da Faculdade de Filosofia de Goiás e isso trouxe uma
certeza: dela sairiam “os futuros responsáveis pela nossa literatura”,
conforme afirmação de Alceu Amoroso Lima. A fundação da Universidade
de Goiás (atual PUC Goiás) deu-se através de decreto em outubro de 1959
e, posteriormente, sob pressão da juventude, em particular, e de vários
segmentos da sociedade goianiense, foi criada a Universidade Federal de
Goiás, pública e laica. Na verdade, já existiam a Faculdade de Direito
(1898), a Faculdade de Farmácia e Odontologia (1947), a Escola de
Engenharia do Brasil Central (1958) e, para ser verdadeiramente uma
Universidade, faltava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que
começou a funcionar em 1962. Mas já em 1961 saía o primeiro Boletim da
UFG com apresentação feita pelo então reitor, Prof. Colemar Natal e Silva.
Nessa apresentação, o reitor assinalava a importância de se ter criado uma
Universidade Pública em Goiás e as dificuldades e os problemas resultantes
dessa empreitada, mas salientava que acreditava que “um planejamento
racional, ordenado e evoluído” e “a criação de Institutos cuja base seja a
pesquisa, a concretização de ideias e a formação de elementos técnicos
altamente capacitados” conduziriam à concretização dos objetivos de se
construir uma sociedade mais justa. Afirmava ainda que “o Boletim da
Universidade Federal que sai hoje, pela primeira vez, tem por finalidade



divulgar todos os atos administrativos da Reitoria e das diversas Unidades
integrantes da UFG – oficializando-os regimentalmente – além de oferecer
matérias de interesse dos corpos docente e discente” (NATAL E SILVA,
1961, p. 3). Seguia-se o resumo das reuniões, a primeira datada aos 28 de
janeiro de 1961. Esta, que é a primeira publicação da Imprensa
Universitária, o Boletim 1- 2, com 28 páginas, correspondente aos meses de
janeiro a junho de 1961.

Segundo as palavras de apresentação do Reitor Colemar Natal e Silva, no
Boletim da UFG, vê-se, nitidamente, o discurso sobre a certeza de que uma
instituição educacional pode mudar os rumos de uma sociedade, de um
estado, de uma nação. Já em artigo assinado por Miguel Arcanjo Batista,
assistente técnico da seção de composição da *iU da UFG, publicado na
página dois do O 4º Poder, de 14 de dezembro de 1963, data do aniversário
da UFG, afirma-se:

A Imprensa Universitária da UFG, para nós, seus operários, é antes de tudo, um motivo de
orgulho. Nela foi reunida uma plêiade de gráficos competentes, profissionais tarimbados, homens
que sempre primaram por uma conduta profissional tecnicamente mais evoluída e que, até a data
da criação da mesma, sempre lutaram com dificuldades advindas do meio ambiente, para impor
u’a melhoria técnica nas artes gráficas do Estado de Goiás. Tais dificuldades são naturalmente
compreendidas, uma vez que o fator econômico é o seu principal agente causador, porque um
parque gráfico nos moldes do nosso é sem sombra de dúvida de vulto elevado, em que pese,
também a visão curta dos que acreditam ser empreendimentos como este temerosos, quando
ocorre o contrário: são acima de tudo, uma prova concreta da marcha, já agora, acelerada, que
Goiás empreende para dinamizar a industrialização e colimar os sadios princípios da marcha para
o Oeste, cuja caminhada, nosso Estado dia a dia mais apressa, dando sobejas provas do
patriotismo e virilidade cívica. Assim sendo, nossa imprensa – a Imprensa Universitária –, figura,
sem nenhum favor, como expressão marcante desta fase empreendedora de nosso Estado.
(BATISTA, 1963, p. 2)

A criação da Universidade Federal de Goiás trouxe para Goiás a certeza
de que o isolamento, tão recorrentemente tomado como responsável pelo
atraso e pela escassez de recursos humanos e materiais, estava em vias de



ser superado. Há outras ações empreendidas pela UFG que auxiliaram na
consolidação do campo literário em Goiás extrapolando o campo específico
da educação, como por exemplo, a instituição do I Concurso Literário da
Universidade Federal de Goiás. Deste concurso participaram todos os
escritores de vanguarda na época e apresentaram trabalhos em cinco
gêneros diferentes (romance, conto, ensaio, poesia e teatro). O concurso
fora criado para valorizar os escritores goianos, pois dele poderiam
participar apenas escritores residentes em Goiás. Além do prêmio em
dinheiro, as obras premiadas seriam publicadas pela Imprensa Universitária,
ficando o autor com 20% da tiragem. Outro aspecto importante nesse
concurso é que foram chamados, para compor as bancas avaliadoras,
profissionais ligados às instituições envolvidas: UFG, UBEGoiás e AGL.

Teles (1964) comenta que na década de 1950, além do I Congresso
Nacional de Intelectuais ocorrido em 1954, não houve muita efervescência
no campo literário. Lembra-se que em 20 de março de 1955, a Associação
Brasileira de Escritores – Seção de Goiás, fez uma homenagem à estreia
literária de alguns escritores; entre eles: Ada Curado, Regina Lacerda,
Milton Viana, A. G. Ramos Jubé e Gilberto Mendonça Teles. O evento foi
no Jóquei Clube de Goiás e à ocasião discursou o Prof. Zecchi Abrahão,
que, a certa altura do discurso, comentou que “em Goiás nunca houve
literatura”, no que foi contestado e sua declaração levantou acaloradas
polêmicas literárias em todo o estado. Em 1956, mais precisamente em 25
de julho, o presidente da ABDE de Goiás, inaugurou a “I Semana de Arte
em Goiás”, para a qual foram convidados escritores paulistas que vieram e
que criticaram o anacronismo de linguagem dos nossos escritores. Homero
Silveira, que fizera abertamente tais comentários, foi muito criticado.
Jarmund Nasser aproveitou o primeiro número do Jornal Oió para comentar
o evento:



Homero Silveira, usando franqueza, falou aos intelectuais goianos. Conheceu a poesia passadista
dos nossos poetas. Foi sincero, honesto, bravo mesmo. Desgostou muitos. Tentaram responder-
lhe. Falaram muito, mas Coisa natural. [...] não convenceram ninguém. [...] Mas nem por isso as
palavras do crítico paulista deixaram de atuar os espíritos sinceros e destituídos de preconceitos.
(TELES, 1964, p. 198)

Eli Brasiliense, no terceiro número do Jornal Oió, apoiou Homero
Silveira, declarando: “Cavalo que anda com passo lerdo precisa mesmo de
algumas lambadas”. O Jornal Oió foi um importante veículo de divulgação
no campo literário goiano e tinha por missão publicar resenhas, debates
literários, ensaios, poesias e contos de escritores goianos da época. Criado
em 1957 com o objetivo de fixar uma nova mentalidade político-literária,
foi apoiado pelos intelectuais que frequentavam a livraria do Olavo Tormin,
chamada Bazar Oió e que funcionava na Avenida Anhanguera esquina com
a Goiás.

Da teoria à prática

Vimos falando em campo literário, conceito operativo que Bourdieu
utiliza para exemplificar que as criações artísticas só podem ser
verdadeiramente entendidas e valorizadas se forem identificadas as
mediações existentes entre obra e público, não perdendo de vista que
culturalmente o ser humano se distingue pela sua capacidade de
representação simbólica do real. Aplicamos a Goiás os conceitos de gênese
do campo literário e consolidação do campo literário para entendermos as
políticas editoriais movidas e desenvolvidas com o apoio de determinadas
concepções ideológico-culturais que visavam exorcizar o isolamento e o
atraso com que, em todos os discursos, o estado era caracterizado. E é nesse
âmbito que vamos classificar as obras e autores publicados pela Imprensa
Universitária. Demos prioridade às obras de cunho literário, mas



computamos também todas as obras de caráter técnico-científico-
pedagógico. Entendemos que um campo é um espaço onde as posições
sociais são ocupadas por sujeitos e instituições; nesse sentido, a posição de
qualquer sujeito ou instituição depende da quantidade de “capital” de que
cada sujeito dispõe. Qualquer área social – educação, esporte,
empreendimentos culturais, artes – pode ser enxergada como um campo
onde os sujeitos e as instituições estão interligados em relações
diferenciadas: competição, cooperação, interdependência. Os campos,
segundo Thompson (2013), são constituídos de agentes e organizações de
diferentes tipos e diferentes níveis de poder e recursos, com uma variedade
de práticas e de formas específicas de concorrência, colaboração e
recompensa, que superam a noção de mercado.

O corpus da pesquisa que conseguimos reunir e organizar é composto,
aproximadamente, por uma centena de obras. Não é esse o número exato de
obras publicadas pela *iU no período selecionado para esta investigação
(1962-1981), mas, como indicamos acima, é o corpus que conseguimos
reconstruir em vários nichos dispersos pelo estado e pelo Brasil.

Dedicamos um capítulo à consolidação do campo artístico; para isso,
mapeamos as composições das capas, quais artistas as compuseram, por
quais razões, com quais materiais e técnicas. Através de entrevistas
ouvimos alguns dos artistas que compuseram várias capas de livros e
revistas desse período da *iU. As técnicas empregadas são as mais variadas:
bico de pena, xilogravura, colagem, aquarela, desenho.

Anderson (2008) afirma que o desenvolvimento da imprensa como
mercadoria foi crucial para a criação e circulação de ideias completamente
novas e atesta que o capitalismo tipográfico acabou por estabelecer e fixar o
vernáculo, um modelo standard de língua que automaticamente excluía suas
variantes consideradas menos adequadas. Esse é outro aspecto que deve ser



esclarecido em relação às obras literárias publicadas pela Imprensa
Universitária. Há publicações que apresentam experimentações linguísticas
e estilísticas, seja nos gêneros de criação literária, seja em publicações
científicas. Assim, ao estandardizar os usos na escrita da língua, priorizando
determinadas formas em detrimento de outras, as tipografias contribuíram
para consolidar um estatuto que diferenciava as línguas impressas das
línguas faladas. Seguindo essa esteira, visamos a observar em que medida a
Imprensa Universitária influenciou nos usos linguísticos do campo literário
em Goiás.

Iniciativas como a proposta pelo Centro de Estudos Brasileiros da
Universidade Federal de Goiás, que enviou, em 1962, carta ao então reitor
da instituição, Prof. Colemar Natal e Silva, sugerindo que organizasse a I
Exposição Internacional do Livro em Goiás, foram passos na direção de
tentar dar alguma autonomia ao campo literário e de consolidar um perfil
cultural para Goiás. A Exposição aconteceu no ano 1963 e tinha por
objetivo “aproximar os povos por meio de um instrumento durável e útil,
como o livro, e ao mesmo tempo obter ajuda internacional para a formação
da nossa Biblioteca Central, mediante doação de órgãos que se fizerem
representar na Exposição.” A Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo,
contribuiu com a doação de 317 livros. Na programação da referida
exposição havia a exibição diária de dois filmes e de documentários da série
“Horizontes”.

Arnaldo Cortina (2014) em sua pesquisa sobre leituras e leitores, com
aporte teórico da semiótica discursiva, aponta os estudos culturais como
fortes aliados na reconstituição da história do livro e de sua materialidade,
construindo uma relação entre leitor e livro objeto com base na concepção
de discurso adotada pelos pesquisadores que atuam nessa área, como
Ginzburg, Le Goff, Certeau e Chartier, que estabeleceram uma visão sócio-



histórico-cultural que é uma ferramenta útil para o desenvolvimento desta
pesquisa.

A *iU não publicava apenas obras literárias, técnico-científicas ou
didático-pedagógicas; havia também o Boletim da UFG e as revistas das
unidades, como a Inter-Ação, da Faculdade de Educação, a Revista Goiana
de Artes, do Instituto de Artes; a Revista do ICHL, do Instituto de Ciências
Humanas e Letras, a Revista da Faculdade de Direito da UFG. Outro
periódico era a Revista Mimésis, da Faculdade de Filosofia que, no número
1 de 1965 – o seu primeiro ano de existência, publicou um artigo, assinado
por Antonio Theorodo da Silva Neiva, intitulado Um estudo antropológico:
a formação cultural de Goiás; nele enuncia-se o seguinte:

Em última análise, a velha Capital não tinha poderes para abrir as fronteiras de Goiás a novas
correntes culturais, nem possuía faculdades para irradiar progresso material e espiritual. [...] Como
é patente, Goiás ainda não chegou à fase da industrialização. Sua infra-estrutura repousa em
atividades predominantemente agro-pecuárias. Tal fato se deve em parte à carência de energia
elétrica que, máxime, em Goiânia, tem travado a expansão industrial, que jamais esteve paralela à
agrícola e pastoril. [...] E apesar da complexidade dessa tessitura cultural entretecida a partir das
primeiras passadas do Anhanguera, em 1725 – temos ainda muito que fazer, pois Goiás possui
64% de seus municípios sem profissionais de medicina, 67% de analfabetos e 300 mil crianças
sem escolas. (NEIVA, 1965. p. 13-14)

Encontramos, nos discursos divulgados em vários meios de comunicação,
anteriores à criação da Imprensa Universitária e após a sua criação, um
sentimento de compromisso com a cultura, com a literatura, com a difusão
de ideias e ideais que representavam, na década de 1960, a mudança, a
aglutinação de forças novas e o início da constituição de tendências em prol
da autonomia do campo cultural. Em entrevista ao Jornal Oió (número 5),
José Décio Filho afirmava:

O desenvolvimento da cultura em Goiás terá uma função muito importante na hora atual. Aos
homens mais arejados, aos jovens bem intencionados cabe a grande tarefa de fiscalizar e estimular



o crescimento de Goiás e abrir o caminho para o povo, a fim de que não haja malbaratamento de
seus recursos. (TELES, 1964, p. 202)

O propósito, pois, de nossa pesquisa é confirmar – ou não – se o empenho
explicitado nos discursos que emergem das publicações da Imprensa
Universitária contribuiu para a autonomização do campo cultural e do
sistema literário no estado de Goiás. Com esse intuito, no primeiro capítulo
da tese apresentar-se-á uma proposta de reconstituição do campo da cultura
em Goiás nas décadas de 1940 e 1950 e, em relação a esse campo, serão
identificadas as decisões políticas – públicas e privadas – que influenciaram
na constituição da rede de gráficas e editoras no estado. Em segundo lugar,
descrever-se-ão essas gráficas e editoras, procurando destacar as suas
estruturas e as diretrizes que seguiam no tocando às publicações que
confeccionavam. Enfatizar-se-á a história das duas gráficas-editoras
públicas contemporâneas à *iU: a Tipografia da Escola Técnica de Goiânia
e a gráfica do CERNE. Em terceiro lugar, expor-se-á o corpus relativo às
produções da *iU entre 1962 e 1981. Esse corpus é formado por
documentos federais, publicações periódicas, obras literárias e trabalhos de
pesquisa. Feitas essas exposições, mostrar-se-á o embasamento teórico que
permite organizar e compreender de forma sistêmica esses dados.

No segundo capítulo comparar-se-ão com a trajetória da *iU as políticas
de gestão e as políticas editoriais seguidas pelas duas gráficas-editoras
públicas acima mencionadas – a da Escola Técnica de Goiânia e a do
CERNE – e pelas três gráficas-editoras privadas de maior impacto no
período delimitado para esta pesquisa: a editora do Bazar Oió, a editora da
Livraria Brasil Central a Editora Oriente. Visamos, por um lado, a entender
as inter-relações entre essas cinco gráficas-editoras e a sua influência
conjunta no campo da cultura em Goiás; por outro, pretendemos averiguar
por que só uma das cinco conseguiu ganhar plena estabilidade.



O terceiro capítulo é dedicado a entender a inserção da *iU no sistema
literário em Goiás e a sua articulação com os outros fatores desse sistema:
autores, leitores, repertórios, mercado e instituições.

No quarto capítulo é observada a interação havida entre o campo da
produção artística em Goiás e as artes gráficas da *iU. Isso é analisado a
partir da intervenção de artistas plásticos de Goiás na confecção de capas e
na editoração em geral dos livros da gráfica e da editora da UFG.

No quinto capítulo avaliar-se-á como e em que grau as políticas editoriais
e a produção da *iU empreendida influenciaram no campo cultural do
estado de Goiás e, em particular, no sistema literário.
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LINHA 4: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE LÍNGUAS INDÍGENAS E
DEMAIS LÍNGUAS NATURAIS
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Resumo: Este trabalho visa analisar a microconstrução “pois não” na perspectiva
da Gramática de Construções. A partir da análise de dados do português brasileiro
falado e escrito em sequências dialógicas, observa-se como ocorreu o processo de
mudança que resultou nos diferentes constructos de “pois não”. Resultados
preliminares demonstraram a ocorrência de constructos mais abstratizados a partir
do século XIX. A pesquisa faz supor uma relação entre os constructos e o
mecanismo de intersubjetificação. Após essa constatação, reconhecendo-se que a
intersubjetificação é o domínio das relações interlocutivas, recorreu-se à análise
de categorias pragmáticas baseada na descrição de Hengevald e Mackenzie (2008)
para distinguir detalhadamente os valores semântico-pragmáticos da
microconstrução “pois não” em contextos mais intersubjetivos. Mediante a análise
dos contextos de mudança, constatou-se que essa microconstrução resulta de uma
construcionalização gramatical.

Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso. Gramática de
Construções. Marcador Discursivo.

 

1 Introdução

Este artigo fundamenta-se em uma pesquisa que objetiva analisar o uso
da microconstrução “pois não” e descrever o percurso de constituição de
seu pareamento forma e função, fundamentada no aporte teórico
denominado Gramática de Construções (doravante CxGr)3 ou abordagem



construcional, com base em Goldberg (1995, 2006, 2013), Croft (2001),
Traugott (2008), Traugott e Trousdale (2013) e Bybee (2010), a fim de
elaborar a rede construcional que os usos dessa construção integram.

Esses autores também sustentam a concepção de língua que ampara este
estudo: a de que a língua consiste em uma rede conceitual formada a partir
de pares de forma-significado. Por sua vez, a concepção de linguagem
envolve a atualização discursiva a partir do contrato interativo, a
instanciação da língua no uso.

A Gramática de Construções integra uma abordagem Funcionalista
centrada no uso, em que a língua é concebida como um instrumento de
interação social, por meio do qual são estabelecidas relações comunicativas
entre os usuários.

A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) preocupa-se em
analisar a língua em uso e em explicar as regularidades observadas na
interação linguística, considerando as condições discursivas que motivam a
realização dos fatos da língua. As situações e os contextos comunicativos
em que tais usos são atualizados consistem em parte fundamental dessa
análise. Logo, a característica principal dessa abordagem é analisar a língua
atentando-se ao contexto linguístico (aparato léxico-gramatical) e a situação
extralinguística (dados do contexto interacional).

Segundo Oliveira (2015), atualmente, duas propostas analíticas têm
demonstrado coerência e efetividade para tratar do contexto linguístico, que
é uma dimensão de grande relevância nessa perspectiva de estudo da língua:
1) a proposta de Traugott (2008), vinculada à perspectiva da
gramaticalização de construções, e aos estudos cognitivistas, com
representação especial de Croft (2001) e Croft e Cruse (2004); 2) e a
proposta de Diewald (2002), voltada para os ambientes originais de
polissemia e consequente mudança linguística.



Dentre ambas as propostas sobre os contextos de mudança, optamos pela
abordagem de Diewald (2002), devido ao fato de que percebemos a sua
compatibilidade com os princípios da CxGr, especialmente aqueles que
dizem respeito ao esquema formal e significativo de pareamento
construcional. Além disso, os tipos de contexto propostos pela autora estão
baseados na noção de ambiência gramatical, ou seja, atentam para a macro
sistematização da gramática das línguas.

Em relação ao fenômeno linguístico analisado neste estudo, é comum
ouvirmos, atualmente, a construção “pois não” sendo utilizada por falantes
do Português Brasileiro (PB), especialmente em situações de atendimento
ao público. O interesse por estudar essa construção se justifica pela
imprevisibilidade que ela apresenta a partir de seus aspectos composicionais
e os significados a ela relacionados.

Apresentamos, neste artigo, uma análise da instanciação dos usos de
“pois não” com status menos composicionais e, consequentemente, mais
abstratizados. Antes, contudo, expomos nas seções seguintes alguns
pressupostos teórico-metodológicos relevantes à compreensão dessa
análise.

2 Procedimentos metodológicos

Os dados integram o Corpus do Português (DAVIES e FERREIRA,
2006), composto por mais de 45 milhões de palavras e quase 57 mil textos
em português (brasileiro e europeu) do século XIV ao século XX. Nesse
corpus, os dados são catalogados por língua oral e escrita, dialeto, registro e
período histórico. Trata-se de um corpus de acesso gratuito4 cuja interface
permite realizar pesquisas por palavras exatas ou frases, palavras-chave,



classes gramaticais, ou qualquer combinação destes. Proporciona também a
pesquisa de palavras vizinhas e consultas de natureza semântica.

Considerando que a microconstrução “pois não” tende a ser mais
produtiva em contextos dialogais, selecionamos dados orais e escritos de
caráter mais interativo disponíveis no corpus. Tais textos compõem a
categoria denominada de “Ficção” pelo Corpus do Português, em que são
abrigados textos de romance e peças teatrais. Esses gêneros textuais, por
seus aspectos funcionais, estruturais e informacionais, apresentam uma
forte carga de verossimilhança e, por isso, os consideramos excelentes
exemplares da língua em uso.

Os parâmetros iniciais de análise estão ancorados nos fatores de
esquematicidade, produtividade e composicionalidade, conforme Traugott e
Trousdale (2013); nas noções de subjetividade e intersubjetividade, tais
como postuladas por Traugott (2010); nos tipos de contextos propostos por
Diewald (2002, 2006), e na configuração do nível interpessoal, segundo
Hengeveld e Mackenzie (2008).

Para o entendimento de princípios gerais sobre abordagens
construcionais, tomamos como referencial teórico: Goldberg (2006, 2013),
Croft (2001), Traugott (2008), Traugott e Trousdale (2013) e Bybee (2010).
Tais pressupostos serão detalhados nas próximas subseções.

3 Fundamentos teóricos

A Gramática de Construções está ancorada no fundamento de que “a
unidade preliminar da gramática é a construção gramatical, que pode ser
caracterizada por qualquer elemento formal diretamente associado a algum
sentido, alguma função pragmática ou alguma estrutura informacional”
(MARTELOTTA, 2011, p. 85). Nos termos de Goldberg (1995, p. 4)5:



Construções são tidas como as unidades básicas de língua. Padrões frasais são considerados
construções se algo sobre a sua forma ou significado não é estritamente previsível a partir das
propriedades de suas partes componentes ou de outras construções. Ou seja, a construção é
postulada na gramática, se puder ser demonstrado que o seu significado e/ou a sua forma de
composição não é derivada de outras construções existentes na língua.

Desse modo, a frequência de uso de uma determinada construção é que
contribui para a ocorrência da gramaticalização desse padrão linguístico e
que passa a compor um esquema mental acessível aos falantes.

Croft (2001) afirma que a noção de construção abrange forma e o
significado de qualquer estrutura gramatical na CxGr. Todavia, o autor
ressalta que essa generalização não implica que as construções sejam
meramente uma lista não estruturada. As construções compõem um
“inventário estruturado”, geralmente representado por uma “rede
taxonômica”, do conhecimento de um falante e das convenções de sua
língua. Desse modo, “cada construção constitui um nó na rede taxonômica
das construções” (CROFT, 2001, p. 25).

Traugott e Trousdale (2013), baseados em Langacker (1987), Croft
(2005) e Goldberg (1995, 2006), compreendem construções como
“unidades simbólicas convencionais”. Entendemos, portanto, que a CxGr é
compreendida como uma gramática de uso cujo principal fator de mudança
está na interação entre falantes, em que os sentidos são negociados e
convencionalizados.

Traugott (2008) propõe que as construções podem ser descritas e
analisadas a partir de um conjunto mínimo de níveis composto por
macroconstruções, mesoconstruções e microconstruções. Nosso fenômeno
de análise consiste em uma microconstrução.

Microconstruções (também denominadas types) são unidades
instanciadas e se atualizam no uso mediante os constructos (ou tokens)6, os
quais são imbuídos de forte carga pragmática, uma vez que consistem em



“instâncias de uso em uma ocasião especial, proferidas por um falante
particular (ou escrito por um escritor particular) com um propósito
comunicativo particular” (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p. 16). Dito
de outro modo, os constructos correspondem ao uso efetivo, àquilo que os
falantes/escritores produzem e que os ouvintes/leitores processam7. Desse
modo, pode-se dizer que os significados dos constructos são altamente
dependentes do contexto de enunciação.

3.1 Tipos de mudanças linguísticas: mudanças construcionais e
construcionalização

É sabido que a mudança linguística decorre da existência, inicialmente,
de um período de instabilidade ou variação, ainda que nem toda
instabilidade ou variação implique mudança. A mudança não ocorre de
forma instantânea, nem uniforme, ou seja, pode haver duas ou mais formas
concorrendo ou coexistindo durante determinado tempo.

Na CxGr, é importante considerarmos a distinção entre dois níveis de
mudanças linguísticas: mudanças construcionais e construcionalização. Para
compreendê-los, vale considerar que uma mudança é resultado de processos
anteriores, tais como a inovação e a convencionalização (TRAUGOTT e
TROUSDALE, 2013). A inovação consiste em um potencial individual da
construção para a mudança. A inovação só contribui para uma mudança
quando ocorre a convencionalização do novo uso entre um grupo de
falantes. Sendo assim, para que uma inovação seja considerada uma
mudança, primeiramente é necessário que seja replicada.

Segundo Traugott e Trousdale (2013, p. 16), a mudança construcional

[...] começa quando novas associações entre constructos e construções surgem ao longo do tempo,
ou seja, quando a replicação de tokens leva a categorizações provisórias que não estavam
disponíveis para usuários da língua antes e podem, portanto, ser chamadas de “novas”.



Embora as mudanças construcionais possam induzir a
construcionalização, nem sempre acarretam a instanciação de uma nova
construção. Logo, as mudanças construcionais colaboram para a ocorrência
de construcionalização, constituindo-se em uma etapa anterior a esta. Elas
indicam polissemias e ocorrem em apenas um dos níveis da análise
linguística (ou na forma, ou na função).

A construcionalização, por sua vez, é definida como a criação de um
pareamento forma-nova-significado-novo, isto é, implica a elaboração de um

novo signo no sistema linguístico, consistindo em uma mudança type, isto
é, no nível de microconstruções. Trata-se da constituição de novos tipos de
nós, os quais apresentam nova sintaxe ou morfologia e um novo significado
codificado na rede linguística de uma população de falantes. A criação de
novos nós na língua pode ser de natureza gramatical (construcionalização
gramatical) ou lexical (construcionalização lexical).

Impreterivelmente, para que haja construcionalização é necessário
constatar mudanças em ambos os níveis, forma e significado,
simultaneamente, pois a construcionalização envolve neoanálise da forma
morfossintática e do significado semântico/pragmático, bem como
mudanças discursivas e fonológicas em diversos estágios.

3.2 Fatores de esquematicidade, produtividade e composicionalidade

Devido ao alto poder descritivo e analítico da proposta de Traugott e
Trosdale (2013), optamos por trazer, de modo detalhado, as considerações
desses pesquisadores acerca dos fatores esquematicidade, produtividade e
composicionalidade. A proposta dos autores, inclusive, favorece e incentiva
análises consistentes dos processos de formação sistêmica, ao conjugarem
diacronia e sincronia e definirem princípios de análise. Sua abordagem
resulta de dezenas de anos de pesquisas na Teoria Clássica de



Gramaticalização, oferecendo a possibilidade de expandir a visão a respeito
dos processos de mudança linguística.

A esquematicidade é uma propriedade de categorização que envolve
abstração. De modo geral, os esquemas representam uma generalização de
categorias linguísticas ou não e são percebidos pelos usuários da língua de
modo inconsciente devido às estreitas relações existentes entre elementos
de mesma categoria numa rede de construção. Sendo assim, pode-se dizer
que o fator de esquematicidade visa abarcar os padrões gerais de uma série
de construções mais específicas.

Esse fator pode ser mensurado em graus de generalidade ou de
especificidade. Por exemplo, partindo de um nível mais geral, temos o
conceito de “instrumento musical”, que é mais abstrato e inclusivo que o
conceito de “piano”, ou o conceito de “substantivo”, que é mais abstrato
que o de “substantivo próprio”. De um nível mais específico ao geral,
“gatos” compõe parte do esquema maior “mamíferos”, “verbos de ligação”
corresponde ao esquema de “verbos” etc.

Além disso, os esquemas são compostos por slots que podem ou não ser
preenchidos e formar outras microconstruções. Uma construção pode ser
inteiramente esquemática, tal como SNLoc (AGUIAR, 2015), que permite
que todos os seus slots sejam preenchidos, ou parcialmente esquemática,
quando há uma parte substantiva, tal como a construção “chutar o balde/
pau da barraca”.

O fator de produtividade numa construção também é gradiente, ou seja,
refere-se à característica de extensão (abrangência) ou limitação do
esquema construcional. Em termos morfológicos, podemos pensar, por
exemplo, sobre o grau em que a combinação de uma conjunção mais um
advérbio de negação (como é o caso de “pois não”) sanciona a criação de
novas construções discursivo-pragmáticas. Em outras palavras, podemos



constatar a produtividade do esquema “pois não” mensurando em que
medida ocorre o aumento da gama colocacional, ou “expansão da classe
hospedeira” (host class), tal como denominado por Himmelmann (2004).

Traugott e Trousdale (2013, p. 18) afirmam que muitos trabalhos sobre
produtividade têm se preocupado com a questão da frequência. Baayen
(2001) e Bybee (2003 e outros) distinguem a frequência type (“o número de
expressões diferentes que um padrão particular tem”) da frequência token
(“o número de vezes que a mesma unidade ocorre no texto”). Para Traugott
e Trousdale (2013), há uma correspondência direta entre o aumento de
frequência de uso com o aumento da frequência do constructo, por isso,
associam a frequência type com aquela relacionada à frequência de uma
determinada construção e a frequência token com a frequência do
constructo, e ressaltam, novamente, a relevância da rotinização dos usos por
parte dos falantes.

Logo, a produtividade pode estar relacionada à rotinização e à repetição
frequente, mas também à expansão da classe hospedeira (host class).
Quanto mais esquemático o modelo, mais slots exigem ser ocupados, ou
seja, mais produtivo ele é e maior é a frequência type.

O fator de composicionalidade, por sua vez, diz respeito à relação de
transparência entre forma e significado. Tal como explicitam Traugott e
Trousdale (2013, p. 19):

Se uma construção é semanticamente composicional, então, enquanto o falante produzir uma
sequência sintaticamente convencional, e o ouvinte entender o significado de cada item individual,
o ouvinte será capaz de decodificar o significado do todo. Se não for composicional, haverá
incompatibilidade entre o significado dos elementos individuais e o sentido do todo.

Analisando os usos intersubjetivos da construção “pois não” quanto aos
fatores de esquematicidade, produtividade e composicionalidade,
consideramos que o grau de esquematicidade dessa construção é baixo, uma



vez que não abre slots a serem preenchidos. Quanto à produtividade da
construção, tendo em vista que este fator se relaciona ao quanto uma
construção tem seus usos estendidos, é inoportuno afirmar o grau de
produtividade nesse momento, pois, nesse momento da pesquisa, ainda não
temos uma perspectiva holística da construção em estudo. Considerando
que a diminuição da composicionalidade é a diminuição da transparência
entre a compatibilidade do significado das partes e da sintaxe, julgamos que
o grau de composicionalidade da construção “pois não” também seja baixo,
tal como foi explicado anteriormente.

3.3 Tipos de contexto

Em termos das relações contextuais, são relevantes para esta pesquisa as
taxonomias propostas por Diewald (2002, 2006). Nessa proposta de análise
contextual, o contexto é analisado considerando uma escala dos ambientes
semântico-sintáticos nos quais os usos linguísticos são instanciados,
favorecendo a mudança gramatical.

Diewald (2006) evidencia que novas funções gramaticais não surgem de
modo homogêneo, ao contrário, suas origens estão ligadas a “contextos”
linguísticos específicos ou a “construções”. Assim, propõe um modelo de
análise que integra aspectos semânticos, morfológicos e estruturais,
enfatizando o papel das relações e influências paradigmáticas entre
construções em uma determinada etapa histórica na língua. Tal modelo faz
distinção entre três fases cronológicas das funções gramaticais ordenadas
diacronicamente e associadas a tipos de contextos peculiares, como se vê no
Quadro 1:

Quadro 1: Tipos de Contexto em gramaticalização

Estágio Contexto Significado / Função



I Pré-condições da gramaticalização Contextos atípicos implicatura conversacional

II Desencadeamento de gramaticalização Contextos críticos opacidade múltipla

III Reorganização e diferenciação Contextos isolados polissêmico / heterônomo

Fonte: Adaptado de DIEWALD, 2006, p. 4

A primeira fase de mudança, que diz respeito aos “contextos atípicos”,
demonstra as condições prévias para a gramaticalização se desenvolver.
Nessa fase é possível perceber uma expansão inespecífica da distribuição da
unidade lexical para contextos em que não tinha sido utilizada
anteriormente. O significado, portanto, “[...] surge como uma implicatura
conversacional, ou seja, este significado é contextualmente e
pragmaticamente acionado e não explicitamente codificado nos próprios
itens linguísticos” (DIEWALD, 2006, p. 4).

No segundo estágio, temos o acionamento real (o início) do processo de
gramaticalização em que são constatadas diversas interpretações possíveis
para determinada construção linguística, incluindo o significado recém
gramaticalizado. Essa fase é marcada por múltiplas ambiguidades e
opacidades estruturais e semânticas, por isso diz respeito a “contexto
crítico”. Diewald (2002, p. 109) distingue que enquanto na fase I “[...]
novas possibilidades estruturais e semânticas foram distribuídas ao longo de
diferentes contextos de forma independente um do outro, na fase II, fatores
estruturais e semânticos acumulam em um contexto específico crítico”.

O terceiro estágio, por sua vez, assinala a consolidação ou conclusão do
processo de gramaticalização que não se reverte a uma fase anterior. Nesse
momento, há uma reorganização e uma diferenciação das formas
gramaticais, em que o novo significado é isolado como um significado
distinto do significado mais antigo, mais lexical. Tal separação é possível
mediante a existência de contextos linguísticos específicos, os contextos
isolados, que favorecem uma leitura particular do termo gramaticalizado



em detrimento de outras leituras. Logo, o novo significado gramatical não é
mais dependente de implicatura conversacional e torna-se verdadeiramente
polissêmico, na medida que co-ocorre com o antigo significado.

3.4 A (inter)subjetividade e o nível interpessoal

Traugott (2010) alega que a (inter)subjetividade compõe o contexto em
que as mudanças ocorrem. Nesse sentido, a noção de contexto está mais
relacionada ao processo de negociação de significados entre falantes. A
inovação linguística, por exemplo, é influenciada pela subjetividade, pois
provém de uma situação em que, na interação comunicativa, o ouvinte
interpreta uma construção e a analisa diferentemente das pretensões iniciais
do falante. No momento em que o ouvinte neoanalisa os significados
pragmáticos dessa construção como significados semânticos e passa a
utilizá-la em outras situações comunicativas, sendo compreendido por
outros usuários da língua, a intersubjetividade também está envolvida.

Reconhecendo-se que a intersubjetificação é o domínio das relações
interlocutivas (intersubjetivas), recorreu-se à análise de categorias
pragmáticas, com base na descrição de Hengevald e Mackenzie (2008),
para distinguir especificamente os valores semântico-pragmáticos da
microconstrução “pois não” em contextos mais intersubjetivos. É verdade
que utilizar dos postulados da Gramática Discursivo Funcional (doravante,
GDF) parece estar fora do escopo teórico desta pesquisa, todavia Hengeveld
e Mackenzie (2008) fazem descrições relevantes e detalhadas em relação ao
nível interpessoal, o que nos leva a uma apreciação e a uma vinculação a
sua proposta. Tendo em vista a presença de uma forte carga interpessoal na
construção “pois não”, sendo altamente interativo o seu uso mais abstrato,
uma teoria que desenvolve o nível interpessoal pode auxiliar-nos na análise.
As postulações teórico-descritivas de Hengeveld e Mackenzie (2008)



fornecem subsídios cientificamente fortes para a descrição das diversas
funções exercidas por esse novo uso na língua. Por isso, nos valemos da
aplicabilidade de algumas categorias da GDF, conciliando-as na descrição
da construção “pois não”. Na seção seguinte, é possível perceber melhor
essa conciliação teórica, ao apresentarmos a análise os dados.

4 Análise dos dados

Num primeiro momento de análise, realizamos uma busca geral no
Corpus do Português para verificar a ocorrência de todos os constructos da
construção “pois não” no banco de dados do Corpus. Os usos encontrados
foram organizados, separando-se usos do PB e do Português Europeu (PE).
Logo após, foram “filtrados” a partir do critério de composicionalidade e
alocados em um cline organizado do mais composicional ao menos
composicional. No desenvolvimento dessa atividade investigativa,
observamos os possíveis micropassos de mudança da construção “pois não”
tendo em vista o pareamento forma-função e promovemos a caracterização
dos contextos típicos, críticos e atípicos da construção “pois não”, com base
em Diewald (2002, 2006).

Os usos que inicialmente nos despertaram a atenção são equivalentes aos
seguintes:

 

[1] — Talvez o senhor pudesse me aconselhar alguma coisa.
— Pois não, pois não - respondeu o homem, solícito.
(Corpus do Português).

[2] — Pois não?, o gerente atende.
(Corpus do Português).



 
No exemplo [1], a construção “pois não” indica uma maneira cortês de

responder afirmativamente. O uso equivale ao sentido de “sim” e/ou
“claro”. Expressa o consentimento ou disponibilidade de fazer algo ou de
tomar alguma atitude. Nesse caso, um dos interlocutores pede um conselho,
e o outro responde com “pois não”, garantindo que o pedido foi aceito. De
outro modo, a construção “pois não”, no exemplo [2], sob a forma
interrogativa, equivalendo a “Em que posso ajudar?”, denota prontidão e
disposição em ajudar e indicia disponibilidade do locutor em estabelecer
interação. Em ambos os casos, a construção constitui usos discursivo-
interativos, atuando como orientadora da interação na sentença.

Além desses dois usos, constatamos que a microconstrução marcadora
discursiva8 “pois não” se instancia em, pelo menos, mais seis constructos
distintos, em contextos isolados, tal como definido por Diewald (2002,
2006), que se diferem quanto ao valor semântico-pragmático e
informacional. Diante de tal constatação, optamos por analisar também tais
constructos, já que constituem exemplares da microconstrução ora em
estudo.

Ao hierarquizar os usos, utilizamos os seguintes critérios para aferir a
composicionalidade:

 
1) Possibilidade de material interveniente na construção sem perder o

sentido;
2) Quebra do padrão oracional básico;
3) Perda de propriedades categoriais.
 
Além do padrão de composicionalidade, no intuito de estabelecer

distinção entre os usos, uma vez que em sua maioria apresentaram baixo



grau de composicionalidade, foi necessário organizá-los segundo o critério
de (inter)subjetividade. Com base em Lyons (1982), Traugott (2010, p. 33)
compreende a subjetividade como “o modo pelo qual as línguas naturais,
em sua estrutura e seu modo normal de operação, fornece para o agente
locutório a expressão de si mesmo e suas próprias atitudes e crenças”
(LYONS, 1982, p. 102), enquanto a intersubjetividade refere-se à relação do
agente locutório com o destinatário, atentando-se à imagem desse
interlocutor. Via de regra, os processos intersubjetivos são mais abstratos
que os subjetivos. Assim, a distinção entre os usos foi trabalhada em graus
de (inter)subjetividade balizados pelo conteúdo comunicado.

Após isso, percebemos que a construção em estudo tende a se
especializar em contextos mais intersubjetivos. Sendo assim, para melhor
caracterizar tais usos, nos apropriamos das categorias pragmáticas propostas
por Hengeveld e Mackenzie (2008) quanto ao nível interpessoal da língua.
Como o próprio nome sugere, o nível interpessoal “lida com todos os
aspectos formais de uma unidade linguística que refletem o seu papel na
interação entre o Falante e o Destinatário” (HENGEVELD e
MACKENZIE, 2008, p. 46). Em outras palavras, trata-se do domínio das
estratégias empregadas na interação comunicativa para se atingir os
objetivos almejados.

Dentro do nível interpessoal, o Move é a unidade de análise
hierarquicamente mais alta, o qual pode conter um ou mais Atos
Discursivos, que por sua vez são a menor unidade identificável do
comportamento comunicativo. O Ato Discursivo pode ser constituído por
Ilocução, por um ou mais Participantes do ato de fala e pelo Conteúdo
Comunicado. No estudo da construção “pois não” o campo da Ilocução foi
o mais produtivo no que diz respeito a classificar os usos encontrados. A
Ilocução indica o propósito dos atos verbais e pode ser instanciada por



verbos performativos explícitos, ilocuções abstratas, ou pelos membros de
um conjunto limitado de interjeições e expressões que por si constituem um
ato discursivo comunicativo ou expressivo.

Os usos encontrados da construção “pois não”, em sua maioria, integram
as ilocuções abstratas. Estas envolvem a introdução de um predicado
abstrato em que o contorno comunicativo é essencial para o entendimento.
O Ato Discursivo acontece como um contrato comunicativo em que os
sentidos estão implícitos e, portanto, são resultados de convencionalização.
As categorias ilocucionárias e seus usos conversacionais convencionais são
diversos e variam entre as línguas. Dentre tais categorias, foi possível
identificar a construção “pois não” atuando nas seguintes instâncias:

 
a) Mirativo: O falante manifesta a sua surpresa sobre o conteúdo

proposicional evocado pelo conteúdo comunicado.
b) Exortativo: O falante incentiva-se ou incentiva um interlocutor a

realizar a ação evocada pelo conteúdo comunicado.
c) Declarativo: O falante informa o interlocutor do conteúdo

proposicional evocado pelo conteúdo comunicado.
d) Admoestativo: O falante aconselha o interlocutor a realizar a ação

evocada pelo conteúdo comunicado.
e) Comissivo: O falante compromete-se ele mesmo à realização futura de

uma situação evocada pelo conteúdo comunicado em que ambos,
falante e interlocutor, estão envolvidos.

f) Interrogativo: O falante solicita resposta do interlocutor para o
conteúdo proposicional evocado pelo conteúdo comunicado.

 
Além das ilocuções abstratas, um dos usos da construção “pois não” foi

qualificado entre o grupo das chamadas interjeições interativas, as quais se



diferenciam das interjeições expressivas, pois, enquanto estas expressam
apenas emoções do próprio falante (por exemplo, “Ai!”), aquelas são
claramente direcionadas a um interlocutor, tal como em “Bom dia!”;
“Parabéns!”, “Obrigada!”, etc.

Também encontramos constructos da microconstrução “pois não”
atuando como ato discursivo irônico. A ironia corresponde a uma estratégia
para formular um conteúdo proposicional no nível representacional que não
representa as reais crenças do falante. Esse mecanismo, no nível
interpessoal, requer que o falante tenha domínio da interação, a fim de que
não seja incompreendido pelo ouvinte, no sentido de este interpretar o
conteúdo proposicional tal como foi proferido.

Toda essa análise da construção “pois não”, partindo do padrão de
composicionalidade, passando pelos graus de (inter)subjetividade, e
chegando às distinções pragmáticas dos usos, conforme categorias do nível
interpessoal, foi sistematizada na elaboração da rede construcional
hierárquica exposta na Figura 1:

 



Figura 1: Rede construcional hierárquica da construção “pois não” (elaboração própria)

 
As alterações sintático-semânticas percorrem um trajeto que parte de um

contexto atípico em que a conjunção “pois” ganha mobilidade na sentença
oracional, passando pelo contexto crítico em que perde seu valor
conjuntivo, até chegar ao contexto isolado, em que percebemos a ocorrência
de um chunk9 entre os termos que compõem a microconstrução, ou seja, a
palavra “pois”, após perder sua função conjuntiva, associa-se à palavra



“não”, que também perde sua função de negação, para comporem subpartes
de um esquema em que, ambas as palavras acopladas, sancionam uma
função semântica distinta daquelas assumidas pelos dois termos quando
analisados isoladamente em seus estágios composicionais.

5 Considerações Finais

Constatamos que conforme a construção “pois não” vai se abstratizando,
ela também perde material semântico e, às vezes, atua apenas como
elemento do nível interpessoal, sem conteúdo. A tendência, como vimos, é
de a microconstrução atuar num nível ilocucionário do ato discursivo, como
tratam Hengeveld e Mackenzie (2008).

Como houve neoanálise e alterações nos dois polos do pareamento
forma-função, a microconstrução “pois não” consiste em um caso de
construcionalização que possui natureza gramatical.

Fica perceptível, também, mediante a observação dos dados apresentados
sobre a microconstrução “pois não”, que seus constructos menos
composicionais atuam no nível da intersubjetividade. É notável que há uma
relação direta entre o grau de composicionalidade e o grau de
(inter)subjetividade, sendo que quanto mais composicional for o uso, mais
objetivo, e quanto menos composicional, mais intersubjetivo. Ademais,
quanto menos há conteúdo comunicado nos usos dessa construção, maior é
o grau de intersubjetividade, logo, maior é sua atuação no nível pragmático.

Após as análises realizadas, percebemos também que a construção “pois
não” pode ser instanciada em diferentes contextos comunicativos e assumir
distintos valores semântico-pragmáticos e discursivo-funcionais. Nos usos
mais composicionais da construção, há a possibilidade de se preencher
esquemas. Entretanto, à medida que a construção vai se gramaticalizando e
se tornando menos composicional, não há esquemas a serem preenchidos.



Somado a isso, a construção parece ganhar mobilidade na sentença
oracional, atuando, por vezes, como parentética.
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Resumo: Nosso estudo ancora-se nas concepções teóricas da Linguística
Funcional Centrada no Uso e na Gramática de Construções, que definem a
constituição gramatical como um sistema de entidades interconectadas
cognitivamente (LANGACKER, 2008, TOMASELLO, 2010). A língua, nessa
definição, é concebida a partir de uma rede de relações através de um modelo
centrado no uso (TROUGOTT e TROUSDALE, 2013, CROFT, 2001,
GOLDBERG, 2006). Tendo essas concepções teóricas como base, pretende-se
apresentar os dados iniciais da pesquisa a respeito dos usos da construção “um
belo dia” em uma perspectiva sincrônica. Os corpora eleitos para a pesquisa são o
Corpus do Português, o Corpus D&G e o Corpus Fala Goiana. Mais
especificamente, tem-se como objetivo analisar/descrever a constituição, a
funcionalidade e o tipo de mudança relacionados à microconstrução “um belo
dia”, em sua acepção mais abstrata. Como resultados parciais, detectamos que há
diferentes graus de abstratização, indiciando uma mudança construcional.

Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso. Gramática das
Construções. “Um belo dia”.

 

Considerações Iniciais

Neste trabalho, apresentamos um estudo acerca da construção “um belo
dia” e a nossa hipótese é de que essa construção, em seu uso mais
abstratizado, atua no nível textual, auxiliando na macro-organização da
narrativa. Cabe, no entanto, conhecer os efeitos de sentido que seus usos
produzem. As perguntas de pesquisa que norteiam a nossa pesquisa são:



1. Quais pareamentos forma e função são explicitados pelos diferentes
usos de “um belo dia”, considerando-se as propriedades sintática,
morfológica, fonológica, semântica, pragmática e discurso-funcional
(CROFT, 2001) dessa construção?

2. Quais são os contextos de produtividade dessa construção?
3. Quais são os diferentes usos de “um belo dia”?
4. Como se configura o continuum de mudança de “um belo dia”, desde

o contexto típico até o contexto de isolamento?
5. Qual tipo de mudança construcional ocorreu com “um belo dia”?
Mais especificamente, os nossos objetivos são: analisar e descrever a

constituição, a funcionalidade e o tipo de mudança relacionados à
microconstrução “um belo dia” em sua acepção mais abstratatizada3. Para
conseguir isso, se faz também necessário analisar suas dimensões, seus
fatores de construcionalidade, além de identificar os contextos de mudança
que os usos verificados no corpus identificam. E, por fim, esboçar os seus
esquemas type e token4 e a rede conceitual que esse uso mais abstrato
integra. Na próxima seção, abordaremos a concepção teórica adotada nesta
pesquisa.

Gramática de Construções: a nossa base teórica

A base teórica usada nesta pesquisa são as obras de referência da
Gramática de Construções (CROFT, 2001, DIEWALD, 2002, TRAUGOTT;
TROUSDALE 2013). Por estar ancorada nessa teoria, nos pautamos na
visão de língua apresentada por Traugott e Trousdale (2013), enquanto uma
rede formada por construções. Essa rede é estruturada através do
conhecimento individual, de uma comunidade de fala, juntamente com o
conhecimento coletivo. Os nós dessa rede estariam ligados a outros nós via



semântica, sintaxe, conhecimento cognitivo, cultural, enfim, a ligação pode
ocorrer em um desses campos ou até mesmo pela junção deles
(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013).

Já a linguagem, segundo essa perspectiva, seria a atualização discursiva,
ou seja, tudo que envolve a interação, a rede de contextualização. É através
da linguagem que o falante atualiza o discurso, fazendo surgir os novos nós
na rede construcional, com novas ligações. Por trabalhar com a língua em
uso, essa teoria tem como fenômeno de análise as construções, e não o
léxico, porque entende que os signos passam pelo processo de
construcionalização,

[A] construcionalização é a uma nova criação de forma e significado, dando origem a novos tipos
de nós, que têm nova sintaxe ou morfologia e um novo significado codificado na rede linguística
de uma população de falantes. É acompanhada por mudanças no grau de esquematicidade,
produtividade e composicionalidade. A construcionalização de esquemas sempre resulta de uma
sucessão de micropassos e, por conseguinte, é gradual. Novas microconstruções podem também
ser criadas de forma gradual, mas elas também podem ser instantâneas. Microconstruções
gradualmente criadas tendem a ser procedurais, e microconstruções instantaneamente criadas

tendem a ser com conteúdo (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013: 22)5.

Portanto, para resultar em uma nova construção, o par forma-função deve
ter passado por várias mudanças e essas mudanças devem ser tanto na
forma morfossintática e fonológica quanto no significado
semântico/pragmático/discursivo (CROFT, 2001).

Neste estudo, usamos a proposta de análise de Diewald (2002), que
nomeia as etapas de mudança de uma construção como estágios de
gramaticalização, começando pelo contexto típico, passando pelo atípico,
crítico até o contexto de isolamento.

A autora conceitua o contexto típico como aquele em que a construção é
conceitual e, portanto, mais ligada ao léxico, diferenciando-o do contexto
atípico, que seria a primeira fase do processo de gramaticalização, pois



nesse contexto a construção há uma expansão de usos, ou seja, a construção
passa a ser usada em novos contextos. Assim, o novo significado pode ser
gramaticalizado, surgindo como uma implicatura conversacional, isto é,
esse significado é contextual e pragmaticamente acionado e não
explicitamente codificado no próprio item linguístico. Contextos atípicos
podem continuar após a gramaticalização.

A segunda fase é a ativação efetiva do processo de gramaticalização, o
chamado contexto crítico, em que a construção possui uma opacidade
estrutural e múltiplos significados, podendo ter várias interpretações, entre
elas, o novo significado gramatical. As funções de contextos críticos são
estimulantes para ocorrer a gramaticalização, mas permanecem apenas
nesta fase e desaparecem no desenvolvimento posterior.

A última fase é o contexto de isolamento, em que se instaura a
gramaticalização, pois, nesta fase há dois significados: o novo significado
gramatical em oposição a um significado mais lexical, o mais velho. Esta
separação dos dois significados, velho e novo, é atingida quando se tem
duas construções distintas e essas construções terão contextos linguísticos
específicos, em que um uso excluirá o outro uso, ou seja, eles não mais
concorrerão. Quando há essa oposição entre um uso e outro, o processo de
gramaticalização foi concluído.

A metodologia adotada neste trabalho parte dos pressupostos teórico-
metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso e tem como base,
prioritariamente uma pesquisa de cunho qualitativo, pois temos como
interesse em analisar, descrever a constituição da microconstrução “um belo
dia” nos níveis: sintático, semântico, discursivo-pragmático e morfológico
de cada contexto de gramaticalização. Mas, sempre que necessário, fazemos
uso da pesquisa quantitativa também, haja vista que esses dois tipos de
pesquisas não são dicotômicos.



Os usos até agora coletados foram do Corpus do Português escrito/oral
contemporâneo6, criado por Mark Davies, professor de linguística da
Universidade Brighan Young, dos EUA e Michael Ferreira, pesquisador da
Universidade de Georgetown, também dos EUA. Esse corpus possui 45
milhões de palavras e é composto de 57 mil textos produzidos entre os
séculos XIV até o século XX, permitindo que o usuário faça uma busca por
séculos, por modalidade ou pela língua falada em Portugal ou no Brasil.
Portanto, é uma ferramenta de grande valia na hora do levantamento dos
dados.

Nesta pesquisa contemplamos os dados do Português Brasileiro nas mais
diversas situações e modalidades de uso da língua, em uma perspectiva
sincrônica. Mais especificamente, iniciamos a coleta pela literatura
romanesca, por entender que essa modalidade de escrita apresenta fortes
traços da verossimilhança com o cotidiano e, por isso, esse uso seria mais
produtivo e funcional, uma vez que pressupomos que o uso mais
abstratizado de “um belo dia” se presta à funcionalidade dos gêneros do
discurso narrativo.

Análise Inicial dos Dados

Nesta seção, temos como objetivo trazer a análise dos dados coletados,
inicialmente do Corpus do Português, sob a perspectiva teórica da
Gramática de Construções.

Enfatizamos que a hipótese central deste estudo é que a construção “um
belo dia” passa por um processo de mudança, em seu uso mais abstratizado
atua no nível textual, auxiliando na macro-organização da narrativa. A fim
de testar essa hipótese e conseguir atingir os objetivos, apresentamos a
análise referente ao parâmetro: contextos de gramaticalização de Diewald



(2002). Abaixo, nos subtópicos, indicamos as peculiaridades sintáticas,
semânticas, discursivo-pragmáticas e morfológicas de cada contexto de
gramaticalização.

Contexto típico

Ao analisar a microconstrução “um belo dia”, notamos que havia um uso
menos abstratizado, mais ligado ao mundo real, físico, espacial que exercia
uma função lexical. Em uma análise sintática, pode aparecer tanto no
sintagma nominal, exercendo uma função de sujeito, predicativo do sujeito
ou objeto direto; quanto no sintagma adverbial, exercendo uma função de
advérbio de tempo. Como é notável nas instanciações abaixo, veja:

1. parteira pousou no chão o cachimbo, que estivera fumando, e foi aquecer uns panos. Deu meio-
dia e a rapariga não teve a criança. As dores tinham melhorado um pouco. Tia Joaquina batia os
beiços rezando “ - Tenha paciência, minha filha, tenha fé no Senhor do Bonfim “, dizia ela
muito solícita. João da Mata passou todo esse dia na Aldeota, aguardando o sucesso, bebendo
aguardante e acendendo cigarros, esquecido da repartição. Mestre Cosme armara-lhe uma rede
no alpendre e fora-se a desbastar a mata, escanchado na Coruja. Fazia um belo dia de sol,
calmo e luminoso. O arvoredo imóvel dormitava na esplêndida pulverização da luz que o
narcotizava para beber-lhe a seiva. O passaredo aninhava-se na verde espessura dos cajueiros
em flor, contubernal e gárrulo; rolas bravas debicavam nas clareiras os minúsculos diamantes
que o sol punha na areia. E no silêncio e na beatitude daquela espécie de eremitério João pôde
dormir um sono bom de duas horas, embalado pelos gemidos da afilhada como por um vago e
monótono estribilho trespassado de melancolia. Às sete horas da (A normalista, Adolfo
Caminha, Corpus do Português).

2. grotesco tipo de mestre-escola: usava cartola cinzenta, casaca preta e calças brancas.
Comprometera-se com meu pai a ensinar-me primeiras letras em troca de uma flauta de ébano
com chaves de prata. A sedução do campo, trepando-me nas árvores, enchendo os bolsos, e
ainda mais o estômago, de frutas, espreitando os pássaros, perseguindo as borboletas,
inspirava-me horror à escola. Entretanto, o Laurentino, cria de casa, filho mais velho da
escrava Antônia, era acusado de distrair-me dos estudos com a sua estimada criação de
canários brigadores, e, em um belo dia de sol, bem me recordo, ao voltar da escola, já não
encontrei às voltas com os seus queridos passarinhos o Laurentino, que havia sido embarcado



para o Sul. Com os olhos cheios de lágrimas, abri a porta das gaiolas, e deixei ganharem o
espaço livre aqueles outros cativos. Desde aquele momento fui abolicionista de coração. No
curso de preparatórios o livro que concorreu para a formação de meu espírito foram as Fábulas
de Fedro. É um livro em cujas páginas se reflete nitidamente a (O momento literário, João do
Rio, Corpus do Português).

Outra característica que pode ser notada no fragmento (2) é o fato de ter,
na maioria dos casos, um complemento para a palavra “dia”, como pode ser
notado anteriormente “de sol, calmo e luminoso”. Analisamos essa
característica como outro indício de que o pareamento “um belo dia” se
refere ao dia em um sentido lexical, concreto, pois aceita que haja uma
locução adjetiva para melhor definir o dia em que se passa a história
narrada, trazendo assim uma maior precisão do tempo.

Em uma visão morfológica, temos uma estrutura bastante composicional
porque tem um significado bem composicional. O constructo aceita
inversão, material interveniente, grau e funciona como um qualificador.

No próximo contexto de gramaticalização, o contexto atípico, veremos
como o pareamento apresentará polissemias e uma estrutura composicional
diferente.

Contexto atípico

O contexto atípico foi o que mais apresentou ocorrências, pelo fato de ser
bastante polissêmico, ser um estágio intermediário da gramaticalização em
que o sentido do pareamento já não tem uma ligação forte com o léxico,
mas ainda não está fixo, estruturado.

Neste contexto, o construto “um belo dia” aparece mais no início ou no
meio da frase, ficando próximo a um verbo de ação, sujeito ou conjunção e
exerce uma função semelhante a um adjunto adverbial, pois a posição
ocupada por ele na frase e os elementos com quem o construto se relaciona



hierarquicamente permite analisá-lo funcionando como um advérbio, em
um sintagma adverbial.

Ademais, “um belo dia” aparece em uma estrutura complexa, em um
período composto e ajuda na sequenciação textual, como um elemento que
realiza a progressão dos fatos narrados:

3. iria sem dúvida sofrer por aí torturantes e ridículas necessidades “ Foi, porém, tudo inútil, e o
sonhador mudou-se, com a sua nuvem cor-de-rosa, para a companhia de dois estudantes de
medicina, igualmente pobres e não menos gineteadores de ideal. Principiou então para ele a
verdadeira vida de boêmia. Quanta privação e quanto vexame! mas também quanta dourada
fantasia! quanto aroma de mocidade em flor, e quanta delicadeza de sentimentos! Com três
forasteiras andorinhas se encontraram à beira de um telhado antes de formar o seu verão,
encontraram-se os três boêmios um belo dia por acaso à mesa de um café da rua do Ouvidor, e
conversaram, e riram, leram e fumaram de camaradagem os seus versos sem conta e os seus
cigarros bem contados, fingiram juntos depois um jantar de quatrocentos réis por cabeça, e
ficaram bons amigos. Já nessa mesma noite dormiram os três no mesmo quarto, e desde então
formaram a sua república, onde muitas vezes durante o dia inteiro faltava o que comer, o que
fumar e o que beber, mas onde nunca faltou (A condessa Vésper, Aluísio Azevedo, Corpus do
Português).

4. papai. Castelo Branco - Não é um motivo plausível! Gabriela - Pois não é? Castelo Branco - O
motivo foi Outro. Já lhes disse que sou podre de rico, e, por conseqüência, proprietário de
muitas propriedades. Uma dessas propriedades, e justamente aquela que ligo mais apreço, de
tal modo está situada, que tira a vista do rio ao palácio do Capitão-General. Muitas vezes
chegou a dizer-me o Capitão-General: “ Morgado de São Gabriel, você não quer vender-me o
cochicholo “ recusei sempre ceder-lhe o cochicholo. Então, vai um belo dia e diz-me o
Capitão-General: “ Morgado de São Gabriel, você não quer vender-me o cochicholo? hei de
possuí-lo sem gastar um real. Vou mandar arbitrá-lo pela municipalidade, e babau “ Carlos -
Mas não sei que relação possa haver.. Castelo Branco - Espere! Um dia pareceu-me que a
rapariga tinha certa inclinação por Vossa mercê. Gabriela - Oh! muita, muita, muita, papai!
Castelo Branco - Não insistas, rapariga. Inclino-me a crer que, de seu lado, Vossa Mercê (A
casadinha de Fresco, Arthur Azevedo, Corpus do Português).

Desta maneira, exerce um papel agora semelhante a um adjunto
adverbial, porque a posição que ele ocupa na frase e os elementos com que
dialoga permitem analisá-lo funcionando como um advérbio. Além disso, o



pareamento assume também uma função no período composto, em uma
estrutura mais complexa. Ajuda na sequenciação textual, principalmente,
quando aparece depois de uma conjunção, pois ajuda na progressão textual
dos fatos.

Em relação aos verbos com que a microconstrução se relaciona, esses não
possuem uma ligação com tempo concreto, mas são, na maioria, verbos que
indicam ações, isso confirma a tese de que agora exerce um sentido mais
abstratizado do que antes.

Em uma análise semântica, percebemos que a noção de tempo
permanece, ora mais ligada ao tempo concreto, ora a um tempo mais
narratológico, vago, impreciso.

Sobre a questão morfológica do pareamento nesse contexto, ainda temos
uma noção de composicionalidade muito presente, pois por analogização
podemos traçar outras construções types mais convencionalizadas, por
exemplo: “um certo dia”, “um dia”, “um dia qualquer”. Portanto, supomos
que essas construções seguem o mesmo esquema construcional da rede para
a formação de “um belo dia”, por questões de similaridade morfossintática
e semântica, pois apesar das estruturas terem diferenças morfológicas, todas
são sintagmas adverbiais que indicam um tempo indeterminado, impreciso,
mas já convencionalizado entre os falantes.

Passamos agora para o último contexto encontrado, o contexto crítico.

Contexto crítico

Em uma análise quantitativa dos dados trazidos pelo Corpus do
Português, percebemos que foi o contexto que trouxe menos ocorrências no
século XX, quando comparado com o contexto atípico. Isso se justifica
porque no contexto crítico as ambiguidades que existiam antes, agora se
fixam, se desfazem.



Analisando sintaticamente, a microconstrução permanece no início e no
meio da frase, assume uma função no sintagma adverbial e a função
exercida pelo construto recai não somente no período, mas no texto de uma
maneira geral. Em muitos casos, o construto vem separado por vírgulas,
assim como estava no contexto atípico. Em sua volta também há verbos de
ação, entretanto, muitas vezes acompanhado de expressões de realce, como
“até que” e conjunções adversativas:

5. que é grande, ou belo, ou arrojado, e fingiu ligar interesse ao que ele fazia, ao que ele dizia, ao
que ele ganhava, ao que ele pensava e ao que ele conseguia com paciência na sua vida estreita
de negociante rotineiro; mas, de repente, zás! faltou-lhe o equilíbrio e a mísera escorregou,
caindo nos braços de um boêmio de talento, libertino e poeta, jogador e capoeira. O marido não
deu logo pela coisa, mas começou a estranhar a mulher, a desconfiar dela e a espreitá-la, até
que um belo dia, seguindo-a na rua sem ser visto, o desgraçado teve a dura certeza de que era
traído pela esposa, não mais com o poeta libertino, mas com um artista dramático que muitas
vezes lhe arrancara, a ele, sinceras lágrimas de comoção, declamando no teatro em honra da
moral triunfante e estigmatizando o adultério com a retórica mais veemente e indignada. Ah!
não pôde iludir-se.. e, a despeito do muito que amava à ingrata, rompeu com ela e entregou-a à
mãe, fugindo em (O cortiço, Aluísio Azevedo, Corpus do Português).

6. ímpeto, mas, pensando bem no caso, achou que era justo deixar à mulher aquele consolo. “
Coitada! devia viver bem aborrecida da sorte “ Tinha ainda por ela um sentimento compassivo,
em que a melhor parte nascera com o remorso. “ Era justo, era! que a pequena aos domingos e
dias santos lhe fizesse companhia “ E então, para ver a filha, tinha que ir ao colégio nos dias de
semana. Quase sempre levava-lhe presentes de doce, frutas, e perguntava-lhe se precisava de
roupa ou de calçado. Mas, um belo dia, apresentou-se tão ébrio, que a diretora lhe negou a
entrada. Desde essa ocasião, Jerônimo teve vergonha de lá voltar, e as suas visitas à filha
tornaram-se muito raras. Tempos depois, Senhorinha entregou à mãe uma conta de seis meses
da pensão do colégio, com uma carta em que a diretora negava-se a conservar a menina, no
caso que não liquidassem prontamente a divida. Piedade levou as mãos à cabeça: “ Pois o
homem já nem o ensino da pequena queria dar! Que lhe (O cortiço, Aluísio Azevedo, Corpus
do Português).

O uso, tanto da expressão de realce “até que”, quanto da conjunção
adversativa juntamente com o pareamento “um belo dia”, ajudam alertar o
leitor que o fluxo da narrativa irá mudar, que algo novo está para acontecer.



Analisando a instanciação (4), percebemos que há uma gradação
semântica verbal que começa no verbo “desconfiar”, depois passa para
“espreitar”, chegando no ponto máximo que é “seguir”, pois aí o
personagem descobre que estava sendo traído pela esposa, apresentando
assim o ápice da narrativa, que agora já se encaminha para o desfecho do
problema instaurado.

Segundo Neves (2000), a preposição “até” exerce vários papéis
semânticos, entre eles a circunstanciação de tempo em que uma
ação/processo/estado chega a um limite final temporal. Analisando então a
nossa ocorrência por esse viés semântico, percebemos que a preposição
“até” juntamente com o constructo “um belo dia” formam um clima de
gradação das ações executadas pelo personagem até chegar ao seu limite
que foi seguir a mulher.

Em (5) “um belo dia” introduz o fato do personagem não ter conseguido
entrar mais na escola, portanto altera o fluxo narratológico, pois juntamente
com a conjunção adversativa “mas” altera toda uma rotina que o
personagem tinha. De acordo com Neves (2000), a conjunção “mas”, entre
outras funções semânticas, quando ocorre no “início de enunciado, muito
caracteristicamente, em início de turno” (NEVES, 2000, p. 767) possui o
papel semântico de introduzir um novo tema, que contrasta com o
anteriormente selecionado, não implicando em uma desconsideração ou
desvalorização, propriamente dita, mas marcando uma progressão temática.

Essa progressão fica evidente na instanciação (5), porque depois da
conjunção “mas” e do constructo “um belo dia” há uma mudança na
sequenciação dos fatos narrados, uma vez que o pai está ausente da vida da
filha e isso muda o percurso narratológico e, consequentemente, traz para a
narrativa um ponto máximo em que há uma complicação a ser resolvida.



Em termos pragmático-discursivos “um belo dia” permanece em uma
sequência narrativa ficcional, mais subjetiva, marcando nesse contexto um
tempo mais narratológico do que concreto, e, junto com o determinante, o
adjetivo e o substantivo formam um todo, nomeado na literatura
construcional como um chunk (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), em
que não é mais possível distinguir o significado do todo pelo significado
das partes.

Em uma análise geral, ao analisarmos os usos de “um belo dia” nos três
contextos percebemos que as ocorrências anteriores revelam usos que
primeiramente apresentavam a descrição do dia, completando um sentido
de um verbo ligado à noção concreta de tempo ou até mesmo predicando
um sujeito. No contexto atípico, promove uma progressão textual,
aparecendo em um período composto, ou seja, mais complexo que no
primeiro contexto, acompanhado por uma conjunção indicativa de uma
ligação de duas orações. E, por fim, no contexto crítico, vem acompanhado
de conjunções adversativas ou uma preposição que destaca algo importante
da narrativa, geralmente, o clímax da história, funcionando como um
operador textual7.

Nesse último contexto, ainda podemos destacar que, ao usar “um belo
dia” de maneira topicalizada, o interlocutor rompe com o esquema de
ordenação universal frasal SVO e usa o recurso cognitivo da
contrastividade, citado por Furtado da Cunha (2013), como um recurso que
serve para chamar a atenção do locutor para o fato narrado, quebrando a
expectativa que vinha sendo construída pelo interlocutor.

Portanto, através desse percurso que “um belo dia” fez sintaticamente
percebemos os micropassos da mudança, atuando desde uma posição mais
final da frase para uma posição mais marcada, iniciando uma frase ou se
fixando no meio da frase, sendo marcado por vírgulas.



No contexto crítico, “um belo dia” pode ser interpretado como “de
repente”, “repentinamente”, isto é, ele pode indicar ao interlocutor que
depois “um belo dia” terá uma informação importante da narrativa, não
esperada e que isso mudará o fluxo narratológico.

Notamos também que noção de tempo, apresentada anteriormente nos
outros contextos, nesse contexto ainda persiste, confirmando assim o
princípio da persistência de Hopper (1991 apud GONÇALVES, et al, 2007),
o qual afirma “que há alguns traços semânticos da forma-fonte na forma
gramaticalizada” (GONÇALVES, et al, 2007, p. 83).

Entretanto, no contexto crítico o adjetivo “belo” ganhou um sentido não
mais ligado à beleza em si, mas a algo extraordinário, diferente, anormal
que não era esperado pelo interlocutor. Relaciona-se, então, a um fato novo
que será revelado na narrativa, haja visto o interlocutor não estranhar
locutor marcar com o pareamento “um belo dia” algo que, muitas vezes,
não é belo, é doloroso, triste e que mudará o contexto narratológico dos
personagens para pior.

Nesse sentido, entendemos que a intersubjetividade (CROFT, 2011;
MARTELOTTA, 2011) é recuperada pelo interlocutor através do contexto,
quando o pareamento é usado em uma instanciação com um sentido mais
abstratizado. Através dos mecanismos metáfora e metonímia, o interlocutor
consegue realizar a nova leitura do constructo nesse novo contexto.

Portanto, ao analisarmos os usos de “um belo dia” nos três contextos
notamos que a microconstrução ainda não chegou ao último estágio da
gramaticalização, nomeado por Diewald (2002) de contexto de isolamento,
no qual a microconstrução ganha um contexto específico e terá a oposição
entre os significados velho e novo. Acreditamos nisso porque a
microconstrução “um belo dia” não apresenta ainda um contexto de



isolamento, posto que, por mais que seja gramaticalizada, a ideia de tempo
ainda persiste e, deste modo, não restringe o uso a contextos específicos.

Próximos Passos

Pretendemos dar sequência a esta pesquisa para confirmar ou não a nossa
hipótese e atingir nossos objetivos. Para que isso seja possível, precisamos
coletar mais dados da construção “um belo dia” usando como corpora
auxiliares o Corpus D&G e o Corpus da Fala Goiânia.

A nossa análise pretende também utilizar os outros parâmetros eleitos
nesse estudo, são eles: Dimensões das Construções: Tamanho,
especificidade, conceito (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013);
Esquematicidade, produtividade e composicionalidade (TRAUGOTT;
TROSDALE, 2013) e o Modelo de Gramática de Construção Radical
(CROFT, 2001).

Ao final, entre os nossos objetivos estão o de conseguir demonstrar por
qual tipo de mudança construcional o constructo “um belo dia” na sua
acepção mais abstrata passou e tentar traçar a rede conceitual desse uso
mais abstratizado.
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-Mente: radical ou afixo?
 

Neide Domingues da Silva1

Maria Suelí de Aguiar2

 

Resumo: Na Gramática Normativa do Português Brasileiro, o item linguístico -
mente costuma ser prescrito como afixo; entretanto, observam-se nele algumas
peculiaridades funcionais que o distinguem de outros afixos nessa língua.
Verifica-se, por exemplo, a possível realização de -mente apenas no último
advérbio numa coordenação de dois ou mais advérbios em -mente ([calma e
repentina]mente). Assim, a categorização de -mente é tema controverso entre
linguistas. Em Espanhol, por um lado, Bello (1988), Hockett (1971), Seco (1972),
Zagona (1990), Kovacci (1999) consideram os advérbios em -mente palavras
compostas e -mente um radical; por outro lado, Alarcos Llorach (1970; 1994),
Egea (1979), Karlsson (1981), Bosque Munõz (1987; 1989), Varela Ortega (1990),
Miranda (1994), Rainer (1996), Rodríguez Ramalle (1999) consideram os
advérbios em -mente palavras derivadas e -mente um afixo. A esses teóricos,
acrescentem-se Torner (2005), Zwicky (1987), Nevis (1985), Miller (1992), que
consideram os advérbios em -mente palavras pseudoderivadas e -mente um afixo
frasal. Deve-se esse posicionamento à natureza fluida de -mente, que pode ser
categorizada como “palavra dependente” conforme postulações de Camara Jr.
(1975). Em decorrência de semelhanças tipológicas, é possível estender ao
Português Brasileiro as descrições e análises de -mente em Espanhol.

Palavras-chave: Morfologia. –Mente. Radical. Afixo. Afixo Frasal.

 

Introdução

Ao longo do tempo, as línguas rearranjam-se nos diversos níveis
(fonológico, morfológico, sintático, semântico, discursivo3) de modo a se
instaurarem novos significados. Conceitua-se de língua como estrutura
fluida sujeita a reestruturações de seus elementos em decorrência de fatores



intra e extralinguísticos. Nesse contexto, -mente, usado em diversas línguas4

para formar advérbios a partir de adjetivos (repentinamente), decorre do
fenômeno de gramaticalização do substantivo mente ‘intelecto, alma,
espírito’5, usado em Latim e línguas neolatinas arcaicas, que passa a
funcionar como -mente.

Acerca desse item linguístico, verificam-se algumas peculiaridades
funcionais: (i) em nível fonológico, o uso de -mente determina a ocorrência
de dois acentos prosódicos, um no adjetivo, outro em -mente
(príncipalménte, nórmalménte). Além disso, o uso de -mente mantém o
timbre aberto da vogal média do adjetivo-base (fÓrtemente); (ii) em nível
morfológico, -mente deve ser acrescido a adjetivos não masculinos
(*calmomente); (iii) em nível sintático, -mente pode ser realizado apenas no
último advérbio numa coordenação de dois ou mais advérbios ([calma e
repentina]mente); (iv) em nível semântico, percebe-se que -mente não pode
ser adjungido a adjetivos derivados de substantivos concretos
(*terreamente).

Em decorrência das peculiaridades funcionais verificadas em -mente, a
categorização desse item linguístico é controversa entre linguistas. Em
Espanhol, por um lado, de acordo com Bello (1988), Hockett (1971), Seco
(1972), Zagona (1990), Kovacci (1999), -mente funciona como radical; por
outro lado, conforme Alarcos Llorach (1970; 1994), Egea (1979), Karlsson
(1981), Bosque Munõz (1987; 1989), Varela Ortega (1990), Miranda
(1994), Rainer (1996), Rodríguez Ramalle (1999) -mente funciona como
afixo. Numa posição teórica intermediária, Torner (2005), Zwicky (1987),
Nevis (1985), Miller (1992) categorizam -mente como afixo frasal, no
sentido de admitir resquícios do substantivo mente ‘intelecto, alma, espírito’
em -mente.



Divide-se o artigo, respectivamente, em duas seções: (i) O item
linguístico -mente como radical; (ii) O item linguístico -mente como afixo.
Em (i), discorre-se sobre a categorização dos advérbios em -mente como
palavras compostas; em (ii), apresenta-se a categorização dos advérbios em
-mente como palavras derivadas, com algumas ressalvas justificadas em
postulações de Torner (2005). O estudo desse autor, em Espanhol, pode ser
estendido ao Português Brasileiro haja vista as semelhanças no que diz
respeito ao uso de -mente nessas duas línguas.

1. O item linguístico -mente como radical

A categorização de -mente como radical não é unânime; pois, entre outras
razões, -mente não possui mais o status de substantivo, ou seja, não evoca,
de modo pleno, acepções que lhe foram peculiares outrora: intelecto, alma,
espírito. Além disso, categorizando-se -mente como radical,
pressuporíamos, por exemplo, a possível realização de plural (*vagas-
mentes) ou de grau (*vaga-mentinha), o que não ocorre. As considerações
de Lee (1997) sobre os compostos no Português Brasileiro são pertinentes
na medida em que o autor diferencia compostos lexicais e compostos pós- -
lexicais:

[...] no PB, há dois tipos de compostos: compostos lexicais e compostos pós-lexicais. Os
compostos lexicais são formados no léxico e são sintaticamente opacos, ou seja, esses compostos
se comportam como uma unidade (uma palavra comum) em relação a processos morfossintáticos,
pois não permitem flexão, derivação, nem concordância. Os compostos pós-lexicais são formados
no componente pós-lexical (no componente da sintaxe) e, portanto, são sintaticamente
transparentes (permitindo flexão, derivação, concordância); esses compostos resultam da atuação
da regra de formação de palavras não morfológicas [...].

Vale esclarecer o conceito de “palavra não morfológica”, mencionado em
Lee (1997). Nesse sentido, Camara Jr. (1975) explica que há palavras



morfológicas e palavras fonológicas, também chamadas prosódicas. As
palavras morfológicas são lexicais (classes abertas) ou funcionais (classes
fechadas). As palavras fonológicas são acentuadas em oposição a clíticos
(não acentuados). Em se tratando do conceito de palavra, de acordo com
Bisol (2007, p. 65), “distinguir a palavra lexical ou morfológica da palavra
prosódica ou fonológica é o primeiro passo. Enquanto a primeira se
identifica pela classe morfológica, substantivo, adjetivo, verbo etc, a
palavra fonológica se identifica pela presença do acento.”

Desse modo, conforme postulações de Lee (1997), incluem-se os
advérbios em -mente na categoria dos compostos pós-lexicais, que se
formam a partir da união de duas palavras fonológicas. Há de se reconhecer
que -mente distingue-se de outros afixos haja vista que, entre outros fatores,
ele permite a manutenção de acento prosódico no adjetivo ao qual se liga
(histÓricamÉnte) e do timbre da vogal aberta do adjetivo (sÉria/
sEriamente).

Essa ligação prosódica entre -mente e o adjetivo a que se liga sugere uma
conservação, ainda que opacizada, do valor lexical de -mente; que, quando
usado como mente ‘intelecto, alma, espírito’, em Latim e línguas neolatinas
arcaicas, não afetava o timbre da vogal tônica do adjetivo com que se
relacionava: boa mente, forte mente, obstinata mente, longa mente, sola
mente (Cf. Machado, 2003, III volume, p. 287; IV volume, p. 105).
Verifica-se também a conservação lexical das formas eruditas, quando
mantidas no adjetivo-base, como se demonstra em (1):

 

(1) a. indubitabile > indubitável > indubitavelmente
b. fidele > fiel > fielmente
c. fidelissimus > fidelíssimo > fidelissimamente

 



De acordo com Di Sciullo e Williams (1987), compostos lexicais são
“compostos verdadeiros”, formados em nível morfológico, em oposição a
compostos pós-lexicais, formados em nível sintático, considerados
“pseudocompostos” porque permitem flexões entre seus constituintes.
Então, conforme as postulações de Di Sciullo e Williams (1987),
categoriza-se -mente como parte de um composto pós-lexical, isto é, de um
“pseudocomposto” em decorrência da possível6 realização de afixo de
gênero (bel-A-mente) ou de afixos de grau e gênero (bel-ISSIM-A-mente) no
adjetivo, bem como da possível realização de -mente apenas no último
advérbio numa coordenação de advérbios em -mente ([gentil e
afetuosa]mente).

Di Sciullo e Williams (1987) categorizam os advérbios em -mente como
pseudocompostos devido às peculiaridades funcionais que sugerem a
conservação de traços lexicais, herdados de mente, substantivo. Os autores
não incluem os advérbios em -mente entre os compostos plenos haja vista a
opacização lexical de mente ‘intelecto, alma, espírito’, que passa a
funcionar como -mente. Acerca da dessemantização de mente e consequente
morfologização de -mente, Said Ali (1966, p. 230) afirma que:

Enquanto em Latim só se usaram dizeres como fera mente, bona mente (ou feramente, bonamente,
pois se pronunciariam ligando as palavras), em que se combinava o substantivo com qualificativos
adequados à sua significação, o processo em vigor era, quando muito, a composição, formavam-se
palavras compostas. Desde porém que, com igual facilidade, puderam vogar combinações como
ràpidamente, recentemente, já a palavra mente tinha perdido a significação e valor de substantivo
e, de termo componente, passava a funcionar como sufixo criador de advérbios.

Então, Said Ali (1966) categoriza -mente como afixo derivacional e os
advérbios formados a partir da adjunção desse item a adjetivos como
derivados. Entretanto a categorização de -mente como afixo derivacional
não é consensual; pois, entre outros motivos, os afixos derivacionais
costumam se posicionar antes dos afixos flexionais. Torner (2005, p. 118)



destaca que, em Espanhol, afixos flexionais sempre seguem os afixos
derivacionais, regra válida também em Português Brasileiro (garot-inh-a).

Assim, de acordo com Torner (2005, p. 118), -mente ocupa uma posição
posterior ao afixo flexional -a, usado no adjetivo-base a partir do qual se
forma um advérbio, fenômeno que ocorre também com adjetivos no grau
superlativo: apressadíssimAmente. Sabendo-se que o acréscimo de -mente
ocorre após o afixo flexional -a, seria incoerente categorizar -mente como
afixo derivacional, em sentido pleno, haja vista que ele pode seguir um
afixo flexional. Torner (2005, p. 118) reforça o caráter não derivacional
pleno de -mente a partir da anteposição desse item linguístico a -íssim
(*fuertementísimo ‘*fortementíssimo’), o que provoca não apenas
descategorialização adverbial, mas também agramaticalidade.

Para Schwindt (2013), em Português Brasileiro, ocorre incorporação
sufixal, com possível7 neutralização do timbre da vogal pré-tônica; ou
composição sufixal, com manutenção do timbre da vogal pré-tônica.
Demonstram-se esses fenômenos fonológicos, respectivamente, em (2) e
(3):

 

(2) incorporação sufixal
a. malÓca > maloquéiro
b. sÓl > soláço
c. tÉrra > terróso
d. mÓle > moléza

 



(3) composição sufixal
a. sÓ > sÓménte
b. sOl > sÓlzínho
c. tÉrra > tÉrrínha
d. mÓle > mÓlínho

 
Assim, em decorrência dos traços prosódicos demonstrados, Schwindt

(2013) distingue a funcionalidade de diversos afixos usados em Português
Brasileiro, entre eles, -mente. Devido às peculiaridades funcionais desse
item linguístico, refuta-se a categorização descritivista de -mente como
afixo lexical, incluído em uma categoria linguística, presumivelmente,
homogênea. A propósito, o conceito de afixo lexical está relacionado ao
fenômeno de incorporação sufixal.

Nesse contexto, o fenômeno de incorporação sufixal permite a
identificação de apenas uma palavra fonológica ao passo que o fenômeno
de composição sufixal pressupõe a realização de duas palavras fonológicas.
Segundo Vigário (2003), advérbios em -mente representam uma palavra
morfológica e duas palavras fonológicas, também chamadas prosódicas
(alegre e mente).

Outrossim, além das considerações feitas em níveis fonológico,
morfológico e sintático, incluem-se, nesta análise, considerações em nível
semântico. Acerca disso, Borba (2003, p. 74) afirma que não se admite o
acréscimo de -mente a adjetivos semanticamente concretos: *térreo >
terreamente, *polar > polarmente, *farinhento > farinhentamente. Assim,
verifica-se que -mente seleciona adjetivos semanticamente abstratos:
alegremente, curiosamente, gostosamente, lindamente, fartamente,
vagamente. Esse traço funcional evoca o valor lexical abstrato de mente
‘intelecto, alma, espírito’, usado em Latim e línguas neolatinas arcaicas.



2. O item linguístico -mente como afixo

Miller (1992, p. 105-106) considera que os clíticos e o afixo -mente têm
um estatuto categorial intermediário entre palavras independentes e afixos.
Torner (2005) relaciona o afixo -mente aos pronomes proclíticos objetos
haja vista a similaridade morfossintática existente entre eles, ou seja, tanto -
mente ([calma e repentina]mente) quanto os pronomes proclíticos (o [vi e
ouvi]) admitem escopo sintagmático. A propósito, em Provençal Arcaico,
admitia-se a realização de -mente apenas no primeiro advérbio numa
coordenação de advérbios em -mente conforme exemplifica Karlsson (1981,
p. 109): infinidament e eternal ‘infinitamente e eterna’. Acerca da
semelhança funcional entre clíticos e -mente, Torner (2005, p. 115) afirma
que:

A noção de afixo frasal tem sido usada para descrever clíticos que, do ponto de vista morfológico,
são semelhantes aos afixos; mas que, simultaneamente, manifestam características de palavras
independentes. O argumento para analisar -mente como um afixo frasal é baseado em dados
sincrônicos e diacrônicos, incluindo algumas semelhanças com pronomes clíticos objetos.

Nesse contexto, os clíticos são selecionados por palavras independentes,
podendo se posicionar antes (proclíticos) ou depois destas (enclíticos).
Smith (2013) reconhece a ocorrência de endóclise, embora rara nas línguas
do mundo: “[...] a endóclise é um fenômeno muito raro. Um dos casos mais
conhecidos é chamado ‘mesóclise’, em Português Europeu, em que o clítico
aparece entre a raiz do verbo e a morfologia de concordância.”. O autor cita
como exemplos “dár-te-íamos” e “percebér- -me-ás”.

A cliticização ocorre num estágio gramatical intermediário entre a forma
livre (palavra morfológica) e forma presa (afixo). Torner (2005, p. 130)
considera os pronomes enclíticos como afixos lexicais haja vista que
operam em bases lexicais e os pronomes proclíticos como afixos frasais já
que admitem bases frasais. A seguir, demonstram-se, respectivamente, a



possibilidade de escopo lexical e de escopo frasal do pronome “o”, enclítico
em (4) e proclítico em (5):

 

(4) leed y [corregid] lo
‘leia e [corrija]-o’

 

(5) lo [leí y corregí]
‘o [li e corrigi]’’

 
Infere-se que, por um lado, em (4), o pronome enclítico “o” tem um

escopo lexical atuando apenas sobre o último verbo; por outro lado, em (5),
o pronome proclítico “o” tem um escopo frasal, atuando como objeto de
dois verbos. Assim, Torner (2005, p. 130) categoriza “o” como afixo lexical
em (4) e como afixo frasal em (5). Nesse contexto, Torner (2005) concorda
com Bosque Munõz (1987, p. 88) para quem, em Espanhol, “a ênclise afeta
uma só palavra, enquanto a próclise afeta uma projeção frasal”. O escopo
frasal atribuído por Torner (2005) aos pronomes proclíticos objetos pode ser
estendido ao afixo -mente como exemplificado em (6):

  
(6) [AdvP8 [ AdjP9 directa o indirecta]-mente] 

[Sintagma Adverbial [Sintagma Adjetival direta ou indireta]-
mente]

 
 

Em (6), percebe-se que -mente, acrescido a um sintagma adjetival
formado por dois adjetivos coordenados, forma um sintagma adverbial.
Torner (2005) ressalta a possibilidade de inserção de um advérbio
intensificador sem que haja agramaticalidade no sintagma adverbial



(AdvP), reforçando a hipótese de escopo sintagmático de -mente, como se
observa em (7):

 
(7) [AdvP [ AdjP más rápida y más eficaz]-mente]

[Sintagma Adverbial [Sintagma Adjetival mais rápida e mais
eficaz]mente]

 
Enfim, a seguir apresentam-se os argumentos de Torner (2005, p. 128)

para categorizar -mente como um afixo frasal, categoria alocada entre o
clítico e o afixo:

Por um lado, encontramos em -mente a maioria das propriedades de afixos derivacionais. Em
primeiro lugar, assumir que -mente é um afixo derivacional (frasal) permite resolver o problema
da categoria resultante do processo de formação: é um afixo derivativo que deriva advérbios de
adjetivos. Segundo, se -mente é um afixo não há necessidade de explicar por que essa forma não
existe como uma palavra independente na língua. Terceiro, podemos explicar a estrutura interna
da palavra, pois como vimos o processo de formação de palavras envolvendo advérbios em -mente
está sujeita às restrições semânticas características de derivação em espanhol. Por outro lado, se
assumirmos que -mente é um afixo frasal que combina com um sintagma adjetival podemos
explicar por que a ligação é produzida depois de inflexão – ele não combina com uma base
adjetival lexical, no léxico, mas com um sintagma adjetival, na sintaxe – e por que ele pode ser
omitido em coordenação de adjetivos.

Assim, Torner (2005) categoriza -mente como afixo frasal devido a seu
caráter pseudoderivacional: forma que pode ser subentendida [impensada e
vergonhosa]mente, o que não ocorre com afixos lexicais, com que se
formam itens derivados plenos *[pedra e marcen]eiro. O autor estabelece
uma analogia funcional entre -mente e pronomes proclíticos objetos,
também considerados afixos frasais, nos quais se observa o mesmo
fenômeno: o [vi e chamei]. Comparando-se o fenômeno de próclise à
formação de advérbios em -mente, Torner (2005, p. 131) afirma que:



Se admitirmos essa análise para pronomes proclíticos objetos, nada, em princípio, deve impedir-
nos de estendê-la a outros elementos com um estatuto quase-afixal, especialmente quando, como
ocorre no caso dos advérbios em -mente, o seu comportamento comparado é tão similar.

Assim, de acordo com Torner (2005, p. 131), em decorrência do escopo
frasal de -mente em uma coordenação de advérbios, -mente pode ser
categorizado como um item linguístico “quase-afixal”. Desse modo, os
advérbios em -mente decorrem de um processo de formação de palavras
oscilante entre a composição e a derivação.

Percebe-se que, na passagem da forma livre à forma dependente,
processo de morfologização experimentado pelo item linguístico -mente,
são estabelecidas novas relações sistêmicas não apenas em nível
morfológico, mas também fonológico, sintático e semântico. Assim, em
decorrência de seu comportamento similar aos pronomes proclíticos
objetos, não se há de considerar -mente como afixo lexical, que atua apenas
em nível morfológico, mas como afixo frasal, que estabelece relações
também fonológicas, sintáticas e semânticas.

Portanto, não convém categorizar -mente como um radical em
decorrência de seu desbotamento semântico: o significado original de mente
‘intelecto, alma, espírito’, substantivo, passa a -mente, afixo. Também não
convém categorizar -mente como afixo lexical, haja vista suas
peculiaridades fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas.
Categoriza-se, então, o item linguístico em análise como “afixo frasal”,
sobretudo, a partir de postulações de Torner (2005). Acrescenta-se a
categoria de afixo frasal ao continuum de gramaticalização proposto por
Hopper e Traugott (2002) conforme se demonstra em (8):

 



(8) a. item lexical > item gramatical > clítico > afixo (HOPPER e
TRAUGOTT, 2002)

b. item lexical > item gramatical > clítico > afixo frasal > afixo
lexical

 
Observa-se, em (8b), que a inserção do “afixo frasal” no continuum de

gramaticalização de Hopper e Traugott (2002), apresentado em (8a),
pressupõe uma subcategorização do afixo, que pode estabelecer relações
sintáticas como ocorre com os pronomes proclíticos objetos e o afixo frasal
-mente ou apenas relações morfológicas conforme acontece com afixos
lexicais, entre eles, -eiro.

Considerações finais

O afixo -mente advém da gramaticalização do substantivo mente
‘intelecto, alma, espírito’, usado em Latim e línguas neolatinas arcaicas.
Assim, por meio do fenômeno de desbotamento semântico, um item mais
lexical torna-se menos lexical ou, em outras palavras, um item menos
gramatical torna-se mais gramatical. Entretanto as mudanças linguísticas
são graduais, por isso o limite entre itens lexicais e gramaticais é bastante
fluido de modo que -mente, por um lado, ainda conserva algumas
características ligadas à categoria das formas livres, das quais se origina;
por outro lado, também possui características ligadas à categoria das formas
dependentes, a qual passa a integrar.

Assim, -mente não pertence, de modo pleno, nem à categoria lexical nem
à categoria gramatical. De acordo com o continuum de gramaticalização
(item lexical > item gramatical > clítico > afixo) proposto por Hopper e
Traugott (2002), considera-se que -mente pertence a uma categoria



linguística, ainda não consensualmente categorizada, alocada entre clíticos
e afixos.

O item linguístico analisado não é clítico, em sentido pleno, porque, além
de prosodicamente acentuado, está morfologicamente unido a um adjetivo
(réalménte); não é afixo, em sentido pleno, porque pode ser sintaticamente
subentendido em uma coordenação de advérbios ([sutil, silenciosa e
sorrateira]mente). Essa particularidade morfossintática não ocorre com
afixos lexicais em Português Brasileiro como, por exemplo, -ista: *[motor e
frent]ista.

Em nível fonológico, verifica-se que -mente não altera o timbre da vogal
tônica do adjetivo-base com que se relaciona tal qual ocorre antes da
afixação: fÓrte mente > fÓrtemente. A formação de palavras derivadas a
partir de outros afixos pode provocar neutralização vocálica: bÉla > beleza.
Em nível morfológico, é prototípico que afixos derivacionais precedam os
afixos flexionais (brasil-eir-a). No caso dos advérbios em -mente, o afixo
flexional de gênero -a, possivelmente presente no adjetivo-base, antecede o
afixo derivacional -mente (calm-a-mente). Em nível semântico, percebe-se
a não adjunção de -mente a adjetivos concretos (*terreamente), o que
sugere uma conservação, ainda que opacizada, do valor lexical abstrato de
mente ‘intelecto, alma, espírito’.

Então, em sentido pleno, -mente não funciona nem como radical nem
como afixo. Haja vista que o item linguístico em análise apresenta,
concomitantemente, traços lexicais e gramaticais, convém incluí-lo entre os
clíticos e os afixos lexicais. É o que faz Torner (2005), que considera -
mente, em Espanhol, um afixo frasal, em decorrência de traços
composicionais e derivacionais, os quais não permitem categorizar -mente
nem como “forma presa” nem como “forma livre” conforme postulações de
Bloomfield (1933, p. 160). A partir do conceito de afixo frasal, categoriza-



se -mente como “forma dependente” conceito atribuído a Camara Jr. (1975,
p. 70), que atribui a -mente escopo sintagmático ([inesperada e
repentina]mente) tal qual ocorre com os pronomes proclíticos objetos (o [vi
e ouvi]). Aloca-se, funcionalmente, a “forma dependente” entre a “forma
presa” e a “forma livre”.

Assim, categoriza-se -mente como afixo frasal, estágio intermediário
entre clítico e afixo, devido a peculiaridades fonológicas, morfológicas,
sintáticas e semânticas do item linguístico descrito e analisado. Nesse
contexto, os advérbios em -mente não são, em sentido pleno, nem
compostos nem derivados. Opta-se por categorizá-los como
“pseudoderivados”, sobretudo, a partir de postulações de Torner (2005). De
acordo com Borba (2003, p. 233), “o que acontece com esses advérbios é
que o sentido lexical do adjetivo correspondente orienta o sentido
gramatical do advérbio, ou seja, é uma significação que se evidencia nas
relações intrafasais”. Em outras palavras, em Espanhol e em Português
Brasileiro, a formação dos advérbios em -mente apresenta tanto
características composicionais quanto derivacionais. Portanto, essa classe
de palavras resulta de um processo intermediário, ainda não
consensualmente categorizado, que oscila entre a composição e a derivação.
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LINHA 5 – LINGUAGEM, SOCIEDADE E CULTURA



Da formação crítica à etnografia
participativa: geração de dados e mudanças

de perspectiva
 

Charlene S. M. Meneses de Paula1

 

Resumo: Este artigo é um recorte de uma pesquisa etnográfica que venho
realizando no curso de doutorado. Meu objetivo é refletir acerca de alguns
conflitos internos e interacionais e posicionamentos que assumi no Curso de
formação continuada de professoras/es de inglês como língua
estrangeira/adicional: UFG. Esse curso buscou ampliar as oportunidades de
aprendizagem da língua inglesa como prática social para professores/as de inglês
da rede pública de ensino. Na cidade de Inhumas-GO, participaram 12 professoras
e 2 professores. Os dados foram gerados e ainda estão em geração graças a 14
procedimentos utilizados nas fases pré-campo, campo e pós-campo, de dezembro
de 2012 a outubro de 2016. O conjunto amplo de material gerado na perspectiva
etnográfica me mostrou que a formação crítica, à qual me filiei por acreditar em
seu potencial transformador, libertador e fortalecedor, agiu em mim de maneira
opressiva e conflituosa, pois deixei de intervir/reagir em momentos semióticos
significativos, nos quais conhecimentos e visões alternativas poderiam ter sido
ampliados/construídos. Contudo, como resultado de minha insatisfação e de
leituras sobre a etnografia, encontrei uma forma de interpretar esses conflitos em
termos de funcionamento da linguagem, pois não temos total controle de nossa
fala, de seus significados e efeitos (BUTLER, 1997).

Palavras-chave: Formação crítica. Etnografia. Conflitos. Mudanças.

 

1 Considerações Iniciais

Neste artigo, reflito acerca de alguns conflitos internos e interacionais e
posicionamentos que assumi no Curso de formação continuada de
professoras/es de inglês como língua estrangeira/adicional: UFG. Acredito



que tais posicionamentos se relacionam com uma mudança de perspectiva
que eu, como pesquisadora e professora formadora, enfrentei: da
perspectiva unicamente da formação crítica, à qual me filiei no curso de
mestrado, para a etnografia. Creio também que essa transição tem a ver com
repensar as redes de poder que impactam a formação e a atuação docentes.

2 Metodologia

Uma das principais características da etnografia é o compromisso do/a
etnógrafo/a com um olhar detalhado e atento para processos empíricos que
parecem não fazer sentido dentro de estruturas prontas (BLOMMAERT;
RAMPTON, 2011). Blommaert e Jie (2010, p. 3) argumentam que
“[e]thnographic fieldwork is aimed at finding out things that are often not
seen as important but belong to the implicit structures of people’s life”2.
Esse compromisso do/a etnógrafo/a depende de sua sensibilidade e
compreensão reflexiva na análise discursiva, que devem sugerir “directions
along which to look”, e não “prescriptions of what to see” (BLUMER,
1969, p. 148), e um entendimento de evento comunicativo não mais como
tendo um início e um fim, ou um limite e definição que congelam a
sociedade no momento da observação (BLOMMAERT, 2010), mas como
discursos que representam um conhecimento situado e dependente de
contexto. O contexto etnográfico é outro importante elemento que precisa
ser atentamente observado pelo/a etnógrafo/a, não devendo ser tomado
como assumido. De acordo com Blommaert e Rampton (2011), o
significado é produzido dentro de lugares, atividades, relações sociais,
histórias interacionais, regimes institucionais e ideologias culturais
específicas, produzidas por agentes corporificados com expectativas e
repertórios que têm que ser compreendidos etnograficamente.



Ainda segundo Blommaert e Jie (2010), na etnografia, o processo
linguístico situado em um contexto aparentemente múltiplo, incoerente,
fragmentado, sobreposto, diversificado e instável é o que precisa ser
compreendido e sua explicação é o ato de produção do conhecimento.
Dessa forma, Blommaert (2010) sugere que ignoremos a noção estrutural de
língua e que a substituamos pelo conceito etnográfico de voz, conceito que
incorpora as dimensões experimental e prática da língua e que diz respeito à
maneira pela qual as pessoas empregam seus recursos em práticas
comunicativas.

Na etnografia, sistemas são compreendidos como heterogêneos, como
compostos por uma variedade de características. Nela, relações entre parte e
todo são centrais para o trabalho de interpretação e análise (BLOMMAERT;
JIE, 2010). Acredito que a etnografia é o tipo de pesquisa que permite a
combinação de habilidades avançadas em uma variedade de métodos e
abordagens, como afirma Blommaert (2014). Talvez seja por isso que
Hymes (1980) afirme que de todas as formas de conhecimento científico, a
etnografia é a mais aberta.

Blommaert (2014) acrescenta que, na etnografia, a direção e a velocidade
precisas da mudança são imprevisíveis por causa da imprevisibilidade de
outros fatores. Os sistemas mudam irreversivelmente, mas é difícil
determinar o resultado da mudança: “[w]e can believe in a certain direction
of change; but we will not necessarily see it happen” (p. 13). Além disso,
mudanças em um nível, ou centro, também afetam outros níveis. E a
mudança aqui é entendida como “how and why sociolinguistic
environments do not stay the same over time and in different conditions”
(BLOMMAERT, 2014, p. 14-15).

Essa pesquisa etnográfica foi financiada pela CAPES e aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da UFG em 06/07/2015 (CAAE:



45878715.4.0000.5083). Seu contexto é o Curso de formação continuada
de professoras/es de inglês como língua estrangeira/adicional: UFG
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013). Esse curso foi
promovido pela Universidade Federal de Goiás e integrou a Rede Nacional
de Formação Continuada de Professores/as, programa coordenado pela
Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação. Em Goiás, o
projeto contou com a parceria das Secretarias Estadual e Municipal de
Educação, da Universidade Estadual de Goiás, do Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia de Goiás e do Instituto Federal Goiano. Seu objetivo
foi promover a formação continuada de professores/as de inglês, atuantes
em escolas da rede pública da Educação Básica, buscando ampliar as
oportunidades de aprendizagem da língua inglesa como prática social.

O curso iniciou-se em março de 2013 e teve a duração de 120 h. Cada
módulo teve a duração de dois meses, ou seja, 30 horas distribuídas em oito
aulas bimestrais. Em meu caso, as aulas aconteciam na escola de formação,
localizada na subsecretaria regional de educação do município de Inhumas-
Go. Os encontros foram presenciais e ocorreram às sextas-feiras, das 14 h
às 18 h.

Apenas 14 docentes participaram do curso, 2 professores, Nelson e
Henrique e 12 professoras, Cintia, Cris, Danyelle, Heloísa, Idelma, Jackie,
Leninha, Liss, Lucy, Márcia, Monalisa e Rose. Cris, Jackie, Leninha, Liss,
Lucy e Rose são nomes fictícios escolhidos pelas próprias participantes no
momento em que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido,
elaborado pelas coordenadoras do curso. Durante a geração dos dados, seis
participantes residiam em cidades vizinhas: Cris (Taquaral), Lucy
(Goianira), Monalisa (Itaberaí), Márcia (Brazabrantes), Jackie e Rose
(Itaguaru). Quatro participantes atuavam na rede municipal de ensino (Liss,
Nelson, Cintia e Heloísa), enquanto as/os outras/os dez, na rede estadual.



Todos/as eles/as são graduados em Letras (Português/Inglês), exigência do
curso, e concluíram o curso entre os anos de 1997 e 2010. O tempo de
atuação dos/as docentes na rede pública de ensino varia entre dois e dezoito
anos.

Os dados começaram a ser gerados em novembro de 2012 e a conclusão
da geração se dará em outubro de 2016. Nesse artigo, para o objetivo que
aqui proponho, me restringirei aos seguintes procedimentos
(BLOMMAERT; JIE, 2010) utilizados para gerar alguns dados: trinta e
duas aulas, ou cento e vinte e oito horas de aula, gravadas em áudio e vídeo
e textos escritos semanalmente pelos/as participantes. Essas aulas já foram
descritas, mas a transcrição ainda está em andamento.

3. A geração de dados no doutorado X A geração de dados no mestrado

Como sugeri na seção anterior, em minha pesquisa de doutorado, eventos
que aconteceram antes do campo, no campo e após o campo serão
considerados (BLOMMAERT; JIE, 2010). Como eventos presentes na fase
pré-campo, não se pode ignorar o convite a mim feito por uma das
coordenadoras para ser uma das docentes formadoras do curso de formação
continuada; as expectativas que alimentei; a escolha dos módulos a serem
trabalhados no curso, e das cidades nas quais os/as professores/as
formadores/as atuariam; o planejamento das aulas a serem ministradas nos
módulos escolhidos; a preparação de materiais; minhas visitas às secretárias
de educação estadual e municipal de Inhumas-GO e às escolas da rede
municipal de ensino para divulgação do projeto; minha participação 1º
Encontro do Curso de formação continuada de professores de inglês como
língua estrangeira/adicional: Universidade Federal de Goiás, que
aconteceu nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, das 8:30 às 17:30, no



prédio Cora Coralina da Faculdade de Letras da Universidade Federal de
Goiás.

Na fase de campo, é preciso considerar a presença de uma câmera
filmadora em todas as aulas; as interações por e-mail nos grupos virtuais
(um grupo formado para as/os professoras/es formadoras/es, o
RENAFORM e um grupo formado para a professora formadora e as/os
docentes participantes do curso, o R3VOLUTION); as desistências de
docentes aprendizes; visitas externas às aulas (de uma coordenadora, de
uma professora convidada, Nayara e de uma criança, parente da
participante Heloísa, Ana Carolina); o segundo encontro entre os/as
docentes e as coordenadoras do curso, que aconteceu nos dias 11 e 12 de
julho de 2013 na Universidade Federal de Goiás.

Já a fase pós-campo foi marcada pelo terceiro e último encontro docente,
nos dias 5 e 6 de dezembro, em que houve a culminância do projeto e
todos/as os/as participantes do projeto, alunas/os, docentes e coordenadoras,
se hospedaram no hotel Plaza In San Conrado. Além disso, as interações
virtuais no grupo R3VOLUTION e nos aplicativos whatsapp e facebook
continuaram.

Destaco essas três fases porque, na etnografia, o antes e o depois do
campo também fazem parte da pesquisa e contribuem para que a pesquisa
seja compreendida e discutida em uma maior amplitude, considerando-se
não só esses momentos, como também os vários procedimentos utilizados
para gerar os dados. Uma das grandes limitações de minha pesquisa
(colaborativa?) de mestrado é que isso foi ignorado, pois considerei apenas
a fase de campo em toda a pesquisa. Tanto que logo no resumo já destaco o
segundo semestre de 2011 como o período no qual a pesquisa aconteceu:

Nesta pesquisa, discuto como as relações de poder são operadas na pesquisa colaborativa que
realizei no segundo semestre de 2011 e quais são os efeitos do processo reflexivo nas teorias



pessoais e na prática pedagógica do professor e da professora participantes. (PAULA, 2013, p. 9,
grifos meus)

Além disso, trago o termo colaboração seguido de uma interrogação
porque foi exatamente esse o grande conflito que vivi em minha pesquisa
de mestrado, realizei uma pesquisa colaborativa que, de fato, não o foi,
como afirmo a seguir:

o conceito de colaboração que passou a ser o mais aceitável para mim envolve questões de
disputa, domínio e desafio de poder por meio dos diferentes conhecimentos, experiências,
oportunidades, posições econômicas, sociais, ideológicas e identitárias que temos ou assumimos e
que também reconhecemos como pertencentes aos/às outros/as ou assumidos/as por eles/as.
(PAULA, 2013, p. 55)

Esse conflito é decorrente do embate existente entre as contradições que
vivi na realidade e as leituras acerca da pesquisa colaborativa que realizei
durante o curso de mestrado. Nessa literatura, eu li que todos/as
(pesquisadores/as e professores/as) têm “as mesmas oportunidades de
apresentar e negociar as crenças e os valores influentes na sua compreensão
da realidade e entender as interpretações dos[/as] envolvidos[/as]”
(CELANI; COLLINS, 2003, p. 78). Estudei também que colaborar não
significa levar “o conhecimento” aos grupos marginalizados, mas sim
“construir a compreensão da vida social com eles em suas perspectivas e
vozes, sem hierarquizá-los” (MOITA LOPES, 2006, p. 96). Colaborar
significa ainda “síntese de múltiplas consciências, de múltiplos sentidos,
das múltiplas vivências” (MATEUS, 2009, p. 322). Além disso, li que

[n]ão se pode conceber um processo de desenvolvimento profissional do[/a] professor[/a] baseado
em mudanças impostas diretamente por outro indivíduo, senão pelo[/a] próprio[/a] professor[/a].
Tal imposição seria uma contradição com o próprio termo colaboração e com a proposta do
ensino reflexivo, que tem como um dos objetivos principais o processo de autoconscientização e
problematização da prática pedagógica do[/a] professor[/a]. (PAULA, 2010, p. 36, grifos meus)



O fato é que as palavras em destaque na citação anterior não fizeram
sentido para mim e/ou o participante e a participante daquela pesquisa,
doravante Henrique e Sílvia. Mas foi com o peso dessas palavras e com
uma frustrante3 experiência no campo que não as contemplou que, em
2013, no mesmo ano em que defendi minha dissertação de mestrado, iniciei
meu trabalho de campo no doutoramento. Ainda nesse ano, fiz os exames
do processo seletivo para ser admitida no curso de doutorado do Programa
de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de
Goiás. Tendo conseguido, me dedico, a seguir, a discutir alguns conflitos
internos e interacionais e posicionamentos que assumi durante o Curso de
Formação Continuada para Professores/as de inglês da rede pública de
ensino.

4. O papel da pesquisadora e algumas mudanças

Assistindo as gravações das aulas, dois anos depois de meu ingresso no
curso, notei que foi a partir da terceira aula do curso que os conflitos e
diferentes posicionamentos começaram a surgir. Por diferentes, quero dizer,
não habituais e, às vezes, não esperados de mim por mim mesma e/ou
pelas/os participantes. Nessa aula, ou seja, na aula do dia 15 de março de
2013, projeto a seguinte pergunta no telão Have you ever thought about
being a model to be followed by your students?. Essa pergunta relacionava-
se ao texto que tínhamos lido anteriormente, no qual uma professora
encoraja sua aluna a lutar contra o preconceito de classe e de gênero e, anos
depois, a menina decide ser professora, tomando a professora do passado
como um modelo. Quando projeto a pergunta no telão, Henrique a critica
negativamente. Ouço a crítica e não reajo a ela. Quando assisto essa minha
postura na gravação, não me reconheço, pois sempre justifiquei minhas



palavras e defendi minhas atitudes. Lembro-me que, durante minha
pesquisa de mestrado, as críticas recebidas sempre vinham acompanhadas
de outras ou de justificativas, e as palavras ditas pelo professor e a
professora participantes sempre acarretavam meu pronunciamento
instantâneo, como nos exemplos a seguir:

Charlene: Não tem essa, Sílvia, de que eu sou da teoria e você é da prática. Eu sou da prática e
você é da teoria. Uma não existe sem a outra na nossa área de professor[/a], de docência.
Sílvia: Pois é, mas quando eu falo isso é por não acreditar, desacreditar nessas teorias aqui, não
sei, eles[/as] inventam coisas. (PAULA, 2013, p. 146)
 
Henrique: É o que eu acreditava e queria desenvolver e os[/as] professores[/as] [da universidade]
falaram assim: “É melhor você não tentar fazer assim”.
Charlene: Eu acho que você deveria ter rebatido: “Olha, mas segundo fulano, ciclano e beltrano,
a Linguística Aplicada é isso!”.
Henrique: Pois é! Eu pensei assim: “Eu não vou falar nada porque ela é doutora e tal...”.
Charlene: Não, mas a gente tem que falar, ué! (PAULA, 2013, p. 137)

Quando retomo esses exemplos de minha dissertação, percebo que,
diferente da minha reação com Sílvia, em que defendo minha posição e
desautorizo a dela, na aula do dia 15 de março de 2013, não pronuncio uma
palavra sequer, após a crítica de Henrique. E quando penso na minha falta
de reação diante do mesmo participante, percebo que ao me criticar na aula
do dia 15 de março de 2013, ele está fazendo exatamente o que lhe ensinei
em minha pesquisa de mestrado, como mostrado anteriormente. E que eu,
ao contrário, fiz o oposto do que havia lhe pregado. A explicação dessa
minha reação, contudo, segue mais adiante.

Na quinta aula do curso, a do dia 5 de abril, peço Heloísa para descrever
sua aula que eu havia gravado em uma escola pública durante aquela
semana, pois não teríamos tempo para visioná-la completamente. Heloísa a
descreve. Nessa aula, Heloísa trabalha o seguinte vocabulário: man,
woman, baby, girl e boy. Ela também trabalha nomes próprios comuns no



Brasil e nos Estados Unidos e pede aos/às alunos/as que troquem seus
nomes durante a aula, para que escolham um nome americano. Após,
eles/as devem dizer: Hello! My name is... Nice to meet you!. Em seguida,
ela cola uma cartolina com várias figuras de pessoas no quadro e pede
alguns/mas alunos/as para irem à frente e classificarem essas pessoas como
boy, girl, man, woman ou baby, apontando o dedo para a respectiva figura.
Ela afirma ter feito a adaptação de uma aula que assistiu nos Estados
Unidos, em 2012, no curso da Fullbright. Enquanto eu gravava a aula e
enquanto ela também a descrevia e a visionávamos parcialmente e
posteriormente em sala de aula, achei que essa classificação poderia ter sido
problematizada na turma em que ela ministrou essa aula, pois ela
desconsiderou outras identidades de gênero que fogem ao padrão
normativo. De acordo com Anjos (2000, p. 276),

A oposição ativo/passivo traz consigo a heterossexualidade como norma, e dispõe homens e
mulheres segundo a “natureza”. Neste sentido, a homossexualidade subverteria a norma, a partir
da ocupação, no caso da homossexualidade masculina, de uma posição inferior.

Contudo, mesmo ciente disso, eu não disse nada. Preferi esperar que
alguém dissesse isso, mas nenhum/a colega se posicionou na sala de aula
do curso de formação continuada. Apesar de ter perdido a oportunidade de
questionar ou até desconstruir uma verdade, penso no quanto essa minha
atitude omissa possibilitou certas interações e não outras e ainda no quanto
minha presença, mesmo silenciosa, determinou as falas das participantes,
que as modelaram em função disso. Imagino também que, diferente do que
aconteceu em minha pesquisa de mestrado, se eu, na aula a que aqui me
refiro, tivesse dito algo, os/as participantes poderiam se sentir ou ser
influenciados pelo meu dizer e concordar apenas, sem refletir acerca do que
aquilo, de fato, significava, já que a ideia contida em meu dizer não seria
uma conclusão à qual teriam chegado por meio da reflexão, colaborativa ou



não. O que perdi, na verdade, foi a oportunidade de provocar uma reflexão
acerca de uma verdade imbuída em uma ação e escolha.

Na oitava aula do curso, no dia 3 de maio, Henrique e suas colegas
apresentam em power point suas tarefas de casa. Na aula anterior, lemos a
história No speak English, de Sandra Cisneros (1984) e, como tarefa de
casa, pedi aos/às participantes que escrevessem um novo final para a
história e o apresentassem na próxima aula, em slides ilustrados e
animados. Na história, a personagem Mamacita é uma mulher gorda e uma
imigrante mexicana que mora nos Estados Unidos com o marido e o filho.
Ela não fala a língua, não sai de casa, não interage com pessoas e vive de
lembranças. A mulher passa os dias sentada próximo a janela do
apartamento, ouvindo uma rádio mexicana e cantando as músicas que a
lembram de sua cultura e de sua vida na casa rosa, na qual viveu em seu
país de origem. No final da história, seu bebê começa a falar inglês e a
cantar a música do comercial da Pepsi e ela chora, sem querer entender ou
aceitar o que está acontecendo. Liss escreveu um final no qual Mamacita
aprende a língua inglesa e emagrece. Questiono-a acerca do motivo de
Mamacita ter emagrecido e ela responde que a personagem emagreceu
porque sofreu muito. Jackie também apresenta o final de sua história e a
pergunto: “Por que Mamacita decidiu mudar sua aparência? Por que ela
decidiu iniciar atividades físicas em uma academia?”. Ela responde que foi
por questões de saúde. Ninguém menciona algo sobre a ditadura da beleza
e do corpo magro. Márcia, no início de sua apresentação, diz que vai
criticar estereótipos e o consumismo. Contraditoriamente, a personagem,
em sua história, aprende a língua inglesa, emagrece e faz refeições em
unidades da rede mundial de restaurantes de fast food de hambúrguer, o
Mcdonald’s. Ela continua querendo voltar para o México, mas seu marido
diz que se ela quiser ir, que vá sem ele, pois sua vida agora seria nos



Estados Unidos da América. Mamacita, então, decide ficar. Assistindo
aquela apresentação e ouvindo aquelas palavras, pensei no que Márcia
estava reproduzindo: “[a] dominação masculina se exerce a partir da
percepção na relação, de que o homem é o sujeito, e a mulher, o objeto”
(ANJOS, 2000, p. 276). Questiono-a acerca de Mamacita ter ficado nos
Estados Unidos após ter ouvido as palavras do marido em tom agressivo.
Então, a pergunto se as palavras do homem são poderosas e as da mulher
não. Ela afirma que apenas naquela situação e ri sem graça.

Na décima aula, no dia 17 de maio, novamente, as docentes e Henrique
apresentam finais alternativos para outra história lida em sala de aula,
Eleven, também de Sandra Cisneros (1991). Nessa história, a narradora
Rachel, uma aluna de 11 anos de idade, explica como entende o
envelhecimento e denuncia a autoridade de sua professora, Mrs. Price. Rose
apresenta a continuação do diálogo entre Mrs. Price e Rachel. Na história
de Rose, Rachel é uma aluna empoderada, que responde a professora
autoritária, que, no final da história, desculpa-se. Durante a semana, quando
recebi a homework de Rose, lembro-me que sugeri uma alteração, que foi
aceita e mantida. No final da história de Rose, Rachel ganha um suéter rosa
e problematizo, nas correções que eu fazia em minha casa durante a
semana, o fato de a cor rosa se associar às garotas e a azul, aos garotos,
conforme explícito no print feito da tela, a seguir. Afinal, segundo Foucault
(1988), apenas no século XVIII começou a haver uma multiplicação de
discursos sobre sexo, mas, ainda assim, a categoria social que se desviava
da norma era marginalizada. As cores azul e rosa, para meninos e meninas
respectivamente, podem ser entendidas como invenções criadas para
produzir um discurso tido como verdadeiro e disciplinador, que legitima a
prática social heterossexual, classificada como normal, natural.



 
Rose, então, aceita minha sugestão e, na segunda versão de seu texto,

muda a cor do suéter de Rachel. Rose também problematiza o fato de
acharmos que pessoas pobres não têm dinheiro para comprar um suéter, ou
melhor, um bom suéter, o que ela defende em seu texto.

Até aqui, o que destaco em itálico são diferentes reações que tive, reações
que variam da não reação à problematização e à sugestão. Tendo em vista o
momento anterior que vivi antes de trabalhar no curso, ou seja, o momento
da escrita e da defesa de minha dissertação, em que descobri que o uso de
minha autoridade como pesquisadora pode ter soado de maneira opressiva
para o participante e a participante, decidi, no início das aulas do curso,
seguir o conselho de Paula (2010). Isso significa que, para não parecer que
eu estava questionando a autoridade que as/os docentes demonstravam ter
na prática pedagógica e que eu tinha todas as respostas e sabia de tudo,
como aconteceu em minha pesquisa de mestrado, não reagi. Pensei que
minha não-reação e a colaboração entre eles/as, os/as levaria à auto-
percepção de suas práticas e discursos. Contudo, não foi isso o que
aconteceu. Parti, então, para a problematização e, ainda assim, parece que
não houve, por parte dos/as docentes, a auto-percepção do que estava sendo
reproduzido.

A problematização, apesar de seus pontos positivos, não garante a auto-
percepção da realidade e uma visão crítica sobre ela, ou o distanciamento
necessário para que haja uma desconstrução de conceitos, noções, ideias ou



definições do que é normativo, inquestionável ou verdadeiro. A “verdade”,
dessa forma, criada por uma sociedade em determinado momento histórico
e sob circunstâncias específicas, continua sendo válida, como se, de fato,
existisse. A partir do pressuposto de que não há verdades absolutas, surge
um trabalho de pensamento constante em busca de verdades adequadas para
um dado momento histórico, já que é preciso considerar as condições
históricas para o aparecimento de um discurso (FOUCAULT, 2009). Em
uma conversa, então, há um “trabalho de elucidação recíproca”
(FOUCAULT, 2010), isto é, na relação existente entre perguntas e
respostas, as regras são estabelecidas dentro e pela própria discussão. No
diálogo, tanto locutor quanto interlocutor podem questionar relações,
verdades únicas e alternativas, não em busca de apenas uma verdade
possível, mas de um trabalho de pensamento conjunto.

Talvez minhas problematizações tenham despertado nas/os participantes,
ou em algum/a deles/as, a desconfiança de que algo ali não estava
totalmente certo, ou adequado para a condição histórica daquele momento.
Contudo, se isso de fato aconteceu, as/os participantes não mostraram
explicitamente, ou não quiseram fazê-lo. Dessa forma, decidi problematizar
e, ao mesmo tempo, sugerir alterações, o que foi aceito por uma
participante, Rose. Todavia, mesmo sem concordar, ela pode ter aceito a
sugestão por ela ter vindo de mim, a professora formadora e a pesquisadora.
Blommaert e Jie (2010) alertam para o fato de que o/a pesquisador/a exerce
influência sobre o que é dito e o como o dito é dito, não devendo, portanto,
sua presença ser desconsiderada.

5. Considerações Finais

A meu ver, por mais que a pedagogia crítica negue que a
responsabilidade pelo processo de ensino e aprendizagem seja apenas do/a



docente, ela ainda o/a responsabiliza ao reforçar o papel do/a professor
como central na educação, ou ao falar do/a professor/a como um/a
pesquisador/a ou intelectual crítico/a. E, ao fazer isso, reitera mitos ainda
vigentes, como “the myth that everything depends on the teacher, the myth
of the teacher as expert, and the myth that teachers are self-made”
(BRITZMAN, 1986; 2003 citada por WILSON, 2011, p. 4-5). Além disso,
desempodera professores/as que começam a duvidar de seu potencial
crítico-transformador e se restringem mais ainda ao seu contexto micro,
como se o problema estivesse apenas ali. Foi isso o que senti ao concluir
meu curso de mestrado. Ou se é opressor ou se é oprimido; todo o opressor
é oprimido; todo oprimido tem o potencial de oprimir. Quanto, então, a
oprimida pedagogia/formação crítica agiu sobre mim de maneira opressiva?
Quanto me reprimiu para que eu não reprimisse os outros, lhes “desse” voz
e espaço? Afirmo que o conjunto amplo de material gerado numa
perspectiva etnográfica foi o que me mostrou que essa formação crítica agiu
em mim de maneira opressiva e conflituosa, pois, se assim não fosse, por
que, por exemplo, deixei de intervir/reagir em momentos semióticos
significativos, nos quais conhecimentos e visões alternativas poderiam ter
sido ampliados/construídos? Só me resta agora ser culpada por essa
pedagogia, já que ela não oferece um manual de condutas, apenas “orienta”
professores/as.

Além disso, me pergunto o que é uma opinião, uma sugestão, uma
imposição e uma opressão. Qual é a diferença entre os conceitos? É o como
eu digo? É o como minhas palavras são interpretadas? De acordo com
Butler (1997, p. 2), o que define o significado e seus efeitos são “not only
[...] the words by which one is addressed but the mode of address itself, a
mode [...] that interpellates and constitutes a subject”. Ao seu encontro,
Blommaert (2010, p. 213) defende que “we need to develop an awareness



that it is not necessarily the language you speak, but how you speak it,
when you can speak it, and to whom that matters. It is a matter of voice, not
of language”. Contudo, por mais que eu pense nisso e tente controlar o
modo de dirigir minhas palavras e as escolhas linguísticas que faço, a fala
está sempre, de alguma maneira, fora de meu controle, como afirma Butler
(1997). Não só a fala, mas também seus significados e efeitos. Como
resultado de minha insatisfação e de leituras sobre a etnografia, encontrei
uma forma de interpretar os conflitos aqui expostos em termos de
funcionamento da linguagem. Esse trabalho interpretativo está me
libertando de culpas desnecessárias.
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Resumo: Este artigo se propõe a verificar de que forma atitudes linguísticas
podem motivar ou, até mesmo, acelerar a mudança linguística em uma língua
minoritária. As análises, aqui estabelecidas, são aplicadas à língua Iny Rybè
(Karajá), com foco nas aldeias de Bdeburè e Buridina, comunidades indígenas
localizadas na cidade de Aruanã/GO. Para tal, nos basearemos nos preceitos da
Sociolinguística e nos embasaremos em autores como Grosjean (1982), Goffman
(1988), Calvet (2002) e Pimentel da Silva (2009). Ao final da análise, será
possível constatar os caminhos opostos que as atitudes linguísticas podem
significar às línguas minoritárias, quando negativas e quando positivas, bem como
a influência significativa que as atitudes exercem na mudança linguística em
línguas minoritárias.
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Introdução

Sabemos que a mudança linguística é um fenômeno ao qual as línguas
são submetidas e é, também, gerador de inovações nas estruturas e padrões
linguísticos. Entretanto, nos questionamos se o processo de mudança
linguística é percebido da mesma forma em línguas majoritárias e
minoritárias. Incluem-se, nesta questão, fatores sociais extralinguísticos que



provocam atitudes que desencadeiam outros tipos de mudanças em línguas
minoritárias, como contato assimétrico advindo de colonização e estigma.
Neste trabalho, sob os preceitos da Sociolinguística, indagamos como a
atitude linguística negativa pode desencadear uma mudança linguística do
tipo prejudicial e que, em casos extremos, pode levar ao desaparecimento
de línguas minoritárias. Verificaremos, também, no outro extremo, como
atitudes positivas podem reverter estes efeitos e provocar revitalização
destas línguas. Para tal, manteremos o foco de análise nas comunidades de
Buridina e Bdeburè, pertencentes à família linguística Karajá e falantes da
língua Iny Rybè (fala Karajá). Estas comunidades estão localizadas no
município de Aruanã/GO, mas apresentam diferentes realidades linguísticas
devido a questões de contato com os não indígenas, sendo que Buridina
apresenta contato desde os bandeirantes e Bdeburè é composta por
indígenas que migraram da Ilha do Bananal em 2002 e, por isso,
apresentam histórico de menor contato.

1. Considerações sobre o povo Iny (Karajá) e questões de contato

Os Karajá são também conhecidos como o povo das águas, por causa do
mito que relata sua origem como o povo que habitava as águas do rio
Araguaia. Atualmente, se encontram nos estados de Goiás, Tocantins, Mato
Grosso e Pará, em, aproximadamente, quinze aldeias, situadas às margens
do rio Araguaia. São em número aproximado de três mil indígenas e estão
sempre em intenso e permanente contato com a sociedade não indígena
(PIMENTEL DA SILVA, 2009).

No estado de Goiás, há, hoje, duas aldeias: Buridina e Bdeburè, sendo
que a última é formada por indígenas Karajá que migraram, a partir de
2002, da Ilha do Bananal para a cidade de Aruanã e formaram a nova
comunidade indígena. Os indígenas dessa aldeia são falantes de Karajá



como primeira língua e falam pouco a língua portuguesa, isso porque, na
ilha, o contato com os não indígenas é bem mais raro. Por esse mesmo
motivo de contato, a outra aldeia Karajá, Buridina, vem sofrendo com a
perda da língua Karajá. Os mais jovens, devido à proximidade com a
cidade, começaram a se adequar mais aos costumes não indígenas, e isto,
somado à imposição linguística da língua portuguesa – constante pressão
social desde os colonizadores para que os indígenas se adequassem à língua
e à cultura do colonizador – teve como consequência uma nova geração que
tem o português como primeira língua e está aprendendo a língua Iny como
segunda.

Os Karajá de Aruanã/GO provavelmente tiveram seu primeiro contato
com os não indígenas nos séculos XVI e XVII, com os bandeirantes que
vinham de São Paulo em busca de ouro e mão-de-obra escrava.
Posteriormente, a cidade de Leopoldina, que hoje é Aruanã, se fixou e
desencadeou o processo de evangelização e doutrinamento dos indígenas.
Percebemos, assim, três séculos de contato intenso destes indígenas com a
população não indígena. Com o passar do tempo, a cidade foi crescendo e, à
medida que tomava grandes proporções, foi se aproximando cada vez mais
do território indígena. Hoje, a cidade de Aruanã se encontra às portas da
aldeia de Buridina. A nova aldeia que se formou, Bdeburè, é localizada,
também, dentro da cidade. Ou seja, o contato, para estes indígenas, também
se tornou constante e inevitável com a comunidade não indígena.

É sempre válido lembrar que o contato entre línguas é natural e comum,
bem como alguns tipos de empréstimos e novas construções linguísticas
que surgem deste contato. Isso só se configura como problema quando este
contato é advindo de colonização e imposição cultural. O contato que
envolve imposição cultural é aquele no qual os costumes, aspectos culturais
e língua do colonizador são impostos forçosamente aos colonizados. Não



interessa a ele um diálogo intercultural com os outros povos, o único
objetivo é a colonização.

Infelizmente, todos os povos indígenas do Brasil que tiveram este contato
conheceram apenas o contato colonizador. Stenzel e Gomez-Imbert (2009,
p. 74) analisam a questão do contato entre línguas, sob a perspectiva de
Aikhenvald (2002), como sendo simétrico ou assimétrico:

Aikhenvald (2002:1-31) também propõe algumas hipóteses gerais relacionadas aos efeitos
linguísticos do contato. Ela afirma, em primeiro lugar, que situações de contato sem língua
dominante se caracterizam pela difusão multilateral e gradual de traços, e resultam num
enriquecimento mútuo de padrões.

Desta forma, percebemos um contato simétrico entre línguas, no qual
todas as línguas que estão submetidas a este fenômeno só têm a ganhar.
Este é, geralmente, o tipo de contato de linguístico que acontece entre duas
línguas majoritárias. Entretanto, a situação muda de panorama quando há
contato assimétrico – que é o caso dos Karajá de Aruanã – como podemos
perceber, ainda conforme Stenzel e Gomez-Imbert (2009, p. 74): “Por outro
lado, situações em que uma língua domina provocam mudanças
descontínuas e rápidas, com difusão unilateral de padrões encontrados na
língua dominante e o abandono de estruturas não encontradas nela.”.

Fica evidente, assim, que o tipo de contato linguístico contribui para o
tipo de mudança linguística que as línguas irão sofrer. Quando o contato é
assimétrico, entre uma língua majoritária e minoritária, estas mudanças
unilaterais acontecem de maneira rápida e se dão, muitas vezes, pelo
estigma sofrido pelos falantes da língua minoritária e a constante pressão a
se adequar ao padrão majoritário, que será citado posteriormente por
Grosjean (1982). Desta forma, temos dois cenários possíveis: 1) o estigma
motiva a atitude linguística negativa e ela é a grande protagonista deste tipo
de mudança rápida e assimétrica que sofrem as línguas minoritárias em



contato com línguas majoritárias em situação de prestígio. 2) o estigma
motiva revolta e sentimento de pertencimento ao grupo minoritário,
gerando atitudes positivas que serão agentes revitalizadores da língua
minoritária.

Entendemos, assim, que a maneira com que os falantes da língua
minoritária, em situação assimétrica, percebem a situação e atuam em sua
realidade será decisivo. Ou caminhará para a revitalização, ou para a
adequação aos padrões da língua majoritária, até que esta língua se perca ou
se desenvolva em uma variedade mestiça da língua majoritária.

2. O Estigma na Atitude linguística

Para entendermos o papel do estigma na atitude linguística, é necessário
que, primeiramente, se entenda o que tomamos como estigma. Goffman
(1988, p. 05) explica o termo:

Os gregos, que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o termo estigma para se
referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário
ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no
corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor uma pessoa marcada,
ritualmente poluída, que devia ser evitada; especialmente em lugares públicos. (...) Atualmente, o
termo é amplamente usado de maneira um tanto semelhante ao sentido literal original, porém é
mais aplicado à própria desgraça do que à sua evidência corporal.

O estigma seria, portanto, o estranhamento frente ao novo ou ao diferente
dos padrões que uma determinada sociedade tem. Esta característica de
destaque faz com que um indivíduo, ou um grupo, que poderia ser
facilmente aceito por outra pessoa ou outro grupo, se destaque e se
sobressaia tão imensamente que os outros buscam afastamento e, até
mesmo, a violência. Goffman (1988, p. 08) define que há três tipos de



estigma: as abominações do corpo; as culpas de caráter individual e os
estigmas tribais de raça, nação e religião:

Podem-se mencionar três tipos de estigma nitidamente diferentes. Em primeiro lugar, há as
abominações do corpo - as várias deformidades físicas. Em segundo, as culpas de caráter
individual, percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e
rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo,
distúrbio mental, prisão, vicio, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e
comportamento político radical. Finalmente, há os estigmas tribais de raça, nação e religião, que
podem ser transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros de uma
família.

Facilmente percebemos que o estigma sofrido pelos indígenas é o último:
de caráter tribais de raça, segundo o autor. Como fica explícito, os rótulos
gerados pela sociedade que aplica o estigma são fadados a toda a população
com a característica de estigma. Assim, segrega-se o indígena pela
aparência, cultura, hábitos, entre outras características que eles divergem da
cultura não indígena. O estigma, sofrido pelo falante, refletirá diretamente
na língua.

O Brasil é um, de vários países, que se passa por monolíngue, já que as
comunidades falantes de outras línguas são, geralmente, pequenas e pouco
reconhecidas. Grande parte das línguas não tem status de oficial, embora
algumas línguas indígenas já tenham conquistado o status de co-oficiais,
como o Macuxi e Wapixana, no município de Bonfim (Roraima); o
Nhengatu, Baniwa e Tukano em São Gabriel da Cachoeira (Amazonas); o
Tacuru e o Guarani no Mato Grosso do Sul; o Akwê-Xerente em Tocantínia
(Tocantins), ainda são poucas as línguas indígenas co-oficializadas, se
comparadas ao grande número de línguas indígenas brasileiras. As pessoas
que falam línguas indígenas, no Brasil, têm de aprender a língua para
resolver assuntos oficiais, trabalhar, estudar, gozar dos serviços públicos,
estabelecer comunicação para comprar ou vender produtos, entre outros.



Grosjean (1982, p. 26) salienta que línguas minoritárias são vistas como não
favoráveis a uma nação e são, muitas vezes, consideradas, até mesmo, como
ameaça, já que podem criar instabilidade, uma vez que “a linguagem é uma
importante característica de identidade do grupo.”.

Por ser uma característica tão decisiva, são transferidos à língua atitudes e
valores que são, primeiramente, agregados a quem a fala. Essa relação é,
também, inversa e dialética. Enquanto a língua minoritária é sempre atacada
e rebaixada quando comparada à majoritária, a esta última são agregados
valores de mais bela, completa e agradável, enquanto a minoritária é
tomada como rude e pouco evoluída. Ainda conforme Grosjean (1982), o
grupo falante de línguas minoritárias sempre será pressionado a adquirir e
se adequar à língua majoritária.

Todos estes fatores corroboram para a atitude do falante perante sua
língua. Como já dito, haverá sempre dois caminhos: resistir, o que gerará
revitalização e transferência da língua para outras gerações; ou o falante
buscará evitar que seus descendentes sofram o estigma que ele sofreu e,
optando por não transferir a língua minoritária para os mais jovens, esta
tenderá ao desaparecimento e haverá, provavelmente, a rejeição do
indivíduo quanto à sua identidade linguística e cultural.

3. Atitudes linguísticas: suas consequências aplicadas à realidade de
Buridina e Bdeburè

De todos os fatores sociais que podem motivar ou acelerar um processo
de mudança linguística em línguas minoritárias, definitivamente, as atitudes
linguísticas ganham evidência, por serem inerentes ao falante e regerem
sobre as ações dele perante sua língua e as pessoas dentro e fora da
comunidade linguística. Para Calvet (2002), as atitudes linguísticas se
caracterizam como positivas, quando há aceitação, e como negativas



quando há o sentimento de rejeição da língua ou da variedade linguística do
falante. O autor também afirma que as atitudes linguísticas são um
poderoso fator de evolução de uma língua e enfatiza que as atitudes
linguísticas se aplicam não só à própria língua, mas também, a quem as
fala: “Com efeito, existe todo um conjunto de atitudes, de sentimentos dos
falantes para com as suas línguas, para com as variedades de línguas e para
com aqueles que as utilizam.” (CALVET, 2002, p. 65).

Sabemos que a atitude linguística tem um efeito direto no falante e isso
afeta, de maneira particular, as línguas minoritárias. Aguilera (2008, p. 106)
discute atitude linguística baseado nos estudos de Lambert (1967):

Sobre os elementos que compõem a atitude, Lambert, citado por Moreno Fernandez (1998: 182),
registra que a atitude se constitui de três componentes colocados no mesmo nível: o saber ou
crença (componente cognoscitivo); a valoração (componente afetivo); e a conduta (componente
conativo), o que significa dizer que a atitude lingüística de um indivíduo é o resultado da soma de
suas crenças, conhecimentos, afetos e tendências a comportar-se de uma forma determinada diante
de uma língua ou de uma situação sociolingüística.

Desta forma, neste trabalho, entendemos que a atitude linguística vai
além das ideologias e crenças que o falante tem quanto à sua própria língua.
Somam-se a isso questões de personalidade e questões afetivas que
interferem na maneira com que o falante percebe sua língua e se situa como
indivíduo pertencente a um grupo. Tudo isso perpassa sua identidade
individual e coletiva, bem como as coisas que serão passíveis de estigma e
de prestígio para ele e as quais ele também será submetido; seus
sentimentos de orgulho/lealdade ou rejeição ao seu grupo linguístico, entre
outros (GOMEZ MOLINA, 1998 apud AGUILERA, 2008). A atitude, que
engloba todos estes fatores, motivará ações e sempre será formada
baseando-se no cenário social no qual a língua está inserida. Desta maneira,
considerando toda essa carga identitária e coletiva, o falante leva em conta
seus sentimentos, história de vida, estigma sofrido, questões de



personalidade e, assim, traçará as atitudes sobre sua língua, e elas serão
positivas ou negativas.

Tendo em vista os aspectos acima que configuram o processo de atitude
linguística, – diz-se processo porque não é definitiva, pode ser mudada e/ou
revertida – destacamos o estudo de Grosjean (1982), no qual, o autor
descreve seis possíveis consequências da atitude linguística negativa, sendo
que somente uma é positiva. Posteriormente, aplicaremos estas
características à realidade sociolinguística dos Karajá de Aruanã a fim de
evidenciarmos a atitude negativa que os falantes desenvolveram, devido ao
longo contato assimétrico e estigma, que culminaram nas consequências
que Grosjean (1982) aponta. No último item, será possível confirmar que as
atitudes negativas podem ser revertidas, o que desencadeia uma sucessão de
atitudes positivas, iniciando um processo de revitalização cultural e
linguística:

1) a língua majoritária é aprendida pelos grupos majoritário e
minoritário;

2) a língua majoritária é aprendida como primeira língua pela segunda
geração;

3) os falantes da língua minoritária revelam insegurança quanto ao que
pensam saber sobre a(s) língua(s);

4) o uso da língua minoritária é mais restrito;
5) ocorre a substituição da língua minoritária;
6) os falantes temem o risco de revelar aculturação incompleta por

empréstimos ou alternâncias de código;
7) a consciência étnica provoca reforço da lealdade e solidariedade no

grupo.
O item 1 é facilmente verificável na realidade da comunidade indígena de

Aruanã, que tem como necessidade aprender a língua portuguesa para todos



os tipos de contato com os não indígena que precisam fazer. Essa realidade
é mais comum entre os homens, já que eles trabalham fora em maior
número e são socialmente encarregados de resolverem os problemas que
exigem maior contato com a língua majoritária. Entretanto, é raro uma
mulher não falar o Português – embora exista mulheres completamente
monolíngues em Karajá em Bdeburé – já que, com as mídias, como
televisores e celulares, cada vez mais presentes nas aldeias, o contato com a
língua portuguesa fica inevitável.

O item 2 é verificável em Buridina, já que a aldeia teve, como relatado
anteriormente, muito tempo de contato com os não indígenas. Hoje, muitos
indígenas dessa aldeia estão aprendendo a língua Karajá como segunda
língua, tendo como primeira língua o português, mesmo que alguns
identifiquem o Karajá como língua materna, por ser a língua de seus pais e
avós (PIMENTEL DA SILVA, 2009). Em Bdeburè, esta situação ainda não
se atesta, já que os indígenas vieram de uma região de pouco contato com a
língua portuguesa e chegaram à cidade há poucos anos. As crianças dessa
aldeia ainda têm o Karajá como primeira língua ou são muito jovens e ainda
estão em fase de aquisição da linguagem. Estas, em sua maioria, continuam
aprendendo a língua materna de seus pais e avós como primeira língua,
tendo contato com o português apenas quando começam a estudar
(PIMENTEL DA SILVA, 2009).

O item 3 é de se esperar em qualquer situação de intenso bilinguismo. O
falante chega a afirmar que não fala “direito” nenhuma língua. Existe,
constantemente, a insegurança de tramitar entre as duas línguas. Frosi (et.
all. 2005) relata que os falantes da RCI (colônia italiana) afirmam que
nenhuma das duas línguas foi totalmente aprendida.

A afirmação do item 4 é irrefutável, já que a língua minoritária é falada
apenas em terra indígena e entre os próprios indígenas, em qualquer outro



ambiente fora dali é como se fosse “obrigatório” o uso da língua portuguesa
para estabelecer comunicação.

O item 5 se confirma em Buridina. Como já dito anteriormente, com
muitos anos de contato linguístico e muito estigma, a língua portuguesa foi
se tornando a língua ensinada às crianças. Esta situação foi muito motivada
pela atitude linguística negativa, em que os pais tentam evitar que os filhos
sofram o estigma, sofrido por eles. Entre a população de Bdéburé, constata-
se que existe, entre os mais velhos, o grande medo de essa realidade
acontecer, também, em sua comunidade, já que estão sob as mesmas
condições de Buridina.

O item 6 da lista de Grosjean (1982) é o último tomado como
consequência de atitudes linguísticas negativas. Este é um receio também
aplicável e, semelhante ao item 3, é facilmente verificável. Entre indivíduos
bilíngues acontece, frequentemente, a alternância de código (usar
construções das duas línguas em uma mesma sentença ou palavra) e,
somado aos empréstimos da língua majoritária, gera uma tensão no
indivíduo que entende que a língua é um símbolo de identidade cultural e
que ele, transitando sempre entre estas duas línguas, não pertence a nenhum
dos grupos. Outra situação também é da imposição linguística do uso da
língua majoritária, em que o falante demonstra baixo domínio desta. Saber
que não se tem um bom desempenho comunicativo, naquela língua, pode
desencadear uma reação de vergonha e introversão, isto é facilmente
percebido, principalmente, nas crianças. Essa situação pode desencadear,
nesta criança, baixo rendimento escolar e problemas de autoestima.

O item 7 é a única consequência positiva, apontada por Grosjean (1982).
Entre os Karajá de Aruanã, houve um longo processo de revitalização da
fala Iny pelos indígenas e colaboradores do Projeto Maurehi, coordenado
pela professora Maria do Socorro Pimentel da Silva. Este projeto, iniciado



em 1993, auxilia atitudes linguísticas positivas na comunidade e promove
ações compromissadas com a valorização da língua e cultura Karajá.
Através dele, as crianças estão aprendendo a língua Karajá como segunda
língua e estão sendo implantados, na aldeia, programas de revitalização de
cultura e língua Iny, através do artesanato e políticas linguísticas, como a
criação de novos léxicos que substituem empréstimos do Português. Além
disso, reuniões acontecem para formação continuada e capacitação de
professores, discussão de práticas de letramento, oficinas de fala e escrita
Karajá, produção de material didático e documentação de saberes indígenas,
entre outros. O projeto Maurehi também promove encontros entre aldeias
Karajá com objetivo de aumentar o contato entre as aldeias. Estes encontros
vão além de momentos de contato, já que, através deles, os indígenas da
aldeia de Buridina podem participar de eventos culturais que não acontecem
mais há muitos anos em sua comunidade, reaprenderem a confecção de
peças artesanais culturais, além de um ambiente com várias oportunidades
de uso da língua Karajá, como relata a professora/pesquisadora, uma das
fundadoras e coordenadora do projeto, Maria do Socorro Pimentel da Silva
no documento Projeto de Educação e Cultura Indígena Maurehi (2005
p. 02):

A convivência dos Karajá de Buridina com os de Santa Isabel do Morro foi de importância
relevante na implantação do projeto. Despertou naqueles orgulho pela sua cultura e pela sua
língua. Os mais jovens viveram momentos culturais muito importantes de uso da língua Karajá.
Muitos deles, praticamente a maioria, nunca tinham participado de um ritual, nem mesmo tinham-
no visto. O uso da língua materna, em todos os momentos de interação, de informação e de
transmissão de conhecimento, foi outro fator observado por eles.

Atitudes como estas são frutos desta consciência positiva, destacada por
Grosjean (1982). Uma comunidade de falantes de uma língua minoritária,
provavelmente, em um dado momento, especialmente depois de muito



sofrer estigma e segregação, firmará lealdade e estabelecerá solidariedade
quanto a seu povo e sua língua, tomando atitudes em favor destes.

Como podemos perceber acima, os Karajá de Aruanã demonstram
consequências efetivas da atitude linguística negativa. Mesmo assim, todo
esse processo também levou estes indígenas a um momento de reafirmação
da sua identidade e cultura indígena. Desta maneira, atualmente, ambas as
comunidades têm apresentado ações que confirmam a atitude linguística
positiva. Buscaremos, então, a partir destas constatações, verificar possíveis
implicações que a atitude linguística exerce na mudança linguística em
línguas minoritárias.

4. A mudança linguística em línguas minoritárias: o papel dos
empréstimos e das atitudes linguísticas

A mudança linguística tem sido um tema bastante considerado e discutido
na linguística desde os primórdios desta ciência. O fato de as línguas
mudarem suas combinações morfológicas, fonológicas, sintáticas,
semânticas e pragmáticas, até mesmo se transformando em outras línguas,
como as línguas latinas que conhecemos hoje mudaram a partir do Latim, é
motivo de inquietação para os estudiosos da linguagem. Hoje sabemos que
vários fatores podem desencadear estas mudanças e que existem fatores
sistêmicos, internos à língua, mas, também, fatores sociais.

Como foi falado anteriormente, uma das razões que torna o meio social
tão importante para a mudança linguística é o fato de seres humanos – e
consequentemente suas línguas – estarem em contínuo contato. Harris e
Campbell (1995) assumem que o contato e os empréstimos linguísticos têm
sido uma das principais maneiras de explicar o fenômeno mudança.
Entendemos que uma língua que está em intenso contato com outra língua
pode se modificar de duas maneiras diferentes: duas línguas majoritárias em



contato e língua majoritária em contato com minoritária. Esta diferença se
faz clara quando verificamos fatores como os empréstimos. Percebe-se que
duas línguas majoritárias em contato assimilam, inevitavelmente,
vocábulos, sons ou, até mesmo construções sintáticas da outra língua,
entretanto, por mais que esse contato seja intenso, ambas as línguas
apresentam empréstimos e não existe maneira de nenhuma das línguas
majoritárias desaparecerem por causa desse contato. Entretanto, este
panorama muda absurdamente quando a situação é de contato entre língua
majoritária e minoritária.

Os empréstimos são cruciais para a cristalização da mudança linguística
em uma língua. Como já afirmamos anteriormente, os empréstimos são
naturais e acontecem em todas as línguas do mundo. Entretanto, estes são
considerados nocivos, a uma língua minoritária, quando passam a substituir
palavras que já expressam aquele significado. Este tipo de empréstimo é
fruto do alto uso da língua majoritária, assim, as palavras e construções
sintáticas e semânticas desta língua vão tomando cada vez mais lugar na
prática linguística dos falantes da língua minoritária. Entre os Karajá da
aldeia de Buridina, esta prática de empréstimo advindo de colonização
linguística estava preocupante. Palavras que já existiam na língua, como
waa e Tykyritina, estavam sendo substituídas por sapatu e livru, claramente
por influência da língua portuguesa.

A comunidade Karajá de Buridina já tem ciência que estes empréstimos
são nocivos à sua língua e tem implementado medidas para retomada das
palavras originais. Outra ação válida, quanto aos empréstimos, são as
reuniões entre os indígenas de várias comunidades, que compartilham a
mesma língua, que visa à criação de novas palavras na língua a fim de
substituir os empréstimos da língua portuguesa, advindos de termos que não



existiam palavras correspondentes em sua língua (PIMENTEL DA SILVA,
2009).

Percebe-se, portanto, que os empréstimos desempenham papel
significativo na mudança linguística em línguas minoritárias e que a
maneira que são compreendidos e instaurados e, também, as modificações
linguísticas que efetuam não podem ser considerados da mesma forma em
línguas majoritárias e minoritárias. Vejamos, agora, como as atitudes
linguísticas desempenham um papel fundamental não só na mudança, mas
também, na resistência a mudanças linguísticas advindas de colonização em
línguas minoritárias.

Conforme dito anteriormente, em todas as situações de contato, haverá
uma pressão aos falantes de língua minoritária para que se adequem à
majoritária. Consequentemente, esta pressão levará o falante a tecer uma
atitude negativa quanto à sua língua e esta atitude negativa pode
desencadear um processo de mudança linguística nocivo à língua, que prevê
enfraquecimento e, até mesmo, desaparecimento da língua minoritária.

Dessa forma, a atitude linguística é fator decisivo para a manutenção e
vitalidade de uma língua minoritária frente a uma majoritária. O fato, por
exemplo, de os pais terem sofrido estigma por sua língua, poderá implicar
diretamente na decisão de optar por não transmitir a língua a seus filhos,
para que eles não sofram estigma. Grosjean (1982) cita exemplos de
famílias estrangeiras que moravam nos Estados Unidos e não incentivavam
os filhos de modo algum para que aprendessem sua língua de origem, pelo
contrário, apoiados pela escola, motivavam os filhos a aprender inglês
como falantes nativos e, quando possível, deixavam de falar com os filhos
na língua materna, aceitando somente o inglês em casa. Borges (2006)
relata uma situação semelhante com os Avá-Canoeiro, uma língua indígena
falada em Goiás e no Tocantins, que está fortemente ameaçada. Um dos



principais motivos foi a habitação destes indígenas na aldeia Javaé, falante
de javaé. Falar Avá-Canoeiro na aldeia Javaé trazia estigma para os falantes
de Avá, fazendo com que os pais deixassem de ensinar essa língua para seus
filhos.

Outro fator decisivo para uma mudança linguística drástica, que pode
levar, até mesmo, ao abandono da língua minoritária, é o baixo uso desta
língua pelos falantes. Halliday (1978) constata: “Através do uso, ela (a
língua) é aprendida em seus potenciais significativos.”. Se uma pessoa
precisa usar uma língua diferente da sua língua materna para conseguir
efetuar comunicação quase que em todas as situações comunicativas de seu
dia-a-dia, logo virá a constatação de que essa língua é inútil para ela. Qual o
motivo de usar uma língua somente em casa e, principalmente, se toda a
família também fala a língua mais usada? Assim, a língua majoritária toma
cada vez maiores proporções nas situações de fala do falante que, vendo
pouca utilidade comunicativa na sua língua materna minoritária, tende a
abandoná-la. Crystal (2005) toma como requisito primordial, para que uma
língua minoritária sobreviva, que a comunidade se envolva em processos de
revitalização das atitudes linguísticas positivas.

Os Karajá, da aldeia de Buridina, têm colocado em prática estas ações,
citadas por Crystal (2005). Desde 1993, com a implementação do já citado
projeto Maurehi, uma nova política linguística se estabeleceu na
comunidade. A iniciativa de resgate das práticas culturais e vitalização da
língua e cultura Karajá promoveu um significativo aumento do número de
falantes da língua minoritária. Hoje, 60% da comunidade é bilíngue em
língua portuguesa e karajá, enquanto antes do projeto, esse número era
apenas 10% e toda a população denota algum tipo de proficiência nessa
língua (PIMENTEL DA SILVA, 2009). A aldeia também dispõe da Escola
Indígena Maurehi, que se localiza dentro da terra indígena, é, desde 2006,



uma escola de ensino fundamental, com corpo docente indígena e uma
matriz intercultural que se dedica a educar as crianças quanto à cultura e
alfabetização em língua karajá. Tudo isso evidencia o poder das atitudes
linguísticas positivas na retomada da cultura e língua minoritária e sua
posterior resistência a mudanças linguísticas provenientes de contato
assimétrico que invadem a língua e prejudicam sua vitalidade.

Estas são atitudes assumidas pelos indígenas Karajá que reduzem o
impacto da atitude linguística negativa na mudança linguística colonialista,
além de retomar a vitalidade das línguas minoritárias. Portanto, entende-se
que, embora todas as línguas estejam em constante processo de mudança,
algumas línguas correm o risco de não apenas mudarem, mas
desaparecerem. Esta é a principal diferença entre mudança linguística em
línguas majoritárias e minoritárias e, como vimos, a atitude linguística é
fator crucial para desencadear essa mudança e, também, para revertê-la.

Considerações Finais

Buscamos, neste artigo, evidenciar o processo da atitude linguística como
motivador da mudança linguística em línguas minoritárias. E que este tipo
de mudança acontece de maneira diferente da mudança linguística em
línguas majoritárias, uma vez que fatores como contato assimétrico e
imposição linguística devem ser considerados. Esta mudança tende a ser
imposta e advinda de colonização, sendo que vários fatores corroboram
para que o falante desenvolva uma atitude negativa quanto à sua língua e,
uma vez desenvolvida, levam a práticas que, com o tempo, podem acarretar,
não somente em mudanças no sistema da língua, mas em substituição da
língua minoritária pela majoritária, o que, com o tempo, pode provocar, até
mesmo, o desaparecimento da língua minoritária. Colocamos em foco de
análise as comunidades Karajá de Aruanã/GO, já que as duas aldeias,



Buridina e Bdeburè, apresentam grande contato com a comunidade não
indígena e esse contato, mantido por várias décadas, desencadeou um
processo de perda da língua Karajá na comunidade de Buridina, que vem
sendo revertido, atualmente, por ações de revitalização da cultura e língua
Karajá. Em Bdeburè, a realidade ainda é diferente, já que esta comunidade
tem menor tempo de contato cotidiano e, também, porque todos os
indígenas desta comunidade têm a língua Karajá como primeira língua.
Desta forma, apenas o tempo e a atitude linguística dos integrantes desta
comunidade dirão se ela passará pelo mesmo processo de mudança
linguística que enfrentou Buridina.
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Investigando práticas de letramento de
jovens mulheres: letramento, gênero e

violência
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Resumo: Este artigo traz resultados parciais de minha pesquisa de doutorado, cujo
objetivo é investigar as práticas de letramento de jovens mulheres. Para este
trabalho, apresento a análise de três contos literários nos quais aparecem
referências sobre violência de gênero. Os contos foram escritos em 2015 por três
participantes da pesquisa, jovens mulheres pertencentes ao ensino médio de um
colégio público de Goiânia para a disciplina de língua portuguesa. O objetivo
deste artigo é analisar a violência de gênero como tema recorrente na pesquisa de
campo e em encontros presenciais com as participantes. Também busca-se ver
como as trajetórias de vida das participantes estão entrelaçadas ao letramento ao
qual estão expostas. E, por fim, busca-se compreender como os encontros, nos
quais eram discutidos temas de seu interesse e compartilhadas experiências que
marcam sua vida, influenciaram seus contos. Para análise serão utilizados os
conceitos de letramento, tendo como base os modelos de letramento e estudos
sobre o tema apresentados por Kleiman (1995); Street (2013); Stromquist (2007) e
Terra (2013); e conceitos de violência de gênero apresentados por Das (1999) e
Saffioti (2001).

Palavras-chave: Letramento de jovens mulheres. Gênero. Violência.

 
 

A minha vida inteira fechei os ouvidos para o que acontecia
no mundo externo e não tive vontade de aprender a escrita dos
homens, mas aprendi os costumes femininos, as histórias e nu

shu.

(Flor da Neve e o Leque Secreto)



1. Situando a pesquisa

Este artigo traz resultados parciais de minha pesquisa de doutorado, cujo
objetivo é investigar as práticas de letramento de jovens mulheres. Neste
trabalho aqui apresentado, analiso a escrita de contos escritos por três
participantes da pesquisa que narram situações de violência de gênero.

Trabalho em um Colégio Militar de Goiânia, que antes da militarização,
era um colégio público estadual, com quase 40 anos de existência. Entrei
neste colégio em 2010, e desde então uma situação pouco comum em minha
experiência de professora ocorreu: as mulheres, jovens e adultas que eram
minhas estudantes, frequentemente se sentiam à vontade para falar sobre
situações de violência de gênero que sofriam. Tento rastrear se algo em
minhas aulas as fazia se abrir comigo, mas não me recordo de nenhuma
situação específica. Além disso, minha pouca experiência como professora
de português ainda não me possibilitava dar aulas dinâmicas e ricas em
discussões críticas, mas em algum momento da aula os relatos vinham e
isso me intrigou. O que eu tinha que as deixava tão abertas? Seria por ser eu
uma mulher jovem e negra, assim como a maioria das jovens que ali
estavam? Essas hipóteses me levaram a investigar mais a fundo meu local
de trabalho e minha atuação como professora, e a conhecer um pouco mais
da realidade das estudantes às quais eu atendia.

Esta pesquisa parte da perspectiva de que há que se corporificar o que se
investiga (HARDING, 1992; HARAWAY, 1995), fugindo da neutralidade e
objetividade existente em certa tradição de se fazer ciência:

[a] ideia da ‘objetividade’ científica e da ‘neutralidade’ do sujeito do conhecimento, que seriam
garantidas através do ‘método científico’, envolveu uma negação da ação dos sujeitos no mundo
social: enquanto os sujeitos do cotidiano não são reconhecidos como participantes da produção do
conhecimento e da construção da realidade social, o sujeito científico seria ‘neutralizado’ através
das regras científicas (GIFFIN, 2005, p. 637).



As pessoas que falam e sentem não são levadas em consideração em
grande parte da tradição dos estudos linguísticos, com base nessa
neutralização quem se atreve a estudá-las não é vista com bons olhos
científicos. hooks e McKinnon (1996) apontam para o fato de que quem se
atreve a atrelar teoria à prática não é vista como intelectual de facto, e que
quem insiste em estar na academia e engajar-se em políticas que favoreçam
as pessoas que estão fora dela enfrenta certo ostracismo. Harding (1992)
nos lembra que muitas vezes as contribuições para pesquisas que têm como
início a vida de pessoas negras e feministas são frequentemente
desvalorizadas e até mesmo atacadas. Mas onde está a objetividade se
temos somente um lado da história?

A perspectiva que paira sobre este texto é de standpoint theories (teorias
de perspectiva). As teorias de perspectiva têm como destaque o lugar de
onde falamos e nossa visão de mundo. Para a objetividade feminista
(HARDING, 1992; HARAWAY, 1995), o conhecimento localizado nos permite
ser responsáveis pelo que aprendemos a ver. Acrescento aqui que nos situar
em nossa pesquisa, situar nosso contexto e promover uma discussão sobre a
problemática com quem pertence ao contexto nos empodera e nos
enriquece. Entretanto, é preciso ter em mente que esse enriquecimento
jamais pode ser visto como um motivo reluzir-se na academia, mas sim um
engajamento com as diversas mulheres que nos ensinam seus modos de
vida, para que possamos, juntas, descobrir caminhos que nos façam desafiar
e subverter todos os tipos de opressão. Desta forma, compartilho as ideias
de Martínez (2010, p. 463):

a solidariedade só pode desenvolver-se quando se admite a interdependência, a amizade, o afeto, a
simpatia, a ajuda, a caridade, o reconhecimento, o espetáculo – se assim quiser – e o
compromisso. Significa encontrar uma maneira que nos permita viver juntos(as) e compartilhar,

em um mundo marcado por profundas desigualdades.2



Neste artigo analiso fragmentos de 3 contos literários escritos por 3
jovens de 17 a 19 anos, estudantes de um Colégio Militar da periferia de
Goiânia. Os contos foram escritos durante a pesquisa de campo de
doutorado, no segundo semestre de 2015. A pesquisa de campo contou com
encontros presenciais com as participantes, nos quais eram relatados casos
de violência de gênero. Os contos tiveram como inspiração uma sequência
didática sobre o gênero textual conto literário, dada em novembro de 2015.
Como professora-pesquisadora, apresentei o conto Berenice, de Edgar Allan
Poe, e pedi para que a sala em que as jovens estavam inseridas criasse o seu
próprio conto.

O conto Berenice foi escolhido primeiramente por causa do autor, famoso
pelo gênero terror. Minha escolha por esse gênero era a necessidade de ter
maior atenção entre as/os jovens e em meu julgamento um conto que
envolvesse suspense e terror seria mais apelativo à essa audiência. Em
segundo lugar, o conto não se tratava de um terror qualquer, tratava-se de
uma narrativa que explorava a obsessão que tem Egeu por sua prima
Berenice ainda viva, obsessão que chega ao extremo quando Berenice
falece em circunstâncias misteriosas. Neste ponto, foi deliberada a decisão
de escolher um tema que era motivo de minha pesquisa e dos encontros que
promovia com as jovens. Além dos contos, neste artigo serão utilizadas
minhas reflexões de professora-pesquisadora sobre os encontros
presenciais.

Sendo assim, esta pesquisa tem como ponto de partida as narrativas das
jovens nas quais a violência de gênero ou doméstica aparece como
temática, traçando a trajetória dos letramentos que incidem sobre sua
escrita.

2. Gênero e letramento



De acordo com Terra (2013, p. 30) “[...] o campo de estudos referidos ao
letramento preocupa-se fundamentalmente com investigações sobre escrita,
seus usos, suas funções e seus efeitos tanto para o indivíduo quanto para a
sociedade”. Isso significa dizer que há várias práticas de letramento
possíveis na sociedade, assim como vários eventos de letramento, ou seja,
momentos em que as pessoas fazem uso da leitura e da escrita. Saindo de
uma perspectiva que visava somente enxergar o letramento como um
conjunto de habilidades individuais, centradas na cognição e no caráter
lógico da escrita, os novos estudos de letramento (New Literacy Studies)
possuem outras perspectivas.

O letramento é um conjunto de práticas sociais que usam a escrita em
determinados contextos, sempre específicos (KLEIMAN, 1995). O modelo
autônomo, oferecido na escola, não é a única forma de letramento: “as
práticas da escola passam a ser somente um tipo de prática de letramento –
a que é dominante –, que desenvolve algumas habilidades e não outras, e
que determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita.”
(KLEIMAN, 1995, p. 19). A esse modelo de letramento estão inculcadas as
noções de progresso, civilização e mobilidade social, e segundo Kleiman
(1995), a autonomia neste modelo refere-se ao fato de que a escrita é vista
como um produto completo em si mesmo, deslocado de seu contexto de
produção. Dessa maneira, a não aquisição do que é oferecido pela escola
trata-se de uma dificuldade individual, problemas que o indivíduo tem com
o texto em si, e não com a mediação entre texto escrito e estudantes.

O modelo ideológico de letramento, segundo Street (2013, p. 466),
“reconhece uma multiplicidade de letramentos; que o significado e os usos
das práticas de letramento estão relacionados com contextos culturais
específicos; e que essas práticas estão sempre associadas com relações de
poder e ideologia [...]”. Este modelo, de acordo com Kleiman (1995), não



pressupõe uma relação causal entre progresso, civilização e letramento, não
ignorando, assim, os múltiplos letramentos, que imbricam práticas orais e
letradas.

O que a escola deixa passar ao ignorar os múltiplos letramentos trazidos
para dentro de suas salas de aula é que há muito que ser investigado sobre
as interfaces entre práticas orais e letradas e sobre como a escrita permeia a
vida das/os estudantes. Enviesada pela leitura e aplicação de cânones
literários, a escola não percebe que as/os estudantes ao chegarem dentro das
salas de aula já trazem conhecimento suficiente para poderem dialogar com
os novos conhecimentos trazidos pela escola, construindo, assim, novos
conhecimentos. Nesta pesquisa, o letramento das participantes da pesquisa
não era uma tábula rasa, o que mostra como, através da leitura e da escrita,
podemos construir novos caminhos e novos modos de enxergar a nós
mesmas.

Neste trabalho, que escapa da visão neutralizadora da tradição em fazer
ciência, há seres humanos que têm muito a nos ensinar e, mesmo com a
mudança que ocorre no mundo, são relegados ao anonimato. Aqui, o mais
precioso é o conhecimento transformador, que é “a presença de linguagem
crítica, que considere as raízes do sistema [...]; atividades que requeiram
agentes sociais; e investigação que vá ao encontro da confluência de classe,
raça, etnicidade e gênero. ” (STROMQUIST, 2007, p. 14).

O conhecimento transformador (ou a tentativa de um conhecimento
transformador) é encontrado no espaço formal de educação, mas com as
ressalvas das limitações impostas pelo ambiente formal de educação
(STROMQUIST, 2007). Desta forma, é preciso que o ambiente formal de
educação se preocupe com o letramento de mulheres para que a opressão de
gênero que sofrem comece a ser problematizada e combatida dentro das
escolas. De acordo com Stromquist (1997, p. 18),



São raros os programas de letramento que consideram as necessidades das mulheres. Na maioria
dos programas de letramento não-revolucionários e nos revolucionários tinham a intenção de
servir tanto homens quanto mulheres, mas poderíamos suspeitar que eles tinham a intenção de
servir principalmente homens, já que se referiam à necessidade de se criar “o novo homem”.

Por sua própria vontade as mulheres, ao longo da história decidiram pelo
rompimento com a inferiorização, à tutela, à sujeição e à colonização de
gênero (LAGARDE y de LOS RÍOS, 2012), por isso esta pesquisa precisa ouvir
as jovens para que juntas, pesquisadora e participantes, enfrentem a
violência de gênero. A construção do empoderamento não é um caminho
fácil. Lutar por um espaço, romper silêncios causa desconforto ao estado
machista vigente de nossa sociedade.

De acordo com Lagarde y de Los Ríos (2012), a participação social,
política, e em atividades laborais e educativas são fontes automáticas para o
empoderamento das mulheres. Por isso a importância de desde já fortalecer
os laços de sororidade, e para que isso aconteça, é necessária uma
identidade coletiva e compartilhada pelas participantes desta pesquisa. De
acordo com Melucci (1988 apud Stromquist, 2007, p. 21), “a ação coletiva
é somente possível quando há uma identidade compartilhada e que essa
identidade coletiva é o que provê a base para a formação de expectativas e o
cálculo de custos e benefícios da ação”. Para tanto, em encontros com as
participantes de pesquisa, foi possível perceber que o vínculo entre
mulheres é poderoso quando fazemos dos encontros espaços para falar e
ouvir umas às outras, para sentirmos que as experiências que temos são
diversas, mas clivadas, de alguma forma, por nosso gênero.

O que se nota na escrita dessas jovens é que o que conversávamos nos
encontros está plasmado em sua escrita, mesmo quando o que está escrito
não se refere à sua própria experiência, mas sim à experiência de outra
jovem, denotando a empatia e sororidade e solidariedade entre as mulheres.
De acordo com Lagarde y de Los Ríos (2012, p. 35),



a sororidade é uma solidariedade específica, dada entre mulheres, que acima de suas diferenças e
antagonismos estão determinadas a banir a misoginia e unir esforços, vontades e capacidades, e

pactuam em união por seu poder e para eliminar o patriarcado de suas vidas e do mundo3.

Somos compelidas, a todo momento, a não nos vermos como amigas e
sim como inimigas. A nunca estarmos a sós conosco, a sempre precisar de
uma presença masculina para validar o que escrevemos. O que percebemos
quando nos juntamos é que não estamos sozinhas e que podemos encontrar
em outras mulheres as respostas para as perguntas que há tanto tempo
havíamos silenciado:

A sororidade é também uma maneira de melhorar a identidade de gênero e alcançar a auto-
afirmação de cada mulher. Apoiadas umas às outras sem serem idênticas, mas reconhecendo as
diferenças entre elas, as mulheres podem concordar umas com as outras, desde que sejam
reconhecidas como um sujeito, neste sentido, como pactuadoras. Enfrentar a opressão também

implica fazê-lo4 (LAGARDE e de LOS RÍOS, 2012, p. 35).

Martínez (2010), nos faz pensar sobre o verdadeiro sentido da
solidariedade entre as mulheres e os perigos nos quais podemos incorrer ao
perpetuar categorias fixas e essencialistas sobre o que é ser mulher. Este
perigo sempre passa por essa pesquisa, principalmente pelo fato de que
corro o risco de pretensamente encarnar uma voz que fale por todas as
participantes. Torna-se essencial, portanto, colocar em escrutínio as diversas
vozes presentes nos grupos de mulheres:

Não é possível conceber uma teoria de “tudo” perfeitamente unificada, mas podemos manter
diálogos entre as diversas perspectivas, aceitando a responsabilidade de nossas seleçõs. Pode-se

dialogar, por exemplo, com e a partir das margens (MARTÍNEZ, 2010, p. 459).5

Com o apoio umas das outras, as participantes da pesquisa e a
pesquisadora começaram a ver que o que é naturalizado pela sociedade
como diferenças entre homens e mulheres, na verdade é violência de



gênero. Ainda temos dados como os apresentados por Stromquist (2007,
p. 18) sobre a diferença entre homens e mulheres:

O índice de Desenvolvimento de Gênero (IDG) desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento
da Organização das Nações Unidas – PNDU – mostra que em 2005 somente 27 países tiveram
uma diferença de menos de 10% entre homens e mulheres. O índice de Empoderamento de
Gênero (IEG), que avalia o nível de poder político e econômico das mulheres, indica que somente
um país (a Noruega) teve uma diferença menor de 10% entre homens e mulheres, e que somente
14 países revelaram uma diferença inferior a 20% (PNDU, 2005). Além disso, inúmeras
evidências indicam que classe, gênero e etnia combinam-se para criar condições substanciais de
marginalidade. As mulheres não somente enfrentam condições de subordinação significativas na
sociedade, mas as mulheres pobres, indígenas e afrodescendentes deparam-se com uma
marginalização ainda maior. Essa é certamente a situação na América Latina.

O silêncio a que as mulheres são relegadas, fazem com que sejam
vulneráveis não somente às violências simbólicas, como a não participação
das mulheres nos jogos de poder do discurso público, como também à
violência de gênero, já que ainda se escuta que a culpada é sempre a
mulher, o gênero feminino em suas variadas designações e socializações.
Na atualidade continuamos a perceber que somos um grupo minorizado
politicamente, apesar de muitos hipocritamente dizerem que o mundo é das
mulheres.

Muitas pessoas se dedicam a dizer que o feminismo acabou e que somos
quem quisermos ser: em músicas atuais é possível ver claramente a ideia
vendida de que quem comanda o mundo são as mulheres, como em Who
run the world (girls), de Beyoncé; ou como em outra música sua, Flawless,
em que seu eu poético diz que acorda lindamente pelas manhãs, dono de
diamantes, vendendo a ideia antiga de que aparência e poder financeiro é
tudo. Somos bombardeadas constantemente por essa ideia que nos diz que
já somos tudo que podemos ser.

Há um mundo que tem a participação feminina em todos os seus logros,
no entanto, esse mundo é apagado e escondido da sociedade. Os contos



analisados a seguir têm como pauta a violência de gênero enfrentada por
essas jovens. Violência que pode ser de ordem simbólica, “que impregna o
corpo e alma das categorias sociais dominadas, fornecendo-lhes esquemas
cognitivos. ” (SAFFIOTI, 2001, p. 118) e de ordem física:

Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas como mulheres, crianças e
adolescentes de ambos os sexos. No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de
determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos,
tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio. Ainda que não haja
nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar caminhos diversos do prescrito
pelas normas sociais, a execução do projeto de dominação-exploração da categoria social homens
exige que sua capacidade de mando seja auxiliada pela violência. Com efeito, a ideologia de
gênero é insuficiente para garantir a obediência das vítimas potenciais aos ditames do patriarca,
tendo este necessidade de fazer uso da violência (SAFFIOTI, 2001, p. 115).

Saffioti (2001) aponta que o patriarcado produz as vítimas e os
agressores, no entanto é preciso que problematizemos essa afirmação.
Debert e Gregori (2008) apontam para as problematizações que as
nomeações como gênero e violência de gênero podem suscitar. As autoras
propõem que não encapsulemos a categoria “gênero” e a deixemos
dissociada de outras categorias, como classe raça, e, agrego aqui,
sexualidade. Assim como Martínez (2010) pontua, não podemos, segundo
as autoras, partir do pressuposto que não há agência das mulheres frente à
violência que sofrem, tampouco esquecer das relações de poder que
exercem. Outro aspecto colocado em discussão pelas autoras é que o gênero
não pode ser visto como uma categoria essencialista. Fugindo da
racionalidade moderna, que nos encerra em caixas bem hermeticamente
fechadas, precisamos entender que a categoria gênero sofre todos os tipos
de constrangimentos e de socializações. Sendo assim, indo de encontro ao
que Saffioti (2001) aponta, podemos agregar que a violência de gênero não
se reduz somente a um papel de vítima e agressor, mas deve ser vista como
relações de poder complexas e contraditórias:



Em Cenas e queixas, Gregori assinalou a imensa limitação de incorrer em uma visão que enfatiza
a problemática em pauta apenas a partir de convenções explicativas que reafirmam, em vez de
questionar, o dualismo entre vítima e algoz ou, ainda, reduzem as representações das mulheres à
dicotomia tradicional/moderno. Tais dicotomias não servem como instrumento analítico porque
supõem uma coerência a cada termo da oposição, inexistente na dinâmica que constitui as
representações e as relações sociais (Debert e Gregori, 2008, p. 177).

As incoerências na construção da categoria gênero nos faz reconhecê-la
como algo instável, que está em constante transformação. Dessa forma, não
podemos excluir como vulneráveis à violência de gênero também as
mulheres trans e travestis, que têm seus espaços de atuação profissional e
acadêmico cerceados com base em uma ideia moderna de sexualidade e
identificação de gênero.

Na próxima seção, apresento a análise dos contos e como 3 participantes
da pesquisa demonstram por meio da escrita suas experiências com a
violência de gênero e como encontram maneiras de lutar e resistir.

3. Relatos de violência

3.1 Conto de Jane: Sangue de libertação

Jane, 17 anos, negra, vendedora e cabeleireira. Jane cursava o 3º ano do
ensino médio. Nos encontros, Jane nos conta uma história que não parece
caber em seus 17 anos: a jovem teve que superar anos de violência
doméstica sofrida por ela, suas irmãs e sua mãe cometidas por seu padrasto.
Mesmo assim, Jane não desiste: é olhando ternamente para a mãe, sabendo
dos problemas e das agressões sofridas por ela, que Jane trabalha e estuda,
sempre pensando no bem-estar da figura materna. Jane tem o objetivo de
montar uma equipe de vendas no interior de Goiás, já que atualmente
trabalha para uma empresa, como vendedora de cosméticos. Para Jane, a
leitura é parte importante de sua vida, já que diz que lê para encontrar



argumentos persuasivos para usar em conversas e também na execução de
vendas.

O fragmento a seguir ilustra um pouco do sofrimento causado pela
violência doméstica. Em seu conto, Jane opta por uma narrativa que conta,
com detalhamento metafórico próprio do gênero literário, as agressões
sofridas pela mãe:

Figura 1: conto literário de Jane: Sangue de Libertação

É comum vermos na literatura em geral que às mulheres sempre o
sofrimento é perpetrado pelos homens e quando a mulher decide ir contra
os preceitos patriarcais, a sociedade vê-se obrigada a mandá-la a um castigo



exemplar, que expurgue a ofensa ao patriarcado (HAWKESWORTH, 2006).
Stevens (2014) afirma que não é incomum vermos na literatura mulheres
sendo mortas e se matando pelos homens. No entanto, o texto de Jane nos
mostra que a vulnerabilidade à violência de gênero sofrida pelas mulheres
não é transformada sempre em apagamento ou exclusão: as mulheres lutam
por diversas vias e escapam da violência de diversas formas. A história da
violência sofrida pelas mulheres no conto de Jane ousa escapar das
narrativas que são comuns nos dias de hoje: em qualquer programa
policialesco brasileiro é comum ver que a violência contra a mulher é vista
de forma romantizada, sempre sob a perspectiva de “crimes de amor”. No
entanto, este paradigma é quebrado na história de Jane que falou da
violência à sua maneira:

Figura 2: Conto de Jane: Sangue de Libertação

De acordo com Das (1999, p. 37), na habilidade de se falar a violência, o
tempo é “um agente que ‘trabalha’ nas relações, permitindo que sejam
reinterpretadas, reescritas, modificadas, no embate entre vários autores pela
autoria das histórias nas quais coletividades são criadas ou recriadas”. O
que Jane faz em seu conto é des-romantizar a narrativa de violência de



gênero, apresentando sua experiência e de sua mãe sob a perspectiva não do
“porquê” da violência sofrida, mas como ela foi sentida e como foi sua
libertação. É comum o julgamento de mulheres que não saem de uma
relação abusiva, deixando de lado os inúmeros motivos, fomentados pela
própria sociedade, para que a violência continue no espaço privado. É mais
vendável disseminar as tragédias ocorridas pela violência de gênero, ou,
absurdamente ainda chamadas de “crime de amor”, que mostrar que há
caminhos possíveis para o enfrentamento da violência e que as mulheres o
fazem de diversas formas:

A rigor, não é fácil, para uma mulher, romper com a relação amorosa sem auxílio externo.
Todavia, as mulheres sempre reagem contra o agressor, das mais diferentes maneiras. Suas reações
podem não ser adequadas para pôr fim à violência de seus parceiros, mas, é importante frisar,
existem, se não em todos os casos, pelo menos na maioria esmagadora deles (SAFFIOTI, 2001,
p. 120-121).

Jane nos disse que sua forma de resistência à agressão sofrida pelo
padrasto era a “ilusão de obediência”. Se fingia obediente para que o
homem acreditasse que na casa era feito somente o que sua palavra
mandava. Podemos ver, assim, que a narrativa da moça, além de cumprir
com os quesitos esperados para um conto literário, mostrando sua
habilidade em transitar por gêneros diversos usando metáforas para falar do
sofrimento causado pelo padrasto, nos mostra que sua experiência de vida
foi crucial para a tessitura do texto. O que Jane fez foi ir além do que lhe
apresentado no conto Berenice: o horror sobrenatural deu lugar ao horror
real da violência. A figura da vítima sempre passiva é desmitificada neste
conto, demonstrando a capacidade de agência das mulheres apresentada por
Debert e Gregori (2008).

3.2 Conto de Bela: Paixão platônica



Bela tinha 17 anos, não trabalhava no momento em que se deu a pesquisa
de campo e dizia sofrer bastante preconceito por parte de suas tias por não
ter um namorado e um corpo dentro dos padrões de magreza da sociedade
atual. De acordo com a moça, o namoro não era algo importante para ela no
momento, que estava mais interessada em seus estudos.

Bela era silenciosa em sala de aula e atribua isso a experiências ruins
quando tentou dar sua opinião em uma aula de história. Tinha o sonho de
conhecer Londres e aprender inglês, e estava pensando em arrumar um
emprego para custear a sua viagem. Em seu conto, Bela traz uma relação
familiar bastante complexa, que envolve abuso sexual: o pai abusa da filha,
que se apaixona por seu abusador:



Figura 3: Conto de Bela: Paixão Platônica

Aqui a liberação feminina se faz presente, com o casamento sendo
iniciativa da mulher, e não fruto de uma eterna espera pelo pedido feito pelo
homem. As conversas sobre Bela afirmar-se diante das tias ou mesmo de
manter sua postura de não interesse no namoro e de se interessar pelos
estudos mostram-se presente, já que em seu conto sua protagonista se
mostra uma leitora profícua e subverte o papel feminino no casamento.

Neste fragmento do conto, percebe-se a influência de uma telenovela
recém passada na rede Globo de Televisão, chamada Verdades Secretas em
que a protagonista tem um fim semelhante ao da protagonista do conto de
Bela. O que se percebe neste conto é que Bela traz um evento de letramento
alheio ao da escola para dar vasão à sua criatividade literária. Influenciada
pelas histórias contadas nos encontros com as participantes e pelo conto
Berenice, que se trata também de nuances de violência contra a mulher,
Bela agrega a este evento de letramento, a prática de escrita de um conto
literário na escola, suas vivências sociais e culturais, o que pode ser
interpretado pelo viés dos estudos de letramento, que analisa os múltiplos
letramentos e não somente o letramento dominante disseminado pela
escola. Podemos perceber por meio da escrita de Bela que o letramento se
apresenta de forma múltipla e quando suscitada a conversa sobre temas que
dizem respeito às mulheres, mais chance se tem de se começar a pensar
seriamente sobre o assunto, analisando o que acontece nos eventos que
participamos.

3.3 Conto de Tanya: Uma noite de terror

Tanya é uma jovem mulher negra de 18 anos, mãe de menino de um ano
e trabalhava em uma distribuidora de bebidas. Assim como Jane, Tanya



narrava casos de violência doméstica, cujo causador, namorado de sua mãe,
perpetrava quando bebia, espancando sua mãe. Essa violência fazia com
que Tanya tivesse medo de dormir à noite e ser abusada sexualmente por
seu padrasto. Sua vida foi marcada pela morte de um amigo muito querido e
escrevia tudo o que sentia em um caderno que deixou na casa da mãe
quando engravidou e se mudou para Goiânia. Em seu conto, Tanya traz à
tona a dor de perder um amigo e o medo de uma figura masculina:



Figura 4: Conto de Tanya: Uma noite de terror

Nos fragmentos é possível perceber que a experiência da perda de um
amigo querido está presente, assim como a presença de uma figura
masculina maligna, que desperta o terror “parecendo o Diabo”. Tanya
oferece resistência à violência sofrida em casa, engravidando de seu
namorado e mudando-se para a cidade de Goiânia. Nestes fragmentos é
possível perceber o tom sobrenatural, também presente no conto
apresentado em sala de aula, mas com a ressalva de que a escolha de ser
perseguida por um homem de aparência maligna nos remete ao medo que
sentia de ser abusada à noite por seu padrasto. Além disso, a convergência
das narrativas contadas nos encontros, em que sempre o medo de algum
homem fazer mal às mulheres, pode ser colocada como ponto de
interpretação neste conto.

Tanya sai do silêncio e o transforma em ação, diferentemente de como era
em sala de aula, onde sempre estava em silêncio. Nos encontros presenciais,
Thayline sempre se emocionava e fazia questão de ouvir e compartilhar as
experiências. Foi ela quem intimou a pesquisadora-professora a



compartilhar sua experiência como mulher: “já ouvimos todas, agora eu
quero saber a sua história”. Sobre isso, Audre Lorde diz:

E quando as palavras das mulheres clamam por serem ouvidas, cada uma de nós deve reconhecer
sua responsabilidade de tirar essas palavras para fora, lê-las, compartilhá-las e examiná-las em sua
pertinência à vida. Não nos escondamos detrás das falsas separações que nos impuseram e que tão
seguidamente as aceitamos como nossas [...]. (LORDE, 1977, n/p)

Meu papel de simples observadora e ouvinte foi desafiado e chamado à
cena, para que eu pudesse fazer parte daquela rede de compartilhamento,
diminuindo, assim, as barreiras sociais que nos haviam imposto a
sociedade. Compelida a ser participante da pesquisa pela participante e
perceber que tinha muito o que aprender com as jovens. Assim como
Martínez (2010) e hooks (1996) apontam, saio de meu lugar situado como
acadêmica e sou obrigada a pensar em meu lugar de fala dentro daquele
grupo, deslocando, assim, as hierarquias presentes por algum momento.

4. Considerações finais

Situar a pesquisa é algo primordial se queremos de fato entender o que se
passa no nosso contexto e problema de investigação. Entender de onde as
jovens falam, quais são suas experiências com a violência de gênero,
analisar suas práticas de letramento, que são múltiplas e pertencentes a
vários eventos de escrita e práticas de leitura se torna essencial para que
saibamos de onde essas jovens falam e para entendermos de qual
perspectiva de mundo elas estão falando.

A prática de falar de si também se mostra importante, pois ao
compartilhar experiências sobre o enfrentamento da violência, as jovens se
veem em uma rede de solidariedade e sororidade, o que significa que não
somente querem falar, mas também querem ouvir o que as outras têm a



dizer a respeito do mesmo problema. Chamada para participar dessa rede de
compartilhamento e falar sobre minhas próprias experiências com a
violência de gênero, me faz pensar que o papel de pesquisadora também
merece ser corporificado e desneutralizado, para que haja, enfim, o coletivo
necessário para a lura contra a opressão sofrida pelas mulheres.
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LINHA 6: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS



Leitura de gêneros textuais em formato
digital na aula de inglês no PROEJA1

 
Ana Agda de Oliveira Santos2

 

Resumo: Este estudo centra-se na análise dos processos de leitura e compreensão
realizados pelos alunos do PROEJA/IF-GO nas aulas de Inglês mediadas pelas
TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação). Objetiva: a) entender o
processo de negociação do significado dos textos lidos, a partir do uso de
estratégias de leitura; b) perceber a relevância dos textos em formato digital para a
compreensão do material lido; e c) propiciar discussões acerca do uso da
tecnologia em sala de aula. Fundamentam o estudo os postulados de Bakhtin
(2011), Marcuschi (2007), Leffa (1996), Nutall (1996), Lankshear e Knobel
(2006), Oliveira (2013) e de alguns outros autores que tratam do tema proposto. A
metodologia empregada situa-se no estudo de caso com base intervencionista de
natureza qualitativa e conta com os seguintes instrumentos de pesquisa:
documentação de exercícios de leitura e escrita, questionários, entrevistas e diário
de campo. Esta pesquisa encontra-se na fase de coleta de dados, sendo assim, não
podemos apontar, ainda, resultados conclusivos.

Palavras-chave: Gêneros Textuais. Tecnologia Digital. Leitura. Estratégias de
Leitura.

 

Introdução

Sou professora de Língua Inglesa da rede pública de Goiânia desde 1996,
quando ainda era acadêmica de Letras. Naquele ano, mesmo tendo
conhecimento metodológico incipiente sobre o ensino e aprendizagem da
disciplina, preocupavam-me o desinteresse e a desmotivação dos alunos
para com a aula dessa língua, a qual muitos julgavam ser abstrata e
desnecessária. Para mim, outro aspecto inquietante era perceber que a



disciplina de inglês era ministrada durante sete anos e, entretanto, a maioria
dos alunos se acreditava incapaz de fazer uma prova de vestibular em
inglês.

A desmotivação e crença de muitos aprendizes de que é impossível
desenvolver qualquer habilidade linguística em inglês na escola pública,
instigou-me a permanecer na Rede Estadual, tornando-me professora
efetiva a partir de 1999. Na sequência, ingressei na Rede Municipal, em
2002. Também trabalhei na Rede Federal de 1999 até 2002 no antigo
Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET, atual IFG)
como professora substituta.

Diante deste breve relato da minha trajetória profissional como professora
de Língua Inglesa, pude entender que havia outros entraves na maneira
como os alunos concebiam as aulas de língua estrangeira. Um deles era a
forma como liam e negociavam o significado dos textos trabalhados em sala
de aula.

Buscando compreender a leitura desses educandos, apoiei-me em Leffa
(1999), quando afirma ser a leitura um processo que se dá a partir da
interação entre os esquemas do leitor e o autor, ambos posicionados em um
momento sócio-histórico. Também Kleiman (2004) define esse esquema
como o conhecimento armazenado na nossa memória de longo prazo sobre
assuntos e eventos típicos da nossa cultura, podendo ser modificado à
medida que o nosso conhecimento de mundo é alterado. O texto fornece
direções para que o leitor construa o sentido.

Dessa forma, entendo que a teoria dos esquemas explica como o leitor
traz seus conhecimentos e experiências prévias para o material ao lê-lo. À
luz do modelo interativo e da teoria dos esquemas, “o leitor ao interagir
com o texto constrói para ele um significado” (BRAGGIO, 1992, p. 43),
sendo, portanto, a compreensão do texto resultado da interação entre o leitor



e o texto”. Ainda, segundo Moita Lopes (1996), os respectivos esquemas do
escritor e do leitor são negociados na construção do sentido. Para Oliveira
(apud PINCOWSCA, 2008, p. 13), o sentido é resultante da negociação
entre o texto e o conhecimento prévio do leitor.

A negociação também é compreendida por meio da ativação dos
conhecimentos: 1) sistêmico – referenciais da língua; 2) esquemático –
exploração dos gêneros textuais orais e escritos; e 3) sócio-histórico – que
cada indivíduo tem para extrair a informação que se busca (KEZEN, 2012).
Segundo Pica (1994), essas negociações são esforços que o leitor faz no
sentido de compreender e ser compreendido. No caso da habilidade de
leitura, os aprendizes negociam o significado das palavras dentro de um
determinado contexto com o autor, para poderem interagir com o texto.

De acordo com Pica (1994), ainda há três tipos de negociação: a de
significado, quando essa se dá no nível semântico; a de forma, quando se
questiona a forma da mensagem no nível gramatical, de vocabulário e
fonológico; e a de conteúdo, quando o interlocutor busca mais informações
para ampliar seu conhecimento sobre o assunto e, assim, estende as
discussões sobre o tema. É válido ressaltar que essa divisão apresentada
pela autora fora realizada mais para fins didáticos do que conceitual. Na
concepção de Pica (1994), esses três tipos de negociação não estão isolados,
uma vez que significado, forma e conteúdo se encontram imbricados, sendo
que a negociação de um interfere no outro.

Reportando toda a discussão para o universo da pesquisa, interessa-me
igualmente o que eu, como professora, poderei fazer para aumentar a
participação dos alunos em sala de aula. Por isso, busco disponibilizar
acesso orientado das novas tecnologias na leitura de gêneros textuais em,
pelo menos, uma das quatro habilidades linguísticas (nesse caso, a leitura)
em formato digital, para oportunizar aos alunos do 2º ano do curso de



Transporte de Cargas e 4º ano do curso de Secretaria Escolar do Instituto
Federal de Educação, Ciência e tecnologia – Campus Anápolis, a
possibilidade de se tornarem cidadãos ativos, mais participativos,
autônomos e empoderados.

Para tanto, utilizo o estudo de caso com base intervencionista –
paradigma qualitativo –, na observação e coleta dos dados, buscando maior
compreensão do processo de negociação do significado do material
estudado pelos alunos nas aulas de leitura em inglês. Para isso, serão
trabalhados gêneros textuais em formato digital no Laboratório de
Informática da escola, com a finalidade de constituir um corpus para a
investigação em questão.

Essa investigação conta com o embasamento teórico de pesquisadores em
leitura tais como: Marcuschi (2007), Moita Lopes (1996), Koch e Travaglia
(2000) e Nutall (1996), apenas para citar alguns deles; e autores sobre o uso
das tecnologias na educação como Lankshear e Knobel (2006) e Oliveira
(2013).

Pude perceber que a maioria dos alunos apenas traduz esses textos sem
tomar uma atitude reflexiva diante do assunto discutido. Na minha
observação, essa inacessibilidade diz respeito ao pouco conhecimento que
eles têm da língua e a pouca compreensão do uso das estratégias para
facilitar a leitura desses textos. Sendo assim, acredito que os professores da
Educação Básica devem priorizar o uso das estratégias de leitura e oferecer
aos alunos textos de gêneros textuais variados, no sentido de desenvolver
um trabalho de leitura crítica, pois, segundo Franco et al. (2015, p. 80),
“quanto mais contato temos com diversos gêneros textuais, mais a
habilidade de interpretação é exigida durante a leitura, o que conduz a mais
criticidade e autonomia do aluno leitor e autor”. Também acreditamos que o
professor na função de mediador deve oportunizar o acesso e a utilização



dos computadores e internet na escola, propiciando também o letramento
digital.

Partindo desse objetivo, formulamos as seguintes perguntas:
1. Mesmo com a apresentação e prática de estratégias de leitura, por

que a maioria dos alunos é dependente do tradutor eletrônico?
2. De que maneira os gêneros textuais em formato digital podem ser

relevantes para o desafio de ler textos em inglês?
3. Quais os desafios encontrados pelos alunos do PROEJA no que diz

respeito ao uso sistemático das tecnologias em sala de aula?
 
Existem técnicas que permitem uma maior autonomia do aluno durante o

ato de ler. Essas técnicas são procedimentos que adotamos com o objetivo
de extrair o sentido do texto; também chamadas de estratégias de leitura. De
acordo com Solé (1998, p. 69-70), “as estratégias de leitura são definidas
como procedimentos de caráter elevado que envolvem a presença de
objetivos a serem realizados e o planejamento das ações que são
desencadeadas para atingi-los, assim como sua avaliação e possível
mudança”.

Ao ler, ativamos o nosso conhecimento prévio, criamos hipóteses sobre o
léxico ou assunto do que está sendo lido; hipóteses que serão confirmadas
ou não após a leitura. Observamos as palavras cognatas, as palavras-chave,
a informação não verbal, tentamos identificar a ideia central do texto,
buscar informações específicas dentro do texto, fazemos usos de
inferências, observamos o corpo da língua – que é a sua gramática – ou
quando o objetivo for uma leitura mais extensiva para obter mais detalhes,
partimos para uma leitura mais detalhada. O dicionário também é uma
ferramenta importante no auxílio da busca pelo significado, principalmente
na leitura em língua estrangeira. No entanto, não é a única ferramenta e nem



tão pouco a mais relevante (Dias, 1996). Hoje, com o avanço da tecnologia,
têm-se o tradutor eletrônico ajudando na busca pelo léxico.

As perguntas citadas anteriormente, de 1 a 3, foram formuladas pensando
na realidade vivenciada por mim, professora do noturno na Rede Pública, e
por centenas de estudantes com características geracionais diferenciadas
que passam pela escola pública todos os anos. Essa realidade ressalta a
importância desta pesquisa, haja vista o escasso material estudado e
discutido acerca do ensino de língua estrangeira, especialmente com relação
ao desenvolvimento da leitura crítica, fazendo uso do computador, para
alunos do ensino noturno. Acredito que essa pesquisa pode ajudar muitos
profissionais que, assim como eu, têm sede de mudança e acreditam em um
ensino público digno e de qualidade.

O presente artigo é um recorte da minha dissertação de mestrado em
andamento. Por fins didáticos, este texto está organizado em cinco partes:
na primeira, faço uma exposição do assunto abordado. Na segunda,
apresento um breve cenário do estudo e de seus participantes. Na terceira,
explicito a fundamentação teórica da pesquisa. Na quarta, realizo uma breve
apresentação metodológica, apontando os caminhos da pesquisa, bem como
os sujeitos nela envolvidos. Nesta seção, trago também de forma muito
insipiente, a análise inicial dos dados gerados. Finalmente, na quinta e
última parte, estabeleço considerações, ainda não fechadas, sobre o trabalho
desenvolvido.

1. O estudo: cenário e atores

A presente pesquisa ainda está em andamento, teve sua geração de dados
iniciada no dia 13 de abril de 2016 e encerramento no dia 12 de julho do
mesmo ano.



Temos como interesse a investigação do processo de negociação do
significado, esse partilhado pelos alunos nas aulas de leitura em inglês
através de gêneros textuais variados.

As turmas onde este trabalho é realizado são o 2º ano do curso de
Transporte de Cargas e o 4º ano do curso de Secretaria Escolar do turno
noturno do IFG – Campus Anápolis, na modalidade PROEJA. Essas turmas
estão tendo aulas em conjunto porque ambas têm apenas um ano de inglês
no seu currículo de Ensino Médio, sendo oferecida a abordagem
instrumental voltada para leitura.

2. Referencial Teórico

2.1 Teorias de leitura

A leitura é uma das ações que caracterizam e diferenciam o ser humano
dos outros animais. O ato de ler transcende a escrita. Com base nessa
afirmativa, podemos ler um objeto, uma pessoa, uma figura, ou seja, somos
capazes de ler o mundo ao nosso redor por meio da linguagem verbal ou
não-verbal.

Para que a leitura ocorra, no entanto, há de se considerar os aspectos
linguísticos, cognitivos e sociais. Para Fernandes e Sousa Filho (2015), o
conhecimento linguístico e o conhecimento de mundo que todo ser humano
tem são fundamentais para que haja o processamento da compreensão do
texto.

O trabalho com a leitura nos convida, de imediato, a dialogar com um dos
grandes expoentes da educação brasileira: Paulo Freire. O autor, no início
da década de 1980, durante um congresso, profere uma fala que marca o
estudo sobre leitura e alfabetização no Brasil. Na concepção de Freire
(1989, p. 9), é preciso ter “uma compreensão critica do ato de ler, que não



se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita,
mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo”.

Moita Lopes (1996) afirma que há três abordagens teóricas sobre o
modelo de leitura. Modelo bottom up – ascendente; top down –
descendente, que podem ser vistos como complementares e o interativo.

No modelo bottom up, de acordo com Nutall (1996), o leitor adota um
comportamento passivo, pois o texto tem um sentido imanente, tendo o
leitor por função extrair o significado. Nessa visão, o sentido do texto está
vinculado às palavras e as frases, dependendo diretamente da forma. Na
abordagem top down, Nutall (1996) afirma que o sentido do texto ocorre a
partir do conhecimento de mundo do leitor. Nesse modelo, para se
compreender o texto, o leitor tem que participar do processo da leitura de
uma forma mais eficiente utilizando-se de seu conhecimento de mundo, de
seu conhecimento linguístico, sobretudo, sendo capaz de fazer previsões e
inferências para dar sentido ao objeto lido.

Os dois modelos acima apresentados podem ser considerados
complementares e trouxeram várias contribuições para o processo de
leitura. No entanto, não incluem a importância da interação ao processo.

Com relação à interação, compreende-se que aprender a ler é, antes de
tudo, entender o contexto e a realidade. A leitura é uma função aprendida e
não dada. Wolf e Barzillai (2009) argumentam que cada sistema de escrita
vai ativar determinada área do cérebro. Os circuitos de leitura são
constituídos pela experiência do leitor. As autoras também argumentam
sobre a transdisciplinaridade da leitura e da escrita, considerando que o
funcionamento da linguagem é um aspecto neurológico e as habilidades de
ler e escrever estão relacionadas aos circuitos cerebrais. Manguel (1997)
acrescenta o fato de haver um compartilhamento dos atos de leitura. Para
ele, ler significa ver a palavra, levá-la em consideração e interpretá-la a



partir do conhecimento de mundo. Não apenas lemos, mas construímos
significados. Manguel (1997) e Wolf e Barzillai (2009) defendem que o ato
de ler aumenta a capacidade linguística cerebral. Ao ler, ativamos vários
sistemas como conhecimento factual, episódico e semântico.

Percebe-se que a leitura é realizada pelo texto e os limites da
interpretação coincidem com os direitos do texto. Isso é um triângulo de
três possibilidades de direção: leitor, autor e texto. O sujeito chega com a
sua experiência, conhecimento e agrega o que o texto traz.

Há limites na interpretação do texto. Os limites da interpretação
coincidem com os direitos do texto. O texto é o mediador entre autor e
leitor no processo de leitura. O leitor acompanha as estratégias enunciativas
do autor (ECO, 1986; MANGUEL, 1997; ORLANDI, 2006). Segundo Eco
(1986), a leitura é a compreensão que o leitor tem com o texto. Ao surgir o
texto, desponta-se um processo de leitura baseado na interpretação e nas
tensões entre as intenções do autor, leitor e do texto. Orlandi (2006) afirma
que o texto é a base da interpretação. Nutall (1996), por sua vez, salienta a
importância da decodificação de signos linguísticos, enfatizando o fato de
que, sem isso, não pode haver o início da leitura e nem a construção do
significado da mensagem.

Para Leffa (1996), a definição do ato de ler como sendo um processo que
envolve tanto a informação encontrada no texto quanto às informações
trazidas pelo leitor. Eco (1986) argumenta que, para dar sentido a uma
mensagem, é necessário possuir o conhecimento sistêmico, isto é, o
conhecimento da estrutura da língua e o conhecimento semântico. O papel
de atualização do leitor sobre o assunto é fundamental para a interpretação
do texto. Para o texto ter sentido, o leitor tem que colocar os seus esquemas
em prática.



Pelas discussões apresentadas, podemos definir a leitura como um
processo ativo e interativo. O modelo interacionista de leitura reconhece o
papel do conhecimento prévio e da predição, pois, de acordo com Eco
(1986), os sentidos textuais são abertos pelo leitor e pelo processamento das
palavras que o constitui.

A leitura é um processo dinâmico e, também na língua estrangeira, o
leitor precisa estar preparado para interagir ativamente com o autor,
objetivando a construção de um significado para o texto. Quando uma
pessoa lê, ela usa todo o seu conhecimento prévio, pragmático, sintático,
morfológico e semântico na construção de sentido da mensagem. A leitura é
um processo ativo instigado pela construção do significado geral.

Mediante a breve discussão sobre algumas teorias de leitura, resolvi
adotar o modelo de leitura como um processo interativo – transacional que
se dá no encontro do leitor com o texto, pois acredito que esse modelo se
adequa mais as necessidades dos sujeitos pesquisados.

2.2 Leitura: gêneros textuais e as TICs na escola

A leitura é um importante veículo de constituição identitária, portanto,
quanto maior for o acesso e a diversidade de gêneros trabalhados no
universo escolar, maior as chances de termos um sujeito leitor consciente e
empoderado.

Nessa perspectiva, visamos, com esta pesquisa, uma modesta intervenção
na formação escolar dos alunos do PROEJA/IF-GO. Ao trabalhar a
interpretação e compreensão de textos escritos em sala de aula, estou
propondo a leitura de gêneros textuais variados em formato digital,
introduzindo os estudantes no uso da tecnologia e na expansão dos seus
conhecimentos em informática.



Assim, na tentativa de minimizar a falta de interesse que os educandos
apresentam na leitura dos materiais estudados, na dificuldade de usar o
dicionário, na dependência do professor no processo de interação leitor-
autor-texto, decidi incentivar a leitura utilizando gêneros textuais em
formato digital.

Bakhtin (2011) apresenta os gêneros do discurso e toda uma teoria
dialógica sobre discursos. Marcuschi (2007) vale-se da teoria bakhtiniana e
de outras para postular a noção de gêneros textuais como formas típicas
relativamente estáveis e normativas de enunciados, tipos de comunicação
discursiva e relativamente estáveis de exprimir, transmitir pensamentos e
sentimentos; ou seja, de enunciar o que o usuário da língua elabora no uso
dos estilos de determinadas esferas da comunicação humana. Nesta
pesquisa, valemo-nos tanto dos postulados de Marcuschi quanto de Bakhtin.
Os enunciados, para o autor russo fazem parte da comunicação discursiva.
Isso porque o discurso só pode existir na forma de enunciados concretos e
singulares, pertencentes ao sujeito discursivo de uma ou de outra esfera da
atividade e comunicação humanas.

Na concepção bakhtiniana, todo enunciado constitui-se em um novo
acontecimento, o que significa ser um evento particular na comunicação
discursiva. O enunciado concreto só ocorre pela língua viva. Todo
enunciado é um evento único e irrepetível proferidos pelos sujeitos do
discurso em uma determinada esfera social. Só nos comunicamos por
enunciados e esses são muito variados em seu uso. Bakhtin (2011) vê os
gêneros como elementos interativos funcionando como referenciais na
construção dos enunciados.

Os gêneros textuais devem ser entendidos como fenômenos sócio-
históricos e culturais, e isso ocorre devido suas funções de ordem:
comunicativa, cognitiva e institucional (MARCUSCHI, 2007). Assim, com



a evolução das tecnologias e a intensificação dos seus usos, muitos gêneros
novos foram surgindo, dando origem a formas discursivas específicas.
Segundo Marcuschi (2007), vale salientar, porém, que nem sempre o gênero
é novo. Às vezes, a tecnologia promoveu uma transmutação do gênero,
como ocorreu com o telefone (conversa por Skype, videoconferência,
dentre outros). Logo, o ensino de línguas estrangeiras, em especial de
leitura, seria muito mais profícuo se a escola adotasse os diversos gêneros
que constituem a vida social. A adoção de práticas coletivas, e, não pontuais
de alguns profissionais, nesta perspectiva de gênero, propiciaria ao aluno
uma forma de aprender mais significativa e produtiva.

Moita Lopes (1996) afirma que com a leitura em uma língua estrangeira o
aprendiz tem a possibilidade de aumentar seus limites conceituais, pois
através desse processo ele pode ser exposto a visões diferentes do mundo,
de sua própria cultura e de si mesmo como ser humano. Esse é um aspecto
alargado quando se trata do uso de tecnologias, às quais apresentam
informação sem limites predefinidos ou barreiras para o desenvolvimento
do conhecimento.

Em relação às expectativas criadas por esse aluno, acredito que a
utilização do texto em formato digital no Laboratório de Informática
promoverá maior participação e envolvimento dos alunos, visto que o
computador e o acesso à internet ainda não são uma realidade na vida das
famílias de baixa renda brasileira. Ao unir leitura a essa mídia eletrônica,
estaremos auxiliando duplamente para que esse aluno/trabalhador seja
inserido de forma mais cidadã, tanto no universo escolar quanto no social.

Ao discorrer acerca da importância do computador e da internet como
ferramentas de trabalho escolar, Oliveira (2013) salienta que esse recurso
propicia a integração de diferentes linguagens e associa tanto a tecnologia
da escrita quanto as de áudio e vídeo. Com isso, garante Oliveira (2013), os



alunos terão uma participação mais equilibrada e igualitária, um
desempenho linguístico mais significativo e mais autonomia.

Nesta pesquisa, entendo que ao propor que alunos do PROEJA leiam os
textos atribuindo-lhes sentidos, estamos ao mesmo tempo nos afastando das
noções de alfabetização e nos aproximando do conceito de letramento, que
neste caso, se enquadra o digital.

Para Lankshear e Knobel (2006, p. 17), ser letrado significa “ser capaz de
usar a língua correta nos momentos corretos dentro do discurso”. Esses
mesmos autores afirmam que o letramento digital tem emergido em
documentos (políticas públicas oficiais) como uma espécie de meta
educacional e isso se dá porque ainda há um abismo muito grande entre
quem é ou não letrado digitalmente. Além disso, sabemos que esse tipo de
diferença, na sociedade onde vivemos, é um passo rumo às desigualdades
sociais e de oportunidades.

Assim, uma das finalidades desse trabalho é também potencializar a
participação dos alunos em eventos de letramentos, escolar e digital.

3. Metodologia

Este trabalho se caracteriza como um estudo de caso (JOHNSON, 1992)
porque focaliza um evento específico em que o pesquisador concentra a sua
atenção em um único problema.

Este estudo de caso pode ser considerado também de base
intervencionista (JÖNSSON, 2010) porque em sua realização propomos
algumas estratégias de compreensão textual, por meio de mídias digitais,
aos alunos do PROEJA a fim de construir a autonomia e o empoderamento
por meio da leitura e compreensão da língua inglesa.

Na tentativa de melhor definir pesquisa qualitativa, mobilizo os estudos
de Lüdke e André (1986), Moreira e Caleffe (2008) e Esteban (2010). Para



esses autores, na perspectiva qualitativa, a pessoa é vista como um
instrumento de informações em ambientes naturais, sendo a sala de aula,
por exemplo, um desses ambientes.

Estão sendo trabalhados quatro textos no laboratório de informática da
escola, em que o sistema operacional utilizado em todos os computadores é
o Linux, sendo uma propaganda, um cartum, um e-mail com um convite em
anexo e uma biografia3. Nenhum texto ou atividade tem sido entregue aos
alunos na forma impressa. Todo o material é digitalizado e respondido no
computador. Para facilitar o trabalho dos alunos, da professora e da
pesquisa de um modo geral, disponibilizam-se os textos na plataforma
EDMODO onde os alunos respondem, salvam e os enviam para a
professora.

Objetivando garantir a validade dos dados, foram utilizados: um
questionário inicial com perguntas abertas e fechadas, de múltipla escolha e
alternativas fixas (sim ou não) aplicado aos alunos; entrevista inicial com a
professora de inglês, sessões para o preparo das aulas e como conduzir as
atividades, observação com notas de campo, coleta das atividades realizadas
pelos educandos e uma entrevista final com os estudantes e a professora
acerca de sua percepção das aulas e da experiência como um todo.

4. Negociando sentidos na leitura: análise inicial

Este estudo foi realizado ao mesmo tempo em uma turma de 2º e 4º anos
do turno noturno do Ensino Médio e Técnico. A partir de atividades de
leitura e interpretação de quatro textos de gêneros textuais distintos em
língua inglesa, objetivando saber se os alunos conseguiriam compreender os
textos, utilizei-me de algumas estratégias de leitura da Abordagem
Instrumental4, que por questão de tempo não aprofundarei neste artigo.



Para perceber se o uso do computador seria um empecilho ou auxílio na
realização das atividades, os textos utilizados foram gêneros textuais em
formato digital e as aulas foram realizadas no Laboratório de Informática da
escola. Participaram da pesquisa vinte e um alunos adultos. Sendo sete do
sexo masculino e quatorze do sexo feminino. Em todos os textos propostos,
os alunos foram expostos a atividades de inferência contextual, busca de
palavras cognatas, informação não verbal e ativação do conhecimento
prévio, pois, de acordo com Kleiman (2004), a estratégia de antecipar ou
criar uma expectativa com relação ao conteúdo do texto justifica-se porque
desafia o leitor ao ato de construir sentidos a partir da possibilidade de uma
auto-avaliação. Os alunos tiveram que formular hipóteses sobre a
continuidade textual, assim como responder perguntas sobre o texto.

Por estarmos em uma fase de catalogação de dados, os mesmos não
foram ainda transcritos e analisados. O que temos até o momento são
apenas algumas hipóteses, as quais serão confirmadas ou não com o
desenrolar da pesquisa. Contudo, esperamos verificar se com a utilização
das estratégias de leitura, os alunos terão condições de compreender os
textos em inglês de uma maneira mais significativa e, portanto, mais crítica.
Além disso, queremos ter ciência de quão limitador, ou não, será o
manuseio do computador e utilização da internet em sala de aula.

5. Considerações Finais

A geração dos dados contou com a leitura de quatro gêneros textuais em
formato digital e a execução de atividades de compreensão desses materiais,
como um questionário aplicado aos alunos, entrevista com a professora
regente, atividades sobre os textos trabalhados, as anotações de campo e
uma entrevista final com os participantes acerca de suas percepções sobre
as aulas e a experiência em si.



A pesquisa ainda está em andamento e os resultados ainda não foram
analisados e apurados. Em breve, acredito que as lacunas aqui deixadas por
mim na escrita deste artigo serão, em partes, preenchidas, pois não tenho a
pretensão de responder todas as perguntas, uma vez que a pesquisa segue
um caminho e as rédeas nem sempre, ou quase nunca, estão nas mãos do
pesquisador.
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Anexos

Texto 1

Fonte: http://adedge.net/adedge-inc-new-advertisements-for-skotidakis-yogurt/ *Acesso em: 4
dez. 2015
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Texto 2
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Resumo: O presente trabalho se sustenta por um viés teórico que almeja
desenvolver a ontologia do sujeito da Análise do Discurso em sua vertente
dialógica, culminando, consequentemente, numa ampliação da perspectiva
epistemológica inerente a essa linha de pesquisa. Faz-se necessário ressaltar que
não há, aqui, uma negação do que foi posto por outros teóricos, mas uma
empreitada por desconstruir o que está dito de forma rígida, avançar teoricamente
e trilhar novos caminhos. Integram-se, para isso, por meio de pesquisa
bibliográfica, as teorias de Bakhtin e Nietzsche, que dialogam ao descrever o
processo de subjetivação de um ser que, para além de uma posição sujeito, é,
também, emotivo-volitivo, ou seja, passível de vontade e pulsões, não deixando,
no entanto, de estar inserido em uma trama discursiva que o interpela e o constitui,
dando lugar ao indivíduo que só acontece no conjunto social, mas é livre no
âmbito dos limites inerentes às possibilidades dadas pelas condições de existência
de um tempo-espaço sócio-historicamente marcado. Entende-se, portanto, que tal
sujeito, por ser pulsional, é o símbolo da volição que afeta a instância social da
realidade e produz, em rede, a discursivização do cosmos, como crivo para que os
discursos se materializem, apesar de estar apreendido por um véu discursivo.

Palavras-chave: Vontade. Liberdade. Potência. Dialogismo.

 

Considerações Iniciais

“Compreender é opor à palavra do locutor uma
contrapalavra”.

(BAKHTIN, 1988, p. 105)



Neste artigo, almeja-se observar, a partir dos conceitos de sujeito
individual e social, a noção de vontade como possível alicerce para a
ontologia da Análise do Discurso em sua vertente dialógica, tendo a
liberdade e o ato como as duas bases essenciais para a existência da vontade
como se pretende conceituar. Traz-se Nietzsche como um contraponto a
Bakhtin, na medida em que ambos abordam em seus textos as temáticas que
cercam uma filosofia da existência. Para que se possa estabelecer uma
interlocução, abrindo portas para a análise que seguirá, busca-se progredir
ao estabelecer o diálogo entre as teorias, retomando, quando possível, o que
já foi posto sobre o sujeito da AD (Análise do Discurso).

Pelo projeto aqui empreendido, considera-se relevante discutir a noção de
subjetividade no discurso, com vias para olhar o sujeito na perspectiva de
sua ética, a possibilidade de modificar a si mesmo, de atuar sobre seu
próprio corpo, resistir aos discursos e práticas normalizados. De acordo
com Fernandes (2008), o sujeito discursivo se caracteriza como um ser
social, apreendido em um espaço discursivo. Esse sujeito é constituído em
meio a atravessamentos diversos, sendo heterogêneo, plural. É o efeito de
uma exterioridade social. Em outras palavras, é fruto de um conjunto de
discursos exteriores a si, que o atravessam e causam o devir contínuo.
Múltiplas identidades podem ser produzidas e transformadas a todo tempo,
sendo fragmentadas, diversas e não fixas.

Cada sujeito constrói-se por meio das diferentes relações que,
historicamente, estabelece com a sociedade. O sujeito é marcado por
posições que se referem também às diversas posturas discursivas que o
indivíduo mobiliza socialmente. Isso pode ser observado em diferentes
ocorrências materiais linguístico-discursivas.

Para além dessa observação do sujeito, que é social, observa-se a
existência de uma individualidade que fica latente nos estudos do discurso.



Por isso, decidiu-se propor a existência de duas faces que se pressupõem
reciprocamente no processo de subjetivação do ser. De um lado o sujeito
social, constituído pela exterioridade que comporta a teia discursiva que o
envolve, de outro, o sujeito individual, portador de um inconsciente,
movido por pulsões e vontade. A vontade, aqui abordada se trata da relação
entre o que é existente e da movimentação do sujeito no tempo e no espaço
por meio de seu próprio corpo, tornando ato o que estava em estado de
potência, sendo mediado, portanto, pelo que Nietzsche afirma ser a base
ontológica de toda a existência, a vontade de potência (poder). Opondo-se a
um livre-arbítrio pleno, o filósofo trata a vontade como o resultado dos atos
volitivos, parcialmente acessíveis à consciência do ser, sendo, portanto,
determinados pela relação de forças em conflito constante, numa malha
entrópica que cria vetores para o devir. Dessa forma, toda mudança cósmica
se desenrola via vontade de potência, o que inclui o sujeito e a sociedade
(como manifestações, efeitos). As forças em estado de enfrentamento
produzem impulsos, ou o que chamaremos, aqui, de pulsões que, em
Nietzsche (2010), configuram-se como ímpetos da própria natureza. Trata-
se, dessa forma, de um esquema-motor, um princípio de movimentação
ativa do próprio cosmos que se intensifica no ser-humano, em razão de ter,
em si, uma consciência criadora, diferente do instinto de preservação
freudiano, despertado pela libido.

Bakhtin e Nietzsche são autores que estão diretamente ligados às teorias
do discurso na atualidade, mas não são explorados a fundo (principalmente
Nietzsche). A busca por aproximá-los é um indício da mudança impressa na
proposta que é, aqui, apresentada, buscando fugir do que foi posto até o
momento e inovar, a partir de uma perspectiva que destoa da regularidade
dos estudos discursivos. Nenhum dos dois é fundador dessa vertente
teórica, mas é possível mobilizar seus conceitos a fim de trazer



contribuições para esse campo disciplinar (o que já é recorrente em relação
a Bakhtin).

A filosofia bakhtiniana está alicerçada no modo como o sujeito atua em
sociedade, na interação dialógica com o outro, exterioridade constitutiva do
sujeito, que o antecede (sujeitos outros, historicidade, construto social,
discursos que o atravessam e o constituem), diferente do Outro,
interioridade (desejo, intimações do inconsciente, pulsão). A vida, para
Bakhtin (2010), fundamenta-se num contínuo de atos que perpassam o
pensamento, o discurso, as práticas e os sentimentos, constituindo o ser e o
vir a ser. Pensar nesse complexo de vozes que se entrecruzam e atuam em
comunidade é, consequentemente, fazer pensar sobre o movimento
constante das relações, entre o indivíduo, que é um ser biopsicossocial,
sendo passível de pulsões, vontade, sentimentos e sensações, sua
subjetividade (marcada pelo processo dialógico entre o eu e o outro,
restringindo-se ao campo do social, em que são constituídos e modelados
sentidos, valores e ideias por meio de uma singularidade em movimento,
como um efeito no evento, aquilo que diferencia o sujeito de todos os
demais) e o mundo que lhe é exterior, refletindo sobre a produção de
singularidades que fundamentam o construto social e os eventos
discursivos. É preciso ressaltar, aqui, que o conceito de singularidade, que
aparece em Bakhtin (2010), refere-se à materialidade expressa, ao modo
como o sujeito se posiciona em dado evento sócio-historicamente marcado,
sendo irrepetível, por ser um composto complexo de elementos.

Em consonância com esses pressupostos, Nietzsche (2006) assume, em
sua filosofia do martelo, um novo modo de pensar, assumindo a vontade de
potência como o elemento fundamental que energiza e dá mobilidade ao
cosmos, possibilitando a constituição do sujeito social e individual
enquanto ser ativo em suas práticas. Ou seja, há, nessa perspectiva,



também, um olhar para o ser e o vir a ser, para a potência inscrita no existir,
entendida como possiblidade de mudança que se materializa em ato,
pensando no sujeito como indivíduo passível de pulsões.

Ambas as teorias veem a “vontade” como uma força que move o sujeito,
levando-o a se superar a todo tempo, se comunicar e existir. A liberdade é,
por isso, entendida, aqui, como a relação entre a constituição complexa que
descende do construto social e as reações emotivo-volitivo-pulsionais que
partem do sujeito em sua subjetividade.

Por isso, o homem se torna, em sua subjetividade, singularidade, um
sujeito responsivo ativo, que se constitui sob um conjunto próprio de
relações, devendo “... responder, responsavelmente, a partir do lugar que
ocupa, sem álibi e sem exceção.” (BAKHTIN, 2010, p. 10).

Para Nietzsche (2010), o sujeito determina a estética de sua existência
pela potência que dela emana, sendo instintiva, natural, mas não estando
disposta definitivamente no universo. Nada é original, tudo está em
constante movimento e modificação. Contudo, esse sujeito, em seu viés
social, pode ser castrado constantemente pela moralidade antinatural, como
se pode constatar na leitura de Courtine (2013) e Foucault (2008),
observando a formação estratégica de dispositivos, englobando o âmbito do
discursivo e do não-discursivo, que dão forma a uma conjuntura em que a
moral é regida pela governamentalidade e pelo biopoder, buscando, a todo
tempo, determinar a estética do corpo alheio.

A partir do pensamento de Nietzsche (2002), pensa-se, aqui, que o termo
“moral” deve ser tratado como um aglomerado de regras fundamentadas na
relação de sujeitos em sociedade, sendo um conjunto de possibilidades que
determina o que é aceito, normalizado, e o que é rejeitado, visto como
anormal. Etimologicamente, a palavra deriva do latim e se associa,
semanticamente, aos costumes de um povo, o que leva à inferência de que a



moral se constitui como regularidade discursiva, um entrecruzamento de
práticas e dizeres que, a partir de sua dispersão e incidência, criam valores
de verdade entendidos em dado momento como axiomas, como “bons
costumes”. A castração promovida pela moralidade é assegurada pelas
normas sociais que governam, controlam, disciplinam o corpo pela vontade
de verdade. Torna-se, portanto, anormal o sujeito que escapa da rede
discursiva homogeneizante dos corpos.

Essa trama leva à negação das paixões, destruindo-as, associando-se,
consequentemente, a um conjunto social em que os indivíduos passam a ser
objetivados cada vez mais, pois recalcam suas pulsões. De outra forma, há
que se conceber a possibilidade da liberdade, entendida aqui como a
atuação de si sobre si por meio das pulsões inerentes ao sujeito, atuando nas
possibilidades de resistência, podendo se opor ao asceticismo hegemônico,
na medida em que se integra a uma nova ordem discursiva.

Seu sentimento de potência, sua vontade de potência, sua coragem, seu orgulho - tudo isto decai
com o feio, tudo isto se eleva com o belo... Em um caso como no outro, tiramos uma conclusão: as
premissas para tanto estão acumuladas, sob a forma de uma abundância monstruosa, nos instintos.
O feio é entendido como um sinal e um sintoma de degenerescência: o que mais longinquamente
nos faz lembrar a degenerescência que produz em nós o surgimento do juízo “feio”. Todo indício
de extenuação, de pesar, de senilidade, de cansaço, toda e qualquer espécie de ausência de
liberdade, tal como o espasmo, tal como a paralisia, sobretudo o cheiro, a cor, as formas da
dissolução, da decomposição, e mesmo que isto se transforme em símbolo no interior de uma
última atenuação - tudo isto evoca a mesma reação, o juízo de valor “feio”. Um ódio eclode neste
ponto: a quem é que o homem odeia aí? Mas não há nenhuma dúvida: a decadência de seu tipo.
(NIETZSCHE, 2006, p. 100 – 101).

Percebe-se, portanto, que, o feio, de acordo com os preceitos socialmente
construídos, é a falta de valor ao resistir à moral dominante. Diferente disso,
para Nietzsche, a ética da existência humana deve ser ancorada na liberdade
presente na estética de si e, se ela for evitada, irrompe a decadência, o



emblema da sujeição à moral, fundamentada nas verdades historicamente
estabelecidas.

Portanto, a liberdade é entendida aqui como o conjunto de possibilidades,
a potencialidade, que cerca o sujeito, sendo a vontade a pulsão responsável
por mover e levar ao ato. Dessa maneira, as práticas discursivas são
resultado da relação entre a constituição do sujeito por meio da malha
discursiva em que está inscrito, que o cerca e o atravessa (FOUCAULT,
1995), da relativa liberdade e da vontade que age como crivo das potências
de ser e vir a ser. Pensando no conjunto dessas questões e no modo como
atuam em um complexo de elementos constitutivos do ser, desenvolve-se a
ontologia do sujeito social e individual da análise do discurso, culminando,
consequentemente, numa ampliação da perspectiva epistemológica inerente
a essa linha de pesquisa.

Pensando na relação entre liberdade, como potência, e ato, faz-se
necessário refletir sobre a produção do enunciado na trama discursiva, que
movimenta diferentes saberes e poder, dando forma a um complexo de
possibilidades que, por meio da vontade, se materializam, culminando em
uma relação de pressuposição recíproca entre o sujeito atômico e a o
construto social, constituindo-se mutuamente. A próxima seção se baseia,
nesse ínterim, na noção de vontade como princípio ontológico para a
reprodução das condições de existência do discurso, dando margens para o
dialogismo e a formação do evento discursivo, entre a generalidade e a
singularidade.

1. O Sujeito Sintético

Este sujeito, do qual se fala, é responsável, e, consequentemente,
responsivo, ou seja, toda compreensão, dentro do diálogo, é prenhe de
resposta, constituída na latência do dizer, numa fase preparatória para a



emergência do dito do interlocutor, que emerge como um enunciado, na
medida em que está atrelado a um rizoma dialógico discursivo, em que, ao
ser intimado por enunciados outros, se coloca em processo de compreensão
responsiva, trazendo à tona as vozes que o interpelam e dão forma aos seus
próprios dizeres, polifônicos, conclamando ao evento da enunciação
(processo de produção do enunciado) a demanda por uma via de mão dupla
que, mesmo com o silêncio, diz.

O ato responsável como algo inerente ao ser, em sua individualidade, é
consequência da produção e reprodução da linguagem que, segundo
Bakhtin (2010), é assegurada pela necessidade de interação inerente à vida,
que se mantém em razão de um dialogismo próprio, seja materialmente, na
modificação física de sua estrutura, socialmente, visto nas relações
interpessoais, ou psiquicamente, como resultado da relação entre o suporte
físico e a representação social. Dessa forma, cria-se um liame intrínseco que
integra o sujeito individual, passível de pulsões, ao sujeito social,
constituído discursivamente, dando forma ao que passou a se chamar, a
partir deste trabalho, de sujeito sintético, que é o resultado das intimações
da vontade individual em relação às demandas sociais, constituindo-se em
eventos singulares.

Vê-se na demanda pela dialogia a necessidade de explicitar como as
práticas discursivas se constituem por meio da noção de vontade. Segundo
Aristóteles (2002), há, na vida, a divisão entre ato e potência, sendo o ato a
concretização da possibilidade e a potência, a multiplicidade de
possibilidades, a relativa liberdade do sujeito. Nietzsche (2010) dá força a
esse dizer na medida em que assegura que todo ato é efetivado por ser
potencial, mas nem toda potência se efetiva e, por isso, só pode se
estabelecer materializando-se, por meio da vontade, ou seja, só há
efetivação da prática, seja ela discursiva ou não, por meio da relação do



sujeito com sua constituição e suas pulsões, sendo a vontade determinante
para o processo de realização, em razão de ser o crivo do indivíduo, estando
localizada entre as normas sociais e as pulsões individuais. Não se
desprezam as estratégias de controle que recalcam a plenitude do corpo e a
manifestação dos desejos, mesmo nesses casos, a vontade é que dá vazão
para o ato, na medida em que a ação parte de um indivíduo que é
atravessado pelas regularidades impressas no construto social. Se o ato foge
à regularidade, encontrar-se-á, dessa forma, no campo da resistência, da
anormalidade e, ainda assim, será resultado de um ato em potência que
pode ser previsto na relação entre a constituição do sujeito e suas pulsões.

O enunciado é a materialidade produzida no processo de enunciação,
baseado numa interação dialógica entre locutores que, ativamente, se
interpelam num jogo de sentidos, localizado, historicamente, no tempo e no
espaço, tornando-o singular e, ao mesmo tempo, resultado de uma
constituição complexa, numa rede que envolve outros enunciados. Segundo
Bakhtin (2000), é a unidade básica da linguagem.

Constrói-se, dessa forma, um jogo entre as instâncias interiores e
exteriores. Se por um lado, formulam-se as movimentações enunciativas
que produzem, no conjunto do entrecruzamento das vozes, a subjetividade,
por outro, delineiam-se os eventos, permeados pelos atos, que se
manifestam linguisticamente por meio da forma que contém sentido e da
expressão do locutor, promovendo uma unidade. Esse alicerce linguístico
está respaldado na noção de gênero discursivo, expresso por Bakhtin (2000,
p. 280) como “[…] tipos relativamente estáveis de enunciados […]”, que,
diferente dos enunciados, que são únicos, aparecem nas diversas esferas da
utilização da língua, criando conjuntos que se associam por suas
regularidades.



2. Enunciado materializado: a relação entre vontade e liberdade

Os enunciados, segundo Bakhtin (2000), apesar de serem singulares,
possuem similaridades e podem ser categorizados por meio de um sistema
de diferenças, que têm por base as características e elementos que dão
forma a eles. Olha-se, então, para a esfera da atividade humana em que o
dizer se realiza, seu tema, estilo empregado e a estrutura que o compõe,
refletindo, acima de tudo, sobre o construto histórico no qual se reproduz
como gênero e sua relação com a interação verbal. Dessa forma, é possível
verificar, por meio da materialidade, o modo como o sujeito se constitui
num existir-evento, a liberdade, limitada pela trama discursiva e pelas
possibilidades de emergência, como possibilidade de agir via potência e a
vontade como movimentação do sujeito sintético num campo discursivo.

O ato que fundamenta a existência de todos esses dizeres (‘existir-
evento’) funciona na interação com o todo que excede mesmo a visão
humana. É preciso pensar o sujeito individual, a partir do Outro que lhe é
interior, e sua relação com a totalidade que o envolve, com o outro que o
atravessa, o que o constitui, a exterioridade. Sobre isso, Bakhtin (2010,
p. 14) reitera:

[...] unicidade, [...] singularidade, aberta a uma relação de alteridade consigo própria e com os
outros, uma singularidade em relação com a vida do universo inteiro, que inclui em sua finitude o
sentido do infinito [...]

Para Nietzsche (2010), o sujeito é, ao mesmo tempo, coletividade e
autarquia sobre si, na medida em que é direcionado por suas próprias
pulsões em relação às regulamentações do construto social, não deixando de
ser interpelado e constituído pela malha discursiva que o incorpora,
disciplinando o corpo, em função de uma vida em sociedade. Dessa
maneira, o corpo é considerado, também, parte importante na produção dos



enunciados, por ser um agente ativo da vontade, o sujeito não é apenas uma
abstração da realidade, uma posição sujeito que se situa numa malha
discursiva suspensa e dá vazão para a formação discursiva, mas uma
amálgama da constituição discursiva em relação às potencialidades que o
cercam (liberdade) e às pulsões que o mobilizam (vontade). O sujeito se
configura, portanto, como singularidade e multiplicidade. Considera-se que,
como dito por Nietzsche (2010, p. 331) “Não [se deve] confundir o
sentimento do eu com o sentimento da unidade orgânica”. Dessa forma, o
sujeito se individualiza no construto social. Por isso, o conceito de “não-
álibi” , de Bakhtin (2010), se funda na relação de si consigo mesmo, mas
sempre colocando em evidência a necessidade do outro.

Nesse ínterim, os eventos também trazem, em si, a carga da
irrepetibilidade, da singularidade, dando abertura para a existência do ato
(também único) e da premissa para a existência de cada um como
indivíduo. Assume-se, dessa forma, a singularidade como o princípio
ontológico que constitui a pluralidade e a pluralidade como princípio
ontológico que constitui a singularidade, num movimento de pressuposição
recíproca entre o micro e o macro. Sendo a diversidade inscrita no universo
a possibilidade de mudança constante, o devir contínuo, inerente à natureza.

Como falar, então, sobre duas noções que parecem divergentes: gênero
(como categoria que engloba um conjunto) e singularidade (como noção
que indica unidade individual)? É imprescindível que se olhe para o modo
perspectivo como a sociedade constrói os saberes, pensando na noção de
perspectivismo como dita por Nietzsche (2001), fundamentada no olhar
para a vida a partir de verdades constituídas, que se baseiam na
categorização do que é existente, podendo variar entre os diferentes modos
de significar a realidade, gerando a diversidade de pensamento e dando
margens a um sistema de diferenças. Pensando nisso, percebe-se que a



noção de gênero é capaz de trazer, para um mesmo conjunto, enunciados,
eventos e atos singulares, que se associam pelas regularidades inscritas em
suas características materiais, ou seja, não é a cópia que congrega a
multiplicidade, mas os pontos de encontro relativamente estáveis entre as
singularidades.

Para Bakhtin (2010, p. 17): “A unidade da consciência real, que age de
maneira responsável, [...] não deve ser concebida como permanência
conteudística de um princípio, do direito, da lei e menos ainda do ser.”
Rejeitam-se dessa forma as totalidades e modos de universalizar, nada é
idêntico, ou independente, em um universo de relações movidas pela
complexidade das interações que acontecem no ato vivo. Apesar da
existência das diversas perspectivas, as regularidades se mantêm, a ação é
ainda constelada pelas normas sociais vigentes em dado tempo-espaço.
Constata-se, dessa forma, que a diversidade, a diferença, é o fator básico
para que se produza o dialogismo e a potencialidade:

[...] diferença é a identidade do conjunto a que pertence [...] o mundo não oficial da vida vivida, da
vivência [...] e o mundo oficial, da cultura, do social feito das relações entre identidades, entre
papéis, entre pertencimentos, entre diferenças indiferentes, entre indivíduos que, como tais, são
individualizados por coordenadas que os assumem como representativos desse ou daquele
conjunto.

Instauram-se, assim, duas perspectivas de um mesmo construto, uma
micro e outra macroscópica. A primeira engloba o singular, que se
materializa no indivíduo, marcado por sua responsabilidade desprovida de
álibi (subjetividade), em que desponta a vontade como característica
mobilizadora. Com outro olhar, aparecem “[...] as relações de troca entre
indivíduos que representam identidades, [...] aglomerados, coletivos (a
identidade individual é inevitavelmente coletiva).” (BAKHTIN, 2010,
p. 19) (objetividade), em que se inscreve a coletividade como constituição



discursiva, potencialidade. A generalidade se torna, portanto, condição sine
qua non para que se construa a singularidade, porém, o contrário também
acontece, na medida em que somente o conjunto das singularidades permite
a existência da generalidade, num movimento contínuo de pressuposição
recíproca entre o corpo social e o indivíduo atômico. A responsabilidade é
resultado de ser parte de um todo. É preciso cuidar de si para que se possa
cuidar do outro.

O indivíduo não é, no entanto, egocêntrico, pelo contrário, vive e atua de
seu lugar específico, como sujeito subjetivo que é singular e deve assumir
sua parte no todo que constitui o universo e não lhe oferece álibi na
existência. O conceito de “não-álibi na existência” traz à luz da discussão o
sentido de não haver desculpas, atuar do próprio lugar de que fala, sem
poder lançar ao outro a responsabilidade por seus atos, na medida em que se
configura como ser autárquico em relação a si, por ser passível de vontade.

Formula-se, portanto, o que Bakhtin (2010) conceitua como uma
arquitetônica que produz a alteridade dialógica, o olhar para o outro por um
viés moral que pressuponha a interação, nessa medida, não existe uma
liberdade plena, mas um conjunto de normas socialmente dispersas que
constituem o processo dialógico. Em Nietzsche (2002), diz-se que o homem
é um ser responsável por poder prometer, confiando nos atos ainda inscritos
como potência, o que demonstra o querer fazer em relação a si e ao outro,
projetando no por-vir a possibilidade de ação que é orientada por uma moral
superior, não por uma religiosidade, ou doutrina, mas pela relação dialógica
entre os sujeitos que provoca a atuação de si sobre si, a liberdade do sujeito
sobre o próprio sujeito. Dessa forma, abre-se espaço para o lugar da
contradição entre as teorias de Bakhtin e Nietzsche, em que,
respectivamente, o sujeito é visto sobre o primado do outro, da interação
social, na produção de si (Bakhtin), enquanto, de outro lado, o foco recai



sobre a potência do indivíduo, a liberdade de si para si, produzindo seus
próprios valores, ainda que se esteja integrado à atualidade do saber, às
normas sociais, podendo contrariá-las em suas margens, via resistência.
Busca-se, dessa forma, utilizar conceitos de ambos para formular uma
teoria sobre o sujeito sintético que integre sua face individual e social
mutuamente, gerando o que se decidiu chamar de pressuposição recíproca
entre o indivíduo e o construto social.

O homem “livre”, o senhor de uma vasta e indomável vontade, acha nessa posse a sua “tábua de
valores”: fundado em si mesmo, para julgar os outros, respeita ou despreza [...] Em tal homem a
consciência da “responsabilidade”, a consciência dessa liberdade e poderio, chegando às
profundidades do seu ser passou ao estado de instinto dominante; como chamar a este instinto
dominante, se supusermos que sente a necessidade de um nome? Não oferece dúvida: o homem
soberano chama-se a sua “consciência...” (NIETZSCHE, 2002, p. 30).

Observa-se que a teoria de Bakhtin converge para o sujeito consciente, na
medida em que é responsável por seus atos, por trazer, da potência de sua
constituição, a materialidade do dito e do feito.

É preciso, acima de tudo, numa análise discursiva, de acordo com
Bakhtin (2010), incorporar o conteúdo-sentido às condições históricas do
ato responsável e sem álibi, provocando a unidade entre o conteúdo
(responsabilidade especial) e a existência (responsabilidade moral):

[...] como consequência, este ato perde precisamente o seu valor, a sua unidade de vivo vir a ser e
autodeterminação. Somente na sua totalidade tal ato é verdadeiramente real, participa do existir-
evento; só assim é vivo, pleno e irredutivelmente, existe, vem a ser, se realiza. (BAKHTIN, 2010,
p. 42).

A subjetividade do que é vivido pelo indivíduo divide espaço com as
relações interpessoais que produzem a sociedade e incorporam a cultura à
sua arquitetura, funcionando como dois lados de uma mesma moeda que se
inscrevem, ao mesmo tempo, no existir-evento, na singularidade e em seu



conteúdo-sentido como elementos inseparáveis que compõem o ato
responsável.

Bakhtin (2010) reflete, dessa forma, sobre o modo como o “dever” se
apresenta nessa conjuntura, estando estruturado como uma categoria que
emerge e se constrói na singularidade do ato, no modo como se expressa o
sujeito moral no evento. Por isso, parte-se do existir-evento em si e não de
sua transcrição teórica. Assim, o evento, em sua singularidade, se cumpre
por intermédio da intersubjetividade, como momentos em que os atos
aparecem, em que derivam de um complexo de relações de forma singular.
Cria-se, assim, o que Bakhtin (2010, p. 59) concebe como “um momento da
razão prática, isto é, da razão decorrente da direção moral de um sujeito
único no evento do existir singular.”.

Para que o ato possa existir, o sujeito, como indivíduo, é passível de uma
vontade ativa. Essa vontade, expressa pelo ato-pensamento, realiza-se na
relação do conteúdo-sentido com a história, promovendo a materialização,
tornando-o ato ativo no produto que resulta do existir-evento. Procura-se,
por isso, uma filosofia moral do gênero. Portanto, o ato não é derivado
apenas da exterioridade constitutiva, mas também por parte do interior do
indivíduo, relacionando-se com a exterioridade, dando forma à
responsabilidade, configurando a subjetividade como um correlativo da
objetividade. Constrói-se, assim, uma verdade sintética, que une
singularidade e generalidade.

De acordo com Bakhtin (2010), a filosofia moral que se almeja entender
quando da observação do existir-evento está alicerçada pelo ato
responsável, concebendo um olhar fenomenológico sobre o ato em si. Ou
seja, descreve-se, por vias de um olhar perspectivo, certa realidade existente
na visão sobre o objeto, partindo de um contexto afirmado de valores, que
irrompe da constituição do momento, como uma verdade que não é



absoluta, mas resultante de um conjunto descrito que intima o sujeito a
participar em razão de um dever que lhe é próprio. O objeto se torna, por
isso, parte de toda a unidade da movimentação que é inerente ao evento,
conectando-se ao indivíduo por um tom emotivo-volitivo:

[...] recebe uma entonação [...] entra em relação afetiva comigo na unidade do evento que nos
abarca [...] Tudo isso com que tenho a ver, me é dado em certo tom emotivo-volitivo, já que tudo
me é dado como momento do evento, do qual eu sou participante. [...] esta função do objeto na
unidade do evento real que nos abarca é o seu valor real, afirmado, o seu tom emotivo-volitivo.
(BAKHTIN, 2010, p. 86).

É preciso, portanto, para compreender o ato em sua totalidade real, olhar
para o objeto partindo da instância histórico-cultural que se inscreve em
cada ato individual e trazer à tona a relação entre o tom emotivo-volitivo,
como conteúdo do pensamento na ação, e o próprio evento singular, único e
irrepetível. Dessa forma, de acordo com Bakhtin (2010), o sujeito se torna
um indivíduo ativo, responsável e sem-álibi no viver, no atuar, no existir.

O sujeito assume determinadas posturas, submetido à sua constituição
sócio-histórica e movido por sua vontade no momento de realização do ato,
assumindo, para si, a responsabilidade pelo que faz em consonância com o
modo como a verdade lhe aparece e com as normas sociais, que, pelos
saberes e poderes controlam e disciplinam as práticas dos indivíduos
(FOUCAULT, 2003), sendo responsável pelo produto do evento, não tendo
álibis para se justificar, se desculpar. O ato responsável é, sobretudo, uma
ação do indivíduo que incorpora o construto histórico, que se inscreve na
individualidade do “eu”, ao conteúdo-sentido, que se faz ver na ação,
partindo do pensamento. Erige-se, assim, a singularidade individual, que é
insubstituível, por ocupar um lugar preciso no tempo e no espaço, como
força motriz do ato e, consequentemente, do evento em sua unicidade. Não
ter álibi na existência é resultado de ser único e fazer o que ninguém mais



pode fazer, configurando-se como parte constituinte e necessária do todo. O
“eu” o é na produção efetiva do existir e, por isso, possui deveres:

O ato responsável é, precisamente, o ato baseado no reconhecimento desta obrigatória
singularidade. É essa afirmação do meu não-álibi no existir que constitui a base da existência
sendo tanto dada como sendo também real e forçosamente projetada como algo ainda por ser
alcançado. É apenas o não-álibi no existir que transforma a possibilidade vazia em ato responsável
real (através da referência emotivo-volitiva a mim como aquele que é ativo). [...] porque ser
realmente na vida significa agir, é ser não indiferente ao todo na sua singularidade. (BAKHTIN,
2010, p. 99).

O mundo em que se realiza o ato como parte do existir é a principal
esteira para a concepção da filosofia moral em que aqui se pensa,
funcionando como objeto de sua reflexão, em que se funda a descrição de
uma arquitetônica que se baseia no ato singular, no eu, de seu próprio lugar,
agindo em razão do existir, que se funda numa economia das normas e
regras, no construto social. Bakhtin (2010, p. 114) divide essa arquitetônica
como: “eu-para-mim, o-outro-para-mim e eu-para-o-outro;”.

Percebe-se, aqui, que Bakhtin (1988) buscou superar duas instâncias, uma
primeira, baseada no objetivismo abstrato, e uma segunda, pautada no
subjetivismo idealista, passando a pensar no modo como, na interação com
o outro, pela sociedade, emerge o sujeito singular, em sua individualidade e
potencialidade no agir, passando a constituir e modificar o construto social,
despertando novamente a ótica da pressuposição recíproca. Pensa-se, dessa
forma, de um viés sociológico, no modo como se constitui o todo, em sua
unicidade, por meio da interação mediada pela palavra que é resultado da
ideologia e se apresenta, ela mesma, como signo ideológico. Por isso,
Bakhtin valoriza a fala em ato, enviesada pela posição do sujeito individual
em condições de comunicação com o outro, tornando-o social. A fala se
configura, então, como um ato que se constitui na complexidade de um todo
de atravessamentos, sendo polifônica, dando espaço para o existir-evento,



para a transformação, o devir. Dessa forma, a fala se torna, também, lugar
da dialética marxista, das relações de posição por oposição, que partem do
que se constitui como ideologia (a forma como se ambienta a conjuntura
social e sua divisão), estruturando-se, como reflexos, as mobilizações na
língua (em sua significação) e no conjunto político-social. Dá-se espaço,
assim, à enunciação como uma base para entender a estrutura sócio-
ideológica:

“Social” está em correlação com “natural”: não se trata aí do indivíduo enquanto pessoa, mas do
indivíduo biológico natural. O indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência,
enquanto autor dos seus pensamentos, enquanto personalidade responsável por seus pensamentos
e por seus desejos, apresenta-se como um fenômeno puramente sócio-ideológico. Esta é a razão
porque o conteúdo do psiquismo “individual” é, por natureza, tão social quanto a ideologia e, por
sua vez, a própria etapa em que o indivíduo se conscientiza de sua individualidade e dos direitos
que lhe pertencem é ideológica, histórica, e internamente condicionada por fatores sociológicos.
Todo signo é social por natureza, tanto o exterior quanto o interior. (BAKHTIN, 1988, p. 58).

A palavra, ao significar, traz em si a responsabilidade por aquilo que é
dito, estando interpelada pela pluralidade polifônica da ideologia, que dá
forma às relações sócio-ideológico-econômicas instituídas dialeticamente
na sociedade. É preciso pensar, por isso, segundo Bakhtin (1988), na
evolução histórica da língua e nas formas, sujeitos e normas que a
constituem, tornando possível a dialética entre necessidade e liberdade,
fazendo aparecer a responsabilidade linguística. Portanto, a liberdade aqui
descrita não diz respeito a um elemento que torne adâmico o dizer do
indivíduo, pois o sujeito permanece clivado pela história, recalcando
pulsões, na medida em que se atua socialmente. Há, no processo das
relações, no entanto, o ser individual, pois o corpo e a movimentação
singular permitem, dentro de uma rede de possibilidades discursivas, a
seleção de determinadas práticas discursivas, consideradas normais, por



serem consoantes à regularidade, ou anormais, por partirem de resistência
às normas vigentes (FOUCAULT, 2001).

Considerações finais

O sujeito sintético se torna, nesse complexo, o indivíduo central do
existir-evento, ocupando o lugar do qual parte o ato, em que os valores se
mostram, promovendo uma singularidade, unicidade real, proveniente de
uma trama discursiva que possibilita a seleção a partir da complexidade
social, baseada nos elementos que a constituem, quais sejam: tempo-espaço,
tons emotivo-volitivos, sentidos. Forma-se assim um centro único de
valores que orbitam em torno do que é vivido de forma prática por
intermédio do ato, dando margens à existência, possibilitando a descrição
real do mundo dos valores a partir de uma filosofia moral.

A língua passa, então, a refletir, a partir de noções espaço-temporais, os
sentidos valorativos produzidos por um indivíduo singular em ato,
localizado no existir-evento. Só se pode alcançar esse todo quando a
observação se torna exotópica e o sujeito se distancia de seu objeto para que
possa vê-lo. De acordo com Bakhtin (2010, p. 132): “A exotopia do sujeito,
exotopia espacial, temporal, valorativa, o fato, isto é, que não sou eu mesmo
o objeto da empatia e da visão, torna possível, pela primeira vez, a atividade
estética da informação.”.

O evento se caracteriza, assim, por um eu que se encontra com o outro,
interagindo, relacionando-se. A existência e seus momentos são resultado
da troca constante a partir da interação social, instaurada por um domínio
discursivo complexo, que promove a construção de tons emotivo-volitivos,
produzindo valores específicos em dado encadeado de elementos e tornando
o evento único, uno. Esse construto arquitetônico, erigido sobre as bases do



diálogo, é reconstituído em cada ato moral, orientado pelos valores
emergentes de cada evento.

Refletindo sobre o que foi dito e acrescentando as ideias de Nietzsche
(2010), conclui-se que, entre a constituição via potência e a mobilidade
como vontade, forma-se o princípio da liberdade que não individualiza
totalmente, mas não desconsidera a individualidade, dando forma a um
sujeito social e, ao mesmo tempo, individual, que é parcialmente livre por
ser, ontologicamente, vontade de potência, em razão de ser produzido pela
história, que lhe permite um número restrito de escolhas em dado evento,
por meio de um sistema de restrições sócio-historicamente localizado e
legitimado pelas relações de poder e saber.
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Resumo: Considerando as três perspectivas de ensino de cultura em aulas de
língua estrangeira apresentadas por Giménez (2008) – tradicional, como prática
social e intercultural-, este artigo pretende refletir sobre o papel determinante dos
livros didáticos para o ensino-aprendizagem de português língua estrangeira
(PLE), como artefato cultural (CANEN, 2002), na reprodução e fixação de
estereótipos e preconceitos. O corpus desta análise se constitui de atividades
extraídas de dois livros didáticos de PLE: Avenida Brasil 1 (LIMA et al.,1991;
2013) e Bem-vindo! (PONCE et al., 1999; 2014). Objetiva-se, em primeiro lugar,
mostrar que algumas atividades que tratam de tópicos culturais e se pretendem
interculturais, de acordo com os autores, reforçam atitudes etnocentristas e
discriminatórias (SANTOMÉ, 2001). Em segundo lugar, propõe-se a reelaboração
dessas atividades, conforme o embasamento teórico da abordagem intercultural
(KRAMSCH, 2001; CASAL, 2003; MENDES, 2007) e do Ensino de Línguas por
Tarefas (NUNAN, 1989; ZANÓN, 1999; FERNANDEZ, 2001). A partir de quatro
atividades escolhidas, uma de cada livro, se realizam três propostas diferentes para
cada uma delas, respondendo aos níveis A1, B1, C1 estipulados pelo Quadro
Europeu Comum de Referência para Línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001).
Contudo, neste artigo apresentaremos só um exemplo que seja representativo. A
análise das atividades evidencia que os livros analisados se amparam em uma
visão tradicional (GIMÉNEZ, 2008) da cultura brasileira e a proposta de
reelaboração exemplifica como o professor pode trabalhar na desconstrução do
diferente contribuindo para o desenvolvimento de um falante intercultural.

Palavras-chave: Língua. Cultura. Interculturalidade. Livro didático de PLE.
Atividades.

 



O ponto de partida

A pós-modernidade tem mudado a natureza do papel da cultura no ensino
de línguas estrangeiras (LE). A complexidade cultural com a qual
convivemos reflete na nossa prática docente, que requer uma mudança de
atitude e exige a tomada de novas decisões. Por conseguinte, no contexto
atual se faz necessário repensarmos as novas relações que se estabelecem
entre o conceito de língua e cultura (RISAGER, 2006; MENDEZ, 2007;
GIMÉNEZ, 2008) com o intuito de melhor entendermos a realidade
contemporânea do ensino-aprendizagem de LE. Questões como
diversidade, pluralidade e multiculturalidade adquirem relevância no século
XXI, e, portanto é necessário um tratamento diferenciado neste campo de
ensino.

Por esta razão, o nosso trabalho reflete sobre o papel determinante dos
livros didáticos para ensino-aprendizagem de português língua estrangeira
(PLE doravante), como artefato cultural (CANEN, 2002), na reprodução e
fixação de práticas culturais hegemônicas, estereótipos e preconceitos.
Nosso estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa de abordagem qualitativa;
o método de pesquisa escolhido para a análise e coleta de dados é a
pesquisa documental (MOREIRA; CALEFE, 2008) que tem o documento
como objeto de investigação. Este tipo de análise, em documentos de
natureza “científicos didáticos e publicados”, pertencente à categoria
“exame de arquivos” (KETELE; ROEGIERS, 1995); permitir-nos-á
identificar informações factuais nos livros didáticos para a posterior
reelaboração das atividades.

Em primeiro lugar procuramos mostrar que algumas atividades que
tratam de tópicos culturais e se pretendem interculturais, de acordo com os
autores dos livros que formam o corpus deste trabalho, reforçam atitudes
etnocêntricas e discriminatórias (SANTOMÉ, 2001). E, a partir desta



evidência, propomos a reelaboração dessas atividades, conforme o
embasamento teórico da abordagem intercultural (KRAMSCH, 2001;
CASAL, 2003; MENDES, 2007) e do Ensino de Línguas por Tarefas
(NUNAN, 1989; ZANÓN, 1999; FERNÁNDEZ, 2001). Assim, a partir de
quatro atividades escolhidas, uma de cada livro, realizamos três propostas
diferentes para cada uma delas, respondendo aos níveis A1, B1, C1
estipulados pelo Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas
(CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 48-49). Neste artigo, desenvolvemos
a análise das quatro atividades anteriormente mencionadas, contudo só
apresenta-se um exemplo de reelaboração por considerar que é
representativo para exemplificar o nosso processo de produção de
atividades e para respeitar, fundamentalmente, os limites de extensão
exigidos para este trabalho.

Focalizamos a análise em dois livros didáticos para ensino-aprendizagem
de PLE e suas edições reformuladas: Avenida Brasil 1 (LIMA et al.,1991);
Novo Avenida Brasil 1, (LIMA et al., 2013) e Bem-vindo! (PONCE et al.,
1999) ; Bem-vindo! (PONCE et al., 2014). Estes livros se configuram como
um material de uso e consulta permanente desde a década de 1990, tanto no
Brasil quanto na Argentina, contexto este que motivou a nossa pesquisa. E
por outro lado, dada a sua penetração no mercado e por terem sido
constantemente reeditados, não perdem vigência na atualidade.

Discutindo a teoria: língua, cultura e interculturalidade

Uma vez definido o marco contextual, consideramos pertinente entrar no
cerne das nossas discussões explicitando as teorias sob as quais se ampara
esta análise. Para isso, é preciso definir, em primeiro lugar, o que
entendemos como língua e cultura para compreender a posteriori a relação
entre ambas. Historicamente, o conceito de cultura tem sido abordado desde



as mais diversas perspectivas, e como Risager (2006) apresenta, este tem
sido estudado desde vários prismas: a perspectiva histórica européia, cultura
como práxis, a visão antropológica - destacando o conceito de relativismo
cultural -, visão estruturalista, interpretativa, e a cultura desde a perspectiva
dos Estudos Culturais. Parece-nos importante referir a este breve percurso
histórico já que só assim é possível entender como estes construtos são
pensados no cenário atual. Assim, e aderindo ao posicionamento da autora,
a perspectiva antropológica de cultura e a visão dos Estudos Culturais
seriam as mais caras para o nosso trabalho no sentido de melhor
compreender as relações entre língua e cultura no contexto pós-moderno.
Do ponto de vista de Risager (2006, p. 39) “Antropologia é particularmente
pertinente para a análise das relações entre língua e cultura na perspectiva
de língua estrangeira/segunda língua”3. Nesse sentido, aponta-se para um
conceito de cultura essencialmente semiótico, que parte do princípio de que
a cultura é formada por teias de significados tecidas pelo homem “que é um
animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu” (GEERTZ,
2008, p. 15). Por outro lado, e em consonância com a perspectiva
antropológica, estão as vertentes do pensamento pós-moderno e dos
Estudos Culturais que têm centrado a sua atenção na complexidade da
sociedade pós-moderna e seus conflitos associados a questões de etnia,
raça, identidade e multiculturalismo (HALL, 2012). O conceito de cultura
que alicerça o trabalho destas vertentes está baseado nas culturas do
ordinário “pensa a cultura como universo de sentido, mas também como
submetida a processos de produção e circulação, como capaz de exercer
efeitos nas relações de força sociais. (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 91).
Quer dizer, todas aquelas práticas cotidianas que permitem evidenciar como
as crenças, atitudes e valores organizam-se no dia a dia. Podemos afirmar
então que cultura deve ser entendida como uma teia de significados



conformada por construções simbólicas; valores, orientações para a vida e
convenções de um grupo social; cultura é um produto social, portanto,
coletivamente construído na interação.

É primordial, para o objetivo deste trabalho, a reflexão sobre cultura
como conceito vital para poder entender tudo que envolve o termo
intercultural, e como esta abordagem incide no ensino-aprendizagem de
línguas estrangeiras. O termo intercultural surgiu na década de 1980, como
resposta para a nova necessidade da Comunidade Europeia de abraçar a
realidade multicultural e multilíngue. Emerge neste contexto, e convive
com o conceito de competência comunicativa inicialmente associando a
ideia de uma língua, uma cultura, uma nação. Contudo surgem novas
necessidades neste mundo global e, consequentemente, o concepto de
interculturalidade vai adquirindo um novo significado no contexto de
ensino-aprendizagem de PLE. Se considerarmos a literatura relacionada
(SERRANI, 2005; CASAL, 2003; MENDES, 2007), podemos destacar a
abordagem intercultural como uma perspectiva que representa um avanço
significativo em relação com a visão de cultura amparada na abordagem
comunicativa. Lembremos que para esta última, cultura é considerada como
“comportamentos (hábitos, costumes, comidas, vestuário) e produtos
culturais (literatura, arte, música, artefatos)”, mas “ainda assim o aprendiz é
visto enquanto alguém que tem que fazer o movimento para “entender” e se
comportar como o Outro” (GIMÉNEZ, 2008, p. 3). Referir-se a uma língua
é reconhecer nela ao povo que dela faz uso. Por isso falar em língua
significa falar também de cultura, pois eles são dois conceitos que tem uma
relação intrínseca. Portanto, no nosso entendimento do que é a
interculturalidade e adotando a perspectiva de Mendes (2011, p. 140) “a
língua, mais do que objeto de ensino, passa a ser uma ponte, a dimensão
mediadora entre sujeitos/mundos culturais, visto que o seu enfoque se dará



nas relações de diálogo, no lugar da interação”. Nesse sentido, a língua
portuguesa que está envolvida no contexto de ensino em que este trabalho
se desenvolve é aquela que representa as línguas-culturas brasileiras
representadas nos livros didáticos anteriormente especificados.

Neste ponto consideramos relevante fazer referência as três perspectivas
de ensino de cultura em aulas de língua estrangeira apresentadas por
Giménez (2008) que se configuram como uma contribuição realmente
válida para a nossa análise. A autora discute, adotando a noção de
competência intercultural, as implicações de uma postura de ensino
intercultural e a incidência das concepções tradicionais no ensino de cultura
em aulas de língua estrangeira. As reflexões, por ela apresentadas, são caras
para a nossa análise, pois nos permitem melhor argumentar as nossas
escolhas teóricas voltadas para a reelaboração de atividades. Segundo
Giménez (2008), haveria pelo menos três abordagens que abrangeriam uma
visão de cultura, de língua e do seu ensino: tradicional, como prática social
e intercultural,

A abordagem tradicional vê o aluno de LE como aquele que deve conhecer a cultura do outro e
entendê-la para ter bom desempenho ao usar a língua (...) mesmo a abordagem comunicativa
quando incorpora outros elementos a serem aprendidos, tais como rotinas conversacionais, gestos,
e distância, ainda têm o falante nativo como norma fazendo com que o interlocutor tenha a
obrigação de adequar-se para compreender e se fazer compreender (GIMÉNEZ, 2008, p. 3).

Por outro lado a abordagem da cultura como prática social “avança no
sentido de gerar compreensão da relatividade dos sentidos imbuídos nas
práticas culturais” (GIMÉNEZ, 2008, p. 4). Assim, nesta visão o aluno
preserva o seu próprio posicionamento cultural, tentando entender o outro
diferente, contudo persiste a ideia de que só conseguirá uma comunicação
eficiente em LE se continuar olhando “o mundo como o estrangeiro”
(GIMÉNEZ, 2008, p. 4). E finalmente, a terceira, é a abordagem



intercultural com embasamento em Kramsch (1993, 2001) que nos propõe
pensar no ensino de LE como processo reflexivo (L1/L2 ou LE) e como
processo interpessoal para entender a diferença (alteridade). Portanto,

[...] uma abordagem de ensino que se pretende intercultural deve ser por natureza, dialógica.
Desse modo, promover o diálogo de culturas significa estarmos abertos para aceitar o outro e a
experiência que ele traz para o encontro a partir do seu ponto de vista; é permitir que as nossas
próprias experiências possam dialogar com as do outro de modo intersubjetivo; é colocarmo-nos
junto ao outro quando interpretamos o mundo à nossa volta, o mundo que nos abriga; é,
finalmente, recebermos o outro tal como se recebêssemos um amigo com o qual não temos receio
de partilhar as nossas dúvidas, incertezas, emoções, desejos, inseguranças. Somente a partir de
uma postura que promova o verdadeiro diálogo, a troca entre sujeitos-mundos diferentes, entre
línguas-culturas diferentes, é possível derrubar muitas barreiras que, por vezes, se interpõem nos
processos de ensinar e aprender línguas. (MENDES, 2007, p. 138)

Deve ser contestada a ideia de que um aprendiz de língua estrangeira tem
que atingir a competência de um falante nativo, visão ainda muito vigente
no imaginário coletivo. No entanto, almeja-se o desenvolvimento de um
aprendiz que tenha o perfil de um falante intercultural (BYRAM;
FLEMING, 2001; KRAMSCH, 2001), capaz de interagir com outros,
reconhecendo outras visões e maneiras de se entender o mundo e atuando
como mediador entre elas. Desde esta perspectiva,

[...] um falante interculturalmente competente seria aquele que opera sua competência lingüística e
sua conscientização sociolingüística a respeito da relação entre língua e o contexto onde é usada, a
fim de interagir ao longo de fronteiras culturais, prever mal-entendidos, decorrentes de diferenças
em valores, significados e crenças, e, finalmente, para lidar com as demandas cognitivas e afetivas
do engajamento com o outro. (GIMÉNEZ, 2008, p. 4)

Para tal fim, desde esta perspectiva se propõe incentivar os alunos para se
transformarem em falantes interculturais, quer dizer, usuários competentes
em uma língua cuja característica principal é a sua adaptabilidade para
escolher os recursos linguístico-culturais apropriados a cada contexto, e a



capacidade de adquirir regras e estilos diversos para compreender as
características do novo contexto social e cultural.

Analisando as atividades

Já no foco do nosso trabalho, que é a análise das atividades que tratam
sobre tópicos culturais nos livros anteriormente citados, devemos
inicialmente nos posicionar em relação ao livro didático como material de
relevância no contexto de ensino. Um livro didático tem a finalidade de
ajudar alunos e professores a realizarem as tarefas, sendo inquestionável a
sua importância no processo de ensino-aprendizagem como instrumento,
mesmo tendo aspectos negativos. É por esta razão que é importante que no
livro didático de PLE sejam incluídas atividades que possibilitem as
condições propícias para a construção do conhecimento linguístico e
cultural dos aprendizes. Neste contexto e como afirma Giménez (2008,
p. 4),

[...] se torna fundamental a elaboração de materiais didáticos adequados. Via de regra, os
existentes tratam a cultura como fato cultural e não problematizam, no caso da língua inglesa,
como seu caráter de língua franca pode estar sendo trabalhado em relação à cultura. Do mesmo
modo, a formação de professores precisaria de alguma forma, incorporar essa perspectiva. Do
ponto de vista de pesquisas, seria necessário realizar mais investigações sobre como a língua é
usada em diversas culturas, ou diferentes contextos, além de como se adquire cultura estrangeira e
como espaços interculturais podem estar sendo formados.

Para que a competência intercultural seja desenvolvida é importante
proporcionar ao aluno os meios para um melhor entendimento da língua-
cultura alvo. Assim as atividades de um livro didático de PLE devem atuar
como elementos provocadores na busca de uma reflexão sobre a identidade
cultural, colocando o aluno em contato com outras visões de mundo
atravessadas por valores sociais e crenças diferentes. Neste sentido e, como



afirma (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 16) “cada material não é simplesmente
apoio ou instrumento no ensino e, sim, a base codificada, a partitura que se
sugere transformar na ação ensinadora e adquiridora com apoios mais ou
menos impactantes de recursos”. E essa “partitura” a que ele refere,
responde a uma concepção de língua, se respalda em teorias sobre o que
significa ensinar e aprender uma nova língua, ou seja, se ampara numa
abordagem que deveria se refletir na constituição desse artefato cultural que
é o livro didático.

Neste contexto, os livros escolhidos como o nosso corpus são, pelo
menos, contraditórios. O Avenida Brasil 1 no seu prefácio (LIMA et
al.,1991, p. 3) apresenta a sua concepção de ensino optando por um método
“digamos, comunicativo-estructural”, que pretende conduzir o aluno
“através de atividades ligadas as suas experiências”, estimulando “a
reflexão intercultural”. E, argumenta abrir o espaço para aspectos:
comunicativos, estruturais e interculturais respeitando processos de
aprendizado individuais. Por outro lado, a edição atualizada deste livro,
Novo Avenida Brasil 1 (LIMA et al., 2013, p. III), ainda que reconheça
explicitamente a necessidade de uma mudança pelas “alterações que o
cenário dos estudos linguísticos sofreu”, continua assumindo-se como
“comunicativo-estrutural” mas , segundo as autoras, “ele vai muito além”
pois informações sobre cultura do Brasil, seu povo e seus costumes
“permeiam todo o material, estimulando a reflexão intercultural”. Enquanto
isso, no livro Bem-Vindo! (PONCE et al., 1999; 2014) a ancoragem teórica
apresenta-se de forma muito breve e não explicita. Podemos destacar que os
autores reconhecem, na apresentação, que este é um “material dinâmico e
interativo cujo foco central é a COMUNICAÇÃO”, que promete ao aluno
encontrar “as expressões coloquiais mais usadas, dialetos regionais e muito
vocabulário útil a situações diversas”. No caso deste livro e sua reedição,



não encontramos a afirmação explícita de uma busca de reflexões
interculturais. No livro do professor há sugestões para trabalhar as
atividades com um acréscimo a essa abordagem tradicional (GIMÉNEZ,
2008), todavia não vai além da mera comparação. Por exemplo, que o aluno
traga uma receita do seu país, ou que reflita se, no seu país é possível
comprar remédios sem receita médica, comparar os sistemas de saúde etc.

Esta breve análise, com o simples intuito de contextualizar, conclui que
os livros mencionados se amparam em uma visão tradicional (GIMÉNEZ,
2008) da cultura brasileira, isto é, não há uma integração entre língua-
cultura, e a cultura é tratada como um fato, uma simples informação
folclórica que não é problematizada. O folclorismo (CANEN, 2002, p. 182)
é explicado como “a redução do multiculturalismo a uma perspectiva de
valorização de costumes, festas, receitas e outros aspectos folclóricos e
“exóticos” de grupos culturais diversos.” Por exemplo, quando se
comemora “o dia de...” e fica relegado a um tópico anedótico. Aparecem
certamente atividades que tratam de tópicos culturais, todavia estes são
apresentados de maneira superficial e muitas das propostas ficam no estágio
da simples comparação. Não bastaria, como refere Giménez (2008, p. 4)
“comparar cafés da manhã dos americanos e dos brasileiros, até porque isto
envolveria uma generalização e estereótipos de grupos sociais. Nem todo
americano come cornflakes, assim como nem todo brasileiro come pão com
manteiga”.

Os livros didáticos, considerados textos culturais (CANEN, 2002),
deveriam ser pensados como estruturadores de valores e relações sociais. A
partir dos exemplos que apresentamos a seguir podemos compreender como
estes poderiam evitar que algumas perspectivas que se dizem
multiculturalistas reproduzam os preconceitos que tanto desejam batalhar,
desconstruindo os discursos que fixam os estereótipos. Assim, é



fundamental que as salas de aula de LE “sejam lugares onde se aprenda,
mediante a prática cotidiana, a analisar como e por que as discriminações
surgem, que significados devem ter as diferenças coletivas e, é claro
individuais” (SANTOMÉ, 2001, p. 177).

Neste contexto, desenvolvemos a análise de quatro atividades, realizada
sob o alicerce teórico de Santomé (2001), que propõe categorizar algumas
atitudes que se manifestam quando as propostas de trabalho que pretendem
estudar a diversidade são tratadas como iniciativas isoladas, estas são: a
trivialização, a estereotipagem, a tergiversação, e o souvenir. Estas
coincidem com a perspectiva tradicional de ensino de línguas (GIMÉNEZ,
2008) e se encaixam perfeitamente se pensamos nos livros didáticos de PLE
como currículo turístico. Logo depois, apresentamos um exemplo de
atividade reelaborada a partir do Ensino por Tarefas que se constitui como
uma opção inovadora dentro do enfoque comunicativo. O ensino por tarefas
focaliza-se na forma de “organizar, sequenciar e realizar as atividades em
sala de aula” 4 (GARCÍA, 1996. p. 89). As tarefas são “planos de trabalho
que conduzem a elaboração de uma tarefa final” 5 (ZANÓN, 1999, p. 17) e
segundo o autor, existe uma relação indireta entre o livro didático e as
tarefas propostas, então o livro pode ser uma fonte de input se revelando
como referência, e uma ocasião para as tarefas “como um armazém ao qual
podemos acudir em busca de seus numerosos e variados documentos para
utilizá-los como “input” das diversas tarefas “6 (ZANÓN, 1999, p. 45).
Consideramos então, o ensino por tarefas válido para a nossa reelaboração
de atividades, pois nos permite criar um contexto significativo de
aprendizagem, favorecendo “a posta em funcionamento de processos de
comunicação autênticos, onde a resolução de problemas, a negociação de
significado e o intercâmbio de reações respondem a um objetivo concreto” 7

(FERNÁNDEZ, 2001, p. 18)



O primeiro exemplo é extraído do livro Novo Avenida Brasil 1, Lição 3,
“Comer e beber”, A5, p. 17 (Anexo A). “Queremos convidar vocês...”, se
enquadra num conjunto de atividades cujo objetivo é que o aluno aprenda a
solicitar informações e agradecer utilizando vocabulário relacionado com a
culinária. A atividade parte de um diálogo em que uma pessoa convida
outra para um almoço “tipicamente” brasileiro que inclui: caipirinha,
salada, arroz, feijão, pernil, farofa, frutas e um cafezinho. A proposta é
desenvolver a oralidade convidando um colega para um almoço/jantar
típico do seu país propondo uma comparação entre a cultura brasileira e a
cultura do aluno. Todavia, consideramos que fica em um nível muito
superficial. Nos termos de Santomé (2001, p. 173) é evidente a
trivialização, atitude que emerge quando grupos sociais são estudados com
superficialidade “[...] seus costumes alimentares, seu folclore, suas formas
de vestir, seus rituais festivos”. Esta atividade, além de ter um objetivo
meramente linguístico, poderia propor uma discussão em sala de aula sobre:
Será que podemos pensar em uma comida “tipicamente” brasileira? Qual a
origem destes pratos? Por que esses ingredientes? Qual a sua importância
sócio-cultural? Enfim, gerar reflexões contextualizadas que permitam que o
aluno, não só compare, mas também repense a sua realidade, a sua visão de
mundo.

O segundo exemplo é a atividade denominada “Estereótipos” no livro
Avenida Brasil 1, Lição 12, De norte a sul, A2, p. 122, (Anexo B). Neste
caso, seguindo na perspectiva de Santomé (2001), a tergiversação é
também outra maneira de agir ante o diferente. Atividades criadas desde a
visão dos grupos hegemônicos não promovem o posicionamento crítico do
aluno que acaba assimilando e repetindo, sem discernimento, algumas
informações apresentadas no material didático. A proposta é que, através de
quatro desenhos acompanhados de um texto muito breve, que representam o



carioca, o mineiro, o paulista e o gaúcho os alunos possam praticar algumas
expressões (Não suporto..., Acho simpático..., Odeio...). A atividade inclui
um áudio para classificar tais expressões e uma atividade de múltipla
escolha para completar. Finalmente o aluno deve trabalhar numa atividade
de prática oral que propõe discutir sobre como eles veem as pessoas de seu
país. Consideramos que a proposta, assim como é apresentada, não faz mais
que fixar aquelas representações sociais: o carioca aparece como boa-vida,
o mineiro é pão-duro, o paulista só trabalha e o gaúcho é machão e
esquentado. Em momento nenhum, se propõe uma discussão mais
aprofundada, nem uma reflexão sobre a realidade de cada região propondo
ao aluno se posicionar a respeito. Destaco a intenção da última atividade
para que o aluno possa estabelecer relações com a realidade do seu país,
mas novamente isso acontece de maneira superficial. Temas como minorias
étnicas, discriminação, identidades regionais, são pouco tratadas nos livros,
e quando aparecem fazem-no como pequenas referências anedóticas.

Continuando nessa lógica, Santomé (2001, p. 173) faz referência também
ao tratamento de algumas temáticas como sendo um souvenir. Configura-se
como uma forma de tratar da diversidade cultural em que algumas noções
mínimas são trabalhadas como se fosse uma lembrança, um objeto
característico da cultura sem ser esta aprofundada, discutida, ou colocada
em questão. Um exemplo concreto para melhor retratarmos o anteriormente
dito foi retirado do livro Bem-Vindo!, Unidade 4, “Psiu”, Datas
comemorativas, Pág. 35, (Anexo C). O “Psiu”, segundo descrito no livro, é
um chamado de atenção para dados que têm o objetivo de ampliar o
vocabulário e o conhecimento. Neste caso, são as datas comemorativas,
apresentadas como uma enumeração de eventos e as suas datas
correspondentes, ex: Carnaval, Tiradentes (21 de abril), Dia da
Independência (7 de setembro) etc. Consideramos então, que o tema é



apresentado como um souvenir, a partir de uma simples menção, como uma
data para comemorar, e não se fomenta o debate sobre muitas questões a ele
associado. Não é explicada nem a origem histórica, nem a importância
sócio-cultural destes acontecimentos. Por isso, acreditamos que estas
atividades abordadas com um viés crítico poderiam não só ajudar o aluno a
desenvolver as habilidades de compreensão leitora e escrita, mas também
contribuir para a sua formação como um ser capaz de discernir e questionar.

Finalmente, no livro Bem-vindo! Nova edição, Unidade 17, Gente e
Cultura Brasileira – Sotaques regionais, p. 168 (Anexo D) destaca-se um
claro exemplo. Outra das atitudes que Santomé (2001, p. 174) ressalta é a
estereotipagem e resulta relevante para analisarmos os livros didáticos
como currículo. Por exemplo, recorre-se a imagens estereotipadas para
representar um determinado sotaque, uma região, um comportamento. O
Brasil representado nos livros de PLE é “o país do carnaval, do samba, do
futebol, terra da cordialidade, da democracia racial, da conciliação, da
improvisação, da criatividade, da corrupção, da caipirinha e do jeitinho”
(NIEDERAUER, 2001, p. 103). Neste caso específico, a atividade propõe
ouvir os diálogos para reconhecer os diferentes sotaques regionais: “do rio”,
“do sul”, “do norte”, “do interior de São Paulo”. Realmente a atividade
deixa muito a desejar, pois os diálogos, pelo fato de serem fictícios,
exageram os sotaques e acabam sendo absolutamente artificiais.
Consideramos que é possível pensarmos em várias propostas para trabalhar
estes conteúdos de uma maneira mais proveitosa para o aluno estrangeiro,
por exemplo, partindo de materiais audiovisuais autênticos. E é nesse
sentido que argumentamos que um livro didático que fuja dos conteúdos
folclóricos pode se transformar num excelente espaço para desmistificar os
estereótipos.



Por fim, a nossa proposta

A partir da atividade do livro Novo Avenida Brasil 1, Lição 3, “Comer e
beber”, A5, p. 17 (Anexo A). “Queremos convidar vocês...”, e com
embasamento no Enfoque por Tarefas propõe-se uma sequência de
atividades, destinada a alunos de nível A1-A2, “utilizador elementar”
segundo o QECR, Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas
(CONSELHO DA EUROPA, 2001).

Desta maneira, e já especificado o destinatário (grupo alvo), a seguir
estabelecemos o âmbito ou tema de interesse. A partir da própria motivação
dos alunos por conhecerem a cultura brasileira pretende-se que eles tenham
uma aproximação aos hábitos alimentares, ingredientes mais utilizados,
pratos mais populares, e bebidas refletindo sobre as diferenças existentes
entre estes e os da sua cultura. Logo depois é preciso definir as tarefas que
serão desenvolvidas (tarefa final e tarefas intermédias). A tarefa final deve
ser significativa para os alunos, e por isso se propõe convidar a comunidade
estudantil a um evento sobre culinária internacional, e para isso eles
deverão realizar um cartaz de divulgação. Os alunos terão de desenvolver
previamente tarefas intermédias: pesquisar sobre ingredientes, alimentos,
bebidas etc; pesquisar para conhecer sobre os hábitos alimentares dos
brasileiros, apresentar uma receita. Como podemos observar no apêndice, o
Ensino por Tarefas estabelece um eixo que exige que “a partir de “essa
tarefa” escolhida, se programam os objetivos, os conteúdos, as atividades,
as situações e a avaliação “8 (FERNÁNDEZ, 2001, p. 16).

Uma vez tomadas estas decisões, devem-se delinear os objetivos
comunicativos, que para a nossa atividade são: expressar gostos e
preferências, acordo e desacordo, sensações, justificar uma eleição, fazer
um convite. E logo depois e dependendo da “complexidade e do tipo de
projeto podem ser necessários todos ou somente alguns dos seguintes



componentes: funcionais, léxicos, gramaticais, fonológicos, discursivos,
sócio-culturais e estratégicos” 9 (FERNÁNDEZ, 2001, p. 30). Neste caso,
definimos habilidades de compreensão leitora (observar quais são as
estruturas linguísticas utilizadas neste contexto, leitura das receitas, pratos e
ingredientes), escrita (escrever uma receita, realizar anotações, escrever
reflexões, escrever o cartaz) a serem desenvolvidas; e expoentes
gramaticais (Modo Imperativo, uso do Infinitivo, frases interrogativas,
verbo “gostar de”, verbo preferir), lexicais (léxico e expressões
relacionados com a culinária – ingredientes, preparações, talheres –),
competências culturais (iniciativa para explorar aspectos da cultura, obter
informações sobre as refeições no Brasil: as características e costumes
alimentares.) e competências interculturais (reflexão crítica sobre os hábitos
alimentares e culinários da cultura alvo; conhecer a própria perspectiva de
mundo para entender a cultura alvo, estabelecer contrastes a partir das
semelhanças e diferenças, reflexão sobre as atitudes etnocêntricas).

O ensino por tarefas prevê também a avaliação que se realiza de forma
continuada e final. Valora-se “a realização da tarefa final, a consecução das
tarefas intermédias, aquilo que se tem aprendido a fazer com a língua
(objetivos comunicativos), (…) como se tem aprendido (componente
estratégico), o uso da língua alvo” 10 (FERNÁNDEZ, 2001, p. 32). E o que
consideramos muito importante, abre um espaço para a autoavaliação. Isto
permite ao aluno valorar a consecução das tarefas para conseguir com
sucesso a tarefa final proposta e fundamentalmente fazer sugestões para
refletir sobre as atividades e o processo de aprendizagem.

As tarefas propostas estão pensadas como um percurso, cujo objetivo
final é que o aluno aprenda e reflita sobre a sua própria língua-cultura e
estabeleça relações com a língua-cultura alvo. As tarefas 1 e 2 pretendem
sensibilizar o aluno a partir de imagens para que ele se conecte com as suas



sensações, imagine cheiros, descreva cores e identifique ingredientes que
possa já conhecer a partir das experiências de vida. Que reflita sobre os seus
conhecimentos prévios, compartilhe o que já sabe sobre o Brasil e
estabeleça algumas comparações com a sua cultura a partir da culinária. A
tarefa 3 funciona como a porta de entrada a um novo tópico gramatical: o
Modo Imperativo. Um breve texto sobre um prato típico e a sua forma de
preparação é o elemento motivador para que o professor apresente um novo
tempo verbal, explique o contexto de uso, e para que o aluno reflita também
sobre os usos nesse contexto, na própria língua. A tarefa 4 dá continuidade
à tarefa 3; o aluno deve apresentar uma receita do seu país, para estabelecer
pontos de contato e diferenças com a culinária brasileira e pensar sobre os
posicionamentos etnocêntricos sempre que estamos frente a uma cultura
diferente. Já na tarefa 5 a proposta é que o aluno reflita, tanto sobre a
diversidade do Brasil, quanto na diversidade do seu próprio país. Na tarefa
final, e depois de um processo de reflexões e debates, os alunos em
pequenos grupos, devem realizar um cartaz com uma receita para divulgar a
culinária do seu país num evento aberto à comunidade universitária
utilizando para isso os conteúdos discutidos em sala de aula.

Algumas considerações finais

Com este trabalho pretendemos repensar o papel do livro didático de PLE
na reprodução de estereótipos e a fixação de preconceitos associados à
cultura brasileira. Por esta razão acreditamos que, possibilitando ao aluno o
acesso a materiais cujas atividades sejam abordadas desde a perspectiva de
desconstruir o diferente, contribuiremos com o desenvolvimento de um
maior senso crítico. É necessário entendermos que a sala de aula de língua
estrangeira “pode se tornar uma ponte intercultural entre o que a professora
sabe sobre a língua estrangeira e sobre o ensino dessa língua e o que o aluno



vivencia, com o objetivo de ajudá-lo a vislumbrar novos horizontes
culturais” (REES, BETANE FERREIRA, 2015, p. 36). Deve ser então, um
lugar não só de construção de conhecimento, mas também um espaço de
reflexão, debate e desenvolvimento da consciência crítica. Neste sentido é
evidente que a análise das atividades que apresentamos demonstra que os
livros analisados se amparam em uma visão tradicional (GIMÉNEZ, 2008)
da cultura brasileira. Por esta razão a nossa proposta de reelaboração
objetiva evidenciar que o professor possui ferramentas para trabalhar na
desconstrução do diferente contribuindo para o desenvolvimento de um
falante intercultural.
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Anexos

Atividades analisadas

Anexo A
Novo Avenida Brasil 1 (Lição 3, Comer e beber, A5, p. 17) “Queremos

convidar vocês...”
 

 
 



Anexo B
Avenida Brasil 1, (Lição12, De norte a sul , A2, p. 122-123) Estereótipos



 
 



Anexo C
Bem-Vindo!, Unidade 4, “Psiu”, Datas comemorativas, p. 35.

 
 



Anexo D
Bem-vindos! Nova edição, Unidade 17, Gente e Cultura Brasileira –

Sotaques regionais, p. 168
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Resumo: O ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE) tem ganhado
destaque nos últimos anos (ALMEIDA FILHO, 2011; FARIA, 2015; FURTOSO,
2015). No entanto, Almeida Filho (2011) nos chama atenção para a necessidade
de pesquisas na área de PLE que reelaborem o ensino do idioma. Este texto é um
recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento que visa a compreender o
processo de correção com os pares em um contexto de ensino de PLE. A correção
com os pares é uma atividade em que os alunos corrigem o texto escrito um do
outro e parte da premissa de que a interação favorece a aprendizagem
(FIGUEIREDO, 2006; VYGOTSKY, 1998). Para tanto, contrastamos as primeiras
e segundas versões de textos escritos por estudantes intercambistas na
Universidade Federal de Goiás (UFG) no primeiro semestre de 2016. Os dados
foram analisados prioritariamente de forma qualitativa, embora alguns dados
numéricos tenham sido utilizados para facilitar a compreensão dos resultados
(NUNAN, 1992). Os resultados demonstram que a correção com os pares pode ser
benéfica para a aprendizagem de línguas, pois proporciona melhoria nos textos, e
os alunos sentem-se beneficiados ao discutirem seus textos com os colegas.

Palavras-chave: Teoria sociocultural. Aprendizagem colaborativa. Correção com
os pares. Português como língua estrangeira.

 

Introdução



O trabalho em pares é uma atividade que favorece a interação em sala de
aula de língua estrangeira, bem como proporciona aos alunos um tipo de
aprendizagem colaborativa (FIGUEIREDO, 2001, 2002, 2006, 2015). O
trabalho colaborativo enfatiza que a aprendizagem3 acontece no processo,
na interação entre os pares e que, portanto, não é somente resultado ou
produto (VYGOTSKY, 1998). Dessa maneira, a interação que acontece
entre os pares na sala de aula constitui-se como algo de grande valor para o
desenvolvimento de aprendizes de segunda língua.

A correção com os pares, por favorecer a interação em sala de aula,
potencializa a aprendizagem de línguas estrangeiras, uma vez que, durante
esse processo, os alunos refletem sobre o processo de escrita, leem os textos
escritos por seus colegas e dão sugestões para melhorá-los (FIGUEIREDO,
2001, 2003). Assim, a correção com os pares é um momento em que os
aprendizes trabalham em colaboração com o objetivo de aprimorar seus
textos (CARVALHO, 2006; DIPARDO; FREEDMAN, 1998; DOBAO,
2012; FIGUEIREDO, 2001, 2005a, 2005b, 2015; GONZÁLES et al. 2013;
VILLAMIL; GUERRERO, 1998; ZHANG, 1995).

Dessa forma, pretendemos, na presente pesquisa, investigar os possíveis
benefícios da correção com os pares no contexto de ensino de Português
como Língua Estrangeira para estudantes intercambistas na Universidade
Federal de Goiás (UFG). Pretendemos investigar, também, as eventuais
reações que os alunos venham a ter ao participar do processo de correção,
bem como quais tipos de alterações são realizadas nos textos após os
momentos de correção com os pares.

1 A correção com os pares



A correção com os pares é um processo de correção dialogada que ocorre
entre os aprendizes (FIGUEIREDO, 2003) e está baseada na noção
vygotskiana de que indivíduos podem aprender e construir significado a
partir da interação (VYGOSTKY, 1998).

Embora haja pesquisas que demonstrem que vários alunos preferem que a
voz do professor seja mais evidente em seu processo de aprendizagem
(ZHANG, 1995), a revisão, a correção e a escrita colaborativa com os pares
podem ser extremamente frutíferas para os alunos. Normalmente, o
feedback oferecido pelo professor é tido pelos alunos como mais confiável
(ZHANG, 1995). Contudo, sabe-se que, no processo de scaffolding4

(WOOD; BRUNER; ROSS; 1976), o par não precisa ser exatamente mais
desenvolvido em todos os aspectos da aprendizagem (WELLS, 1999).
Assim, tanto alunos mais proficientes quanto menos proficientes podem se
beneficiar das interações (TANG; TITHECOTT, 1999), pois o apoio
oferecido por seus pares pode ser útil para seu processo de escrita e de
revisão de textos (MANGELSDORF; SCHLUMBERGER, 1992;
STANLEY, 1992; SWAIN; BROOKS; TOCALLI-BELLER, 2002).

Outro benefício da correção dialogada diz respeito ao fato de que os
alunos assumem um “papel mais ativo no seu processo de aprendizagem”
(FIGUEIREDO, 2002, p. 125). Isto é, os alunos passam a estar diretamente
envolvidos no processo de criação de significado, pois, no diálogo de
discussão sobre seus textos, estão agindo ativamente no processo em que
estão envolvidos (MANGELSDORF; SCHLUMBERGER, 1992) em vez
de somente receberem do professor uma espécie de veredito sobre suas
produções.

É preciso conscientizar os aprendizes de que sua escrita não pode ser
focada somente no resultado final de seu trabalho, tendo em vista que o
processo pelo qual passam na produção de seus textos é de vital



importância para sua aprendizagem da língua estrangeira. À vista disso, o
olhar que é voltado para a escrita não é o de somente mais uma atividade
sem grande importância ou de pouco proveito, uma vez que, ao escrever,
discutir e pensar o processo de escrita, o aluno também aprende, e um
estágio importante desse processo é a revisão, como vemos a seguir.

1.1 A revisão

Após o momento de correção, os aprendizes voltam aos seus textos para
revisá-los. Os efeitos da revisão em pares pode ser observado pelas
mudanças que são feitas nos textos após os momentos de correção. Ao
realizarem a correção com o colega, os aprendizes dão sugestões para a
melhoria dos textos, bem como têm a oportunidade de resolver dúvidas que
surgem durante o processo de revisão de seus textos (CARVALHO, 2006).
Nesse processo, os alunos têm a chance de reestruturar aquilo que
escreveram e até mesmo de reconsiderar toda a sua produção escrita.

Ao trabalhar juntos, os aprendizes podem tentar melhorar e corrigir seus
textos, visto que sozinhos podem não encontrar os erros que estão presentes
nos seus textos, pois “detectar a presença de erros, mesmo que sejam
comuns, ou bastante óbvios, pode não ser tão fácil quanto os professores
frequentemente imaginam” (FLOWER et al., 1986, p. 39). É importante
destacar, também, que, ao revisar seus textos com os pares, os aprendizes
não se movem de maneira linear no processo de desenvolvimento na L2. Na
verdade, o processo se dá de maneira dinâmica e irregular, ou seja, os
aprendizes movem-se contingencialmente entre as possibilidades de
progressão, regresso e criatividade. Isso pode justificar a permanência e/ou
surgimento de novos erros quando reescrevem seus textos. Entretanto, a
permanência de erros não implica que o momento de correção dialogada
tenha sido um fracasso. Ao contrário disso, na revisão, os aprendizes fazem



escolhas criativas que são resultados de discussão e deliberação, seja esse
diálogo entre pares, alunos e professores ou consigo mesmos
(GUERRERO; VILLAMIL, 2000).

As dúvidas que surgem durante o processo de revisão podem ser de
diferentes naturezas. Elas podem ser a respeito da forma do texto, ou seja,
dos aspectos gramaticais e ortográficos, bem como podem dizer respeito ao
conteúdo do texto, isto é, às ideias que estão ali expostas (FAIGLEY;
WITTE, 1981). De acordo com Villamil e Guerrero (1998), os aprendizes
tendem a se concentrar nos erros superficiais, concentrando-se, pois, na
forma e não no conteúdo do texto.

Ao revisar seus textos, os alunos podem rever suas ideias, melhorá-las,
mantê-las ou até mudá-las completamente. Figueiredo (2005b, p. 31-32)
discute que “a revisão ajuda os alunos a refletir sobre a língua e a perceber a
necessidade de tornar os seus textos mais claros para um leitor e de adequá-
los a um determinado gênero textual”. Faigley e Witte (1981) sugeriram
uma taxonomia de revisão em que as mudanças realizadas no texto podem
ser divididas entre revisão de superfície e revisão de conteúdo. Para os
autores, as revisões de superfície são aquelas em que não há a inclusão de
novas informações ao texto ou em que informações não são removidas, ou
seja, essas revisões permanecem no nível da palavra; e as revisões de
conteúdo são aquelas em que novo conteúdo é inserido ou removido do
texto.

As mudanças que ocorrem em seus textos após as correções dialogadas
podem ser bem-sucedidas, malsucedidas ou desnecessárias (FIGUEIREDO,
2002). As bem-sucedidas são aquelas em que o erro foi identificado e
resolvido, podendo ter ocasionado melhoria no nível gramatical e/ou no
nível do conteúdo do texto; as malsucedidas são aquelas que não corrigiram
ou criaram novos erros; e as desnecessárias são aquelas sugeridas pelos



colegas sobre itens que, na verdade, não estavam errados, mas que não
geraram outros erros nos textos. Na seção 3.2 deste texto podem ser
encontrados exemplos de cada tipo de modificação.

1.2 O ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE)

O ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE) tem ganhado
destaque na academia nos últimos anos, com estudos nessa área
conquistando maior notabilidade nas pesquisas em Linguística Aplicada
(ALMEIDA FILHO, 2011; ALOMBA, 2012; AMADO, 2012; BARBOSA;
SÃO BERNARDO, 2014; FARIA, 2015; FURTOSO, 2015;
KUNZENDORFF, 1997). O surgimento dessas pesquisas deve-se
provavelmente à atual expansão comercial e econômica brasileira, que
levou nossa língua a uma projeção antes não conhecida no campo dos
negócios (ALMEIDA FILHO, 2011), bem como a uma política do governo
brasileiro de promoção do nosso idioma em embaixadas e em universidades
do mundo (ROTTAVA, 2008).

O principal público do ensino de PLE no Brasil são adultos em situação
de negócios ou de estudos (FARIA, 2015) ou refugiados (BARBOSA; SÃO
BERNARDO, 2014). No entanto, exceto em casos de refugiados (SÃO
BERNARDO, 2016), a aprendizagem de PLE limita-se à estada do
estrangeiro aqui no Brasil e, em pouquíssimos casos, a língua é estudada de
forma aprofundada (KUNZENDORFF, 1997). Nesse momento, é
importante que sejam realizadas pesquisas na área de PLE que redefinam o
ensino do idioma e que apresentem novas perspectivas a partir de
observações de práticas escolares dos diversos contextos espalhados pelo
país, conforme sugere Almeida Filho (2011).

Tendo apresentado uma discussão teórica que melhor esclarece as
atividades de correção com os pares, bem como sobre o contexto em que



esta pesquisa se insere, apresentamos, a seguir, a partir da análise dos
dados, como essas atividades podem servir de auxílio no processo de
aprendizagem de uma língua estrangeira.

2 O estudo

Esta pesquisa configura-se como um estudo de caso (NUNAN, 1992) e
foi realizada em uma turma de alunos intercambistas na UFG, no período de
maio a julho de 2016. Participaram da pesquisa 8 alunos falantes de
espanhol de um curso de Português para Estrangeiros, ministrado na
Faculdade de Letras. Para preservar a identidade dos participantes,
solicitamos a eles que escolhessem para si pseudônimos. Eles também
escolheram com quem trabalhariam durante as atividades de correção. Ao
todo, foram realizadas 4 atividades de correção. Embora a pesquisa conte
com os dados de 4 pares de alunos, neste artigo, apresentamos os dados
gerados por um dos momentos de correção, realizado pelo par Zenakerip e
Dioselina. No Quadro 1, apresentamos informações sobre os dois
participantes:

Quadro 1 – Informações sobre os participantes

Pseudônimo Idade País de
origem Ocupação no Brasil Tempo de estudo do

português

Zenakerip
(M)

24
anos Colômbia Mestrado em

Matemática 4 meses

Dioselina (F) 23
anos Colômbia Mestrado em

Matemática 4 meses

 
Para a análise, observamos as mudanças realizadas pelos alunos e as

interações enquanto corrigiam os textos um do outro. Os alunos foram
entrevistados antes e depois da atividade de correção para exporem suas



percepções sobre esse processo. Tanto a interação entre os alunos durante o
processo de correção quanto as entrevistas foram gravadas em áudio e
transcritas para posterior análise. Foram também analisadas as duas versões
dos textos de cada participante: 1.a versão (versão original); e 2.a versão,
reescrita após a correção com o colega.

3 Análise dos dados

Sabe-se que, no dia a dia, diversas variedades linguísticas são utilizadas
na comunicação, e que alguns erros não impedem que essa comunicação
ocorra. Neste estudo, contudo, foi utilizada como paradigma a variedade
padrão do português, uma vez que foi a essa variedade que os alunos foram
expostos a maior parte do tempo durante a ministração das aulas e no livro
utilizado pelo professor no curso, bem como a única variedade trabalhada
com eles quando houve o preparo para a produção dos textos, a partir das
atividades propostas pelo material didático.

O primeiro passo foi contabilizar os erros existentes nas duas versões dos
textos dos dois participantes (Dioselina e Zenakerip). Dos 126 erros
existentes na primeira versão dos textos, 68 foram corrigidos e 4 foram
criados. Na Tabela 1, tomando como exemplo as categorizações utilizadas
por Dellagnelo (1997) e Figueiredo (2002), apresentamos a quantificação
dos erros, tomando por base o número de erros presentes na primeira versão
dos textos:

Tabela 1 – Quantidade de erros detectados ao se compararem as duas versões dos textos escritos 

Número Frequência

Erros existentes na 1a versão 126 -

Erros corrigidos na 2a versão 68 53%

Erros não corrigidos na 2a versão 58 47%



Erros criados na 2a versão 4 -

Total de erros existentes nas duas versões dos textos 188 5

 
Como pode ser notado na Tabela 1, dos 126 erros existentes na primeira

versão dos textos escritos pelos alunos, 53% foram corrigidos com sucesso.
É possível que os erros não corrigidos não tenham sido identificados pelos
alunos por serem erros locais6 (FIGUEIREDO, 2012), ou seja, erros que
não impedem a compreensão dos textos. Um outro fator é o contraste entre
o português e o espanhol – língua materna dos participantes deste estudo.
Como notaremos nas entrevistas e na interação entre os participantes
durante a atividade de correção, a falta de um maior conhecimento da
língua portuguesa impediu que os alunos soubessem o que era considerado
certo ou não.

3.1 Tipos de erro mais facilmente corrigidos e menos facilmente
corrigidos

Com o objetivo de observar quais tipos de erros foram mais observados
pelos participantes, foram feitos a contabilização e o levantamento da
categorização dos erros, com base na ocorrência em que se repetiram no
corpus analisado. Com base na categorização apresentada em Figueiredo
(2001), os erros encontrados foram classificados em: gramática, ortografia,
palavra desnecessária, palavra errada e palavra faltando. Para ilustrar essa
classificação, trazemos exemplos retirados dos textos dos participantes.
Com exceção dos erros referentes à omissão de palavras e morfemas, que
serão evidenciados pelo símbolo x, os demais erros focalizados encontram-
se em itálico:

a) Gramática: foram considerados erros gramaticais aqueles em que



houve a utilização incorreta de artigos, de acentuação, de adjetivos, de
gênero feminino e masculino, de singular e plural, bem como de
concordância verbal, de forma verbal e de tempo verbal.
Exemplo: A estrutura das familias em Colômbia são igualmente
diversificadas.

b) Ortografia: uma palavra é grafada de modo impróprio.
Exemplo: A estructura social é a frase “a base da sociedade é a
família.

c) Palavra desnecessária: quando há, na sentença, o acréscimo indevido
de uma ou mais palavras, tais como preposições, artigos, conectivos
etc.
Exemplo: Nos anos 40 do siglo pasado ao igual a maior parte do
mundo.

d) Palavra errada: quando uma palavra foi incluída de maneira errada.
Exemplo: Embora as familias do grandes também eram comunes na
cidade.

e) Palavra faltando: quando há, na sentença, a omissão de uma ou mais
palavras necessárias à sentença, tais como preposições, artigos,
conectivos etc.
Exemplo: Conciderando que naqueles dias os metodos para     ⃠ 7 a
gravides eram quais nulos.

 
Os erros mais facilmente encontrados pelos alunos foram os relacionados

a aspectos gramaticais da língua, isto é, o uso de artigos, de gênero e
número de substantivos, de formas verbais etc., como pode ser observado
no exemplo 1:

[1]
As familias na Colômbia antes eram com muitos filhos.



(Dioselina – 1a versão)
As familias na Colômbia antes tinham muitos filhos.

(Dioselina – 2a versão)

Podemos observar, no exemplo 1, que, após a interação com seu colega, a
participante Dioselina decidiu substituir o sintagma “eram com”, que
demonstrava influência do espanhol, para “tinham”, tornando, assim, a
sentença mais apropriada.

Os erros que não foram facilmente detectados e/ou corrigidos pelos
alunos participantes foram aqueles relacionados ao conteúdo da mensagem
e que não geraram dificuldade de compreensão, como pode ser observado
no exemplo 2:

[2]
Os fatores sociais ainda eram um nicho perfeito para as famílias numerosas, mas teve esta vez a
diferencia que os homens e mulheres teverão filhos a maior idade, e por tanto menos filhos.

(Zenakerip – 1a e 2a versões)

No exemplo 2, podemos perceber que, apesar dos erros existentes,
Dioselina compreendeu a construção de Zenakerip, que dizia que as pessoas
passaram a ter filhos em uma idade mais avançada e, por isso, tinham
menos filhos.

Na Tabela 2, apresentamos a quantificação dos erros presentes e
corrigidos de cada categorização apresentada:

Tabela 2 – Tipos de erros corrigidos

Tipos de erros Presentes Corrigidos

Gramática 76 44 (57%)

Ortografia 30 18 (60%)

Palavra desnecessária 2 2 (100%)

Palavra errada 16 4 (25%)



Palavra faltando 2 - (0%)

TOTAL 126 68 (53%)

 
Como pode ser observado na Tabela 2, a maioria dos erros presentes nas

primeiras versões dos textos escritos pelos alunos foi corrigida. No início
deste estudo, os participantes haviam estudado a língua portuguesa por
somente 4 meses. Ainda assim, conseguiram detectar erros nos textos de
seus colegas que provavelmente não teriam notado caso não pudessem
contar com o apoio oferecido. Conforme sugere Zhang (1995), embora os
alunos geralmente prefiram a voz do professor, o feedback que é oferecido
no trabalho com pares é extremamente útil. Os números apresentados na
Tabela 2 corroboram os achados em pesquisas sobre o trabalho com os
pares (FIGUEIREDO, 2001; VILLAMIL; GUERRERO, 1998; ZHANG,
1995, entre outros).

A seguir, apresentamos a análise dos tipos de modificações realizadas nos
textos após a atividade de correção.

3.2 Análise das modificações e revisões realizadas nos textos

Foram observados três padrões de modificações na segunda versão dos
textos:

1) modificações bem-sucedidas;
2) modificações malsucedidas;
3) modificações desnecessárias.
 
Foram consideradas correções desnecessárias aquelas sugeridas pelos

colegas sobre itens que, na verdade, não estavam errados, mas que não
causaram outros erros nos textos. Das 70 modificações efetuadas pelos



participantes, um número ínfimo não levou ao acerto, como pode ser
observado na Tabela 3:

Tabela 3 – Quantidade e tipos de modificações existentes na segunda versão dos textos

Número Frequência

Modificações bem-sucedidas 63 90%

Modificações malsucedidas 4 5,7%

Modificações desnecessárias 3 4,3%

Total 70 100%

 
Ao realizarem as modificações em seus textos, os participantes lançavam

mão de revisões que compreendiam adições, apagamentos, substituições e
reestruturações. A seguir, apresentamos uma adaptação dos tipos de
mudanças realizadas nos textos, a partir de Faigley e Witte (1981) e de
Figueiredo (2005b):

 
a) Adições: há o acréscimo de palavras, grupos de palavras, bem como

de morfemas e sinais de pontuação.
b) Apagamentos: há a supressão de uma palavra, grupos de palavras,

morfemas ou sinais de pontuação.
c) Substituições: quando há a troca de uma palavra ou grupo de palavras

por outra ou outras.
d) Reestruturações de palavras ou ideias: a reorganização de palavras ou

grupos de palavras, podendo ocasionar, inclusive, a mudança de
significados ou ideias iniciais.

e) Distribuições: quando sentenças são divididas em mais partes,
inclusive em parágrafos novos.

f) Consolidações: nas consolidações sentenças múltiplas podem ser



combinadas em uma só, ou também pode ocorrer a junção de
parágrafos.

 
As modificações realizadas foram, em sua maioria, referentes à forma,

havendo, portanto, poucas modificações referentes ao conteúdo dos textos.
As revisões realizadas no nível de conteúdo foram somente as de
reestruturação, ou seja, não houve revisões de distribuição ou de
consolidação, o que demonstra que os participantes desta pesquisa
realizaram mudanças superficiais em seus textos. Na Tabela 4,
apresentamos a quantificação dos tipos de revisões realizadas nos textos
após as correções

Tabela 4 – Tipos revisões realizadas

Tipos de revisões Quantidade Frequência

Substituição 47 67,1%

Adição 7 10%

Apagamento 7 10%

Reestruturação 9 12,9%

Distribuição 0 -

Consolidação 0 -

Total 70 100%

 
Não há coincidência entre o número de revisões e o número de

modificações, como pode ser notado nas Tabelas 3 e 4, pois uma
modificação pode gerar mais de uma revisão. A seguir, são apresentados
exemplos dos tipos de modificações e de revisões.

Modificações bem-sucedidas



Nas modificações bem-sucedidas, o erro foi identificado e resolvido,
podendo ter ocasionado melhoria no nível gramatical e/ou no nível do
conteúdo do texto. Os alunos realizaram revisões de adição, substituição,
apagamento e reestruturação. Vejamos um exemplo em que houve uma
modificação bem-sucedida a partir de uma revisão de substituição:

[3]
[E]u lembro que mina avó falou que as maiorias das mulheres de sue povo tinham um só
casamento.

(Dioselina – 1a versão)
[E]u lembro que minha avó falava que a maioria das mulheres de seu povo tinham um só
casamento

(Dioselina – 2a versão)

No exemplo 3 podemos observar como a aluna Dioselina substituiu as
palavras “mina”, “falou” e “sue”, presentes em sua primeira versão do
texto, para “minha”, “falava” e “seu”, na segunda versão. Com essas três
revisões, a participante realizou uma mudança bem-sucedida em seu texto.

Modificações malsucedidas

As modificações malsucedidas são aquelas que não corrigiram os erros
existentes ou que criaram novos erros. Esse tipo de modificação aconteceu
somente em 5,7% da modificações realizadas. Vejamos um exemplo de
modificação malsucedida:

[4]
[A] razão pela quai não se conhece muito sobre essos modelos de família.
(Zenakerip – 1a versão)
[A] razão pela qual não conho-se muito sobre essos modelos de família.

(Zenakerip – 2a versão)



No exemplo 4, podemos perceber que Zenakerip primeiramente havia
escrito a palavra “conhece” de maneira correta e, após realizar uma revisão
de substituição, provocou um erro na segunda versão de seu texto.

Modificação desnecessária

Foram consideradas correções desnecessárias aquelas sugeridas pelos
colegas sobre itens que, na verdade, não estavam errados, mas que não
causaram outros erros nos textos. No excerto a seguir, vemos o exemplo de
uma correção desnecessária:

[5]
Pois gran parte da população vivia no campo

(Zenakerip – 1a versão)
Pois gran parte da população morava no campo.

(Zenakerip – 2a versão)

No exemplo 5, podemos perceber como a mudança de verbos entre a
primeira e segunda versões não altera o sentido da frase nem causa erros.

Como pode ser notado, as revisões no campo da palavra (adição,
substituição e apagamentos) somam 87,1% das revisões realizadas, ao passo
que as de conteúdo (reestruturação, distribuição e consolidação)
compreendem somente 12,9%. Esse resultado corrobora o que foi também
observado nos estudos de Dellagnelo (1997) e de Figueiredo (2001).
Conforme afirma Dellagnelo (1997, p. 44-45, grifos da autora), os alunos
“veem os textos como produtos ‘finais’ que podem receber ‘pequenas’
melhorias”.

Na próxima seção, apresentamos a análise das interações entre os dois
participantes.



3.3 Análise das interações ocorridas entre os participantes durante as
atividades de correção com os pares

Após ter sido realizada a transcrição da atividade de correção,
observamos que o foco das conversações entre os participantes era: a forma
do texto e os procedimentos da tarefa. Com base nos estudos realizados por
Mangelsdorf e Schlumberger (1992) e Figueiredo (2001), apresentamos, a
seguir, a análise referente ao foco das conversações.

3.3.1 Conversações sobre forma

Essas são conversações a respeito da grafia das palavras, ao uso de
artigos, preposições etc., à estrutura do texto, pontuação, com vistas,
sobretudo, à correção gramatical. No exemplo 6, podemos perceber como
Dioselina chama a atenção de Zenakerip para a grafia da palavra
“considerando”, que havia sido escrita com “c” (conciderando).

[6]
Dioselina: Aqui é com ‘s’ e você escreveu com ...
Zenakerip: Com ‘c’.
Dioselina: Com ‘s’, então. Considerando que naqueles dias [...].
(Atividade de correção)

3.3.2 Conversações sobre procedimentos da tarefa

Essas conversações ocorriam quando os alunos sinalizavam quem iria
começar e/ou quando encerrar as atividades, como vemos no próximo
exemplo em que Zenakerip anuncia que vai corrigir o texto de sua colega.

[7]
Zenakerip: Bom, vamos para o seu texto!
Dioselina: Vamos! O meu tá mais pequeno (risos).
(Zenakerip corrige o texto de Dioselina)



Vejamos, na próxima seção, a análise das percepções dos participantes
sobre a atividade de correção com os pares.

3.4 Análise das percepções dos participantes

Nas entrevistas, os participantes puderam expressar suas percepções
sobre a atividade de correção com os pares. Nos exemplos 8 e 9,
observamos que Dioselina e Zenakerip tiveram uma experiência positiva
durante a correção dialogada da qual participaram:

[8]
Pesquisador: Tá bom. Como você avalia essa atividade de correção? O que foi positivo e o que foi
negativo?
Zenakerip: Acho que foi positiva, porque é mais fácil quando alguém que já viveu a experiência ...
que fala minha língua e que explica isso ... do que uma pessoa que talvez não tenha muita
experiência nessa troca da nossa língua ao português. Talvez tenha a experiência de sua língua
com outras línguas, mas não do espanhol com o português, que vai do espanhol pro português e
não do português espanhol, porque são sentidos diferentes, então acho que algumas vezes é
melhor ... é positivo.
Pesquisador: Houve negativo? Algum aspecto negativo?
Zenakerip: Bom, único aspecto que talvez seja relevante nesse momento é que talvez a outra
pessoa não tenha tanta experiência no português. Mas eu acho que no geral é adequado isso ... é
ótimo.
 
[9]
Pesquisador: Entendi. Como é que você avalia a atividade de correção? Positiva ou negativa?
Dioselina: Positiva, porque quando corrigi as coisas da outra pessoa também aprendo as coisas
que eu estou fazendo. Então acho que é a melhor forma para aprender. Então, muito positiva.
Pesquisador: Algo negativo?
Dioselina: Não.

Embora Dioselina tenha afirmado não haver pontos negativos a serem
discutidos, a participante afirmou se sentir insegura ao corrigir o trabalho de
seu colega. Assim, podemos destacar como aspectos positivos a
possibilidade de aprender ao corrigir e uma possibilidade mais rica em
aprender com alguém que está no mesmo processo. Como aspectos



negativos, podemos citar a insegurança ao corrigir o trabalho do colega e a
inexperiência do colega que vai corrigir o seu texto.

Considerações finais

Os resultados deste estudo nos permitem afirmar que as alterações
realizadas permaneceram, em sua maioria, no nível da palavra. Desta
maneira, a maioria das revisões realizadas nos textos envolviam correções
superficiais, como por exemplo, o acréscimo de letras em palavras quando
essas não haviam sido incluídas e o acréscimo do morfema formador de
plural –s, quando esse não havia sido utilizado. Conforme argumentam
Villamil e Guerrero (1998), os aprendizes podem tender a se concentrar nos
erros superficiais, ao invés de se concentrar e/ou comunicar com o texto em
si.

Como foi notado na Tabela 2, as correções mais frequentes foram
gramaticais, e, consequentemente, as revisões mais recorrentes foram,
também, realizadas no nível da palavra, sendo, em sua maioria, adições e
substituições de palavras e/ou morfemas. Na Tabela 4, observamos que
87,1% das revisões realizadas foram executadas a partir da substituição,
adição e apagamento de letras, morfemas e/ou palavras, assim, não incluíam
ou excluíam conteúdo. Desse modo, não tiveram efeito no significado geral
dos textos, e somente 12,9% lidavam com ideias e, portanto, influenciariam
o conteúdo final dos textos. Contudo, conforme afirmam Villamil e
Guerrero (1998), mesmo que as alterações realizadas no texto após a
atividade de correção com os pares seja mínima, esse esforço deve ser
considerado, pois há a melhoria do texto e o esforço cognitivo para realizar
tais modificações.

Ao trabalhar com os pares, os alunos tornam-se agentes responsáveis de
sua aprendizagem, e acreditamos que este seja um dos maiores ganhos com



esse tipo de atividade. Em vez de somente receber, passivamente, uma
correção do professor, ao trabalharem em conjunto buscam chegar à
construção de um texto melhor. Embora a melhoria não seja tão evidente a
priori, a mudança que ocorre na atitude do aprendiz é um imenso ganho
para o desenvolvimento na língua-alvo. A correção dialogada apresenta-se,
portanto, como atividade bastante profícua para os alunos.
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Resumo: Compreender e fazer uso do humor são desafios linguísticos e culturais
a serem vivenciados por aprendizes de línguas. Tais desafios tornam-se ainda
maiores quando se trata de uma segunda língua ou língua estrangeira – L2/LE
(VAID, 2006; BELL& POMERANTZ, 2016). Este estudo de caso de cunho
qualitativo interpretativista procura refletir sobre a apropriação de níveis
discursivos do inglês com base na produção e na compreensão do humor
provenientes de processos enunciativos nesta L2/LE. Os dados foram gerados com
licenciandos de Letras-Inglês de uma universidade pública, com os seguintes
instrumentos: um questionário, gravações em vídeo de oito aulas com foco na
comédia de situação estadunidense Friends (WARNER, 1994; 2004), notas de
campo e uma entrevista semiestruturada. Os dados demonstram um engajamento
responsivo ativo e valorativo (BAKHTIN, 1981) por parte dos alunos ao longo de
suas interações dialógicas com o humor de Friends. Evidências de suas
competências humorística (ATTARDO, 1994) e intercultural (CORBETT, 2003)
em língua inglesa foram reveladas ao longo de interações pelas quais os alunos
não somente reconheceram trocadilhos com palavras homófonas como, também,
fizeram uso de repertórios linguísticos e culturais pertencentes à língua-alvo,
produzindo sentidos por meio dela e, ao mesmo tempo, avançando em seus níveis
de apropriação discursiva.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de língua inglesa. Humor. Comédia de
situação. Responsividade.

 



1 Introdução

As séries televisivas produzidas em inglês contam, atualmente, com uma
audiência significativa de aprendizes dessa língua como L2/LE. A série
Friends, por exemplo, no ar entre 1994-2004, surpreende neste estudo por
ainda estar entre as comédias de situação (sitcons)3 mais assistidas. Como
aprendiz-professora de inglês, há 37 anos, sempre me intrigaram o formato
e os recursos das sitcons. Já nos é familiar, por exemplo, aqueles risos e
gargalhadas colocados ao fundo das cenas que sinalizam as falas engraçadas
e que, de certa forma, convidam o espectador a rir também. Entretanto, nem
sempre parecemos compartilhar esse momento do riso juntamente com
aqueles pertencentes à língua-cultura estrangeira.

Pode parecer paradoxal, mas humor é coisa séria. As primeiras
teorizações acerca do humor são creditadas a Platão (427-347 BC).
Contudo, em tempos modernos, segundo Attardo (1994, p. 46), foram as
formulações de Bergson (1901) e Freud (1905) que mais influenciaram o
pensamento sobre o humor e que proporcionaram compreensões
significativas sobre o tema do ponto de vista linguístico. O crescente
interesse dos pesquisadores a partir de meados dos anos 1980 e início dos
anos 1990 consolidaram, internacionalmente, o humor como área de
produção científica na psicologia, na medicina, nos estudos literários, na
sociologia, na filosofia, na antropologia, na história, nos estudos da
comunicação, na tradução, na linguística, na linguística aplicada e outros.

Na Linguística Aplicada (LA), pensando no aprendiz de línguas como
produtor de sentidos, a verdade é que, nem sempre, entendemos o humor
enunciado pelo “outro”. Estudos envolvendo a apropriação do nível
discursivo marcado pelo humor, seja na L1 ou na L2/LE, apontam para
vários fatores que justificam esse não-riso, sendo um deles a falta de
conhecimento prévio compartilhado de elementos linguísticos e culturais



presentes nos enunciados humorísticos (VAID, 2006; BELL &
POMERANTZ, 2016). Assim, compreender as cenas da sitcom Friends nos
parece ser uma resposta mais complexa do que aparenta. Concordamos com
Brait (2003, p. 20) que “trata-se de uma ação concreta (ou seja, inserida no
mundo vivido) intencional (isto é, não involuntária) praticada por alguém
situado no transcendente.” As palavras da autora ecoam a proposta do
filósofo russo Mikhail Bakhtin e de seu Círculo em abordar questões
referentes à língua/linguagem, sobretudo, como construções sociais e
culturais.

Nesse sentido, este artigo apresenta uma discussão preliminar dos
resultados de uma pesquisa de mestrado que busca, dentre outros objetivos,
discutir os elementos que auxiliam os alunos participantes deste estudo em
seu processo de apropriação de instâncias discursivas do inglês marcadas
pela presença do humor. Os dados aqui apresentados foram gerados em uma
sala aula de inglês caracterizada como sendo de nível pré-intermediário e,
em nossa discussão, nos propomos a endereçar a seguinte pergunta:

 Que elementos auxiliam os participantes deste estudo em seu processo
de apropriação de instâncias discursivas em língua inglesa marcadas pela
presença do humor?

Além desta introdução, o presente texto está estruturado em quatro
sessões. Primeiro, fazemos algumas considerações teóricas a partir da
perspectiva bakhtiniana sobre língua, sujeito e responsividade ativa, bem
como sobre a pesquisa relacionada ao humor abordada pela Linguística e
pela Linguística Aplicada ao ensino de línguas. Em seguida, descrevemos a
metodologia utilizada e discutimos três excertos das interações dos
participantes durante a primeira aula com foco na resposta ao humor do
episódio piloto de Friends. Por último, traçamos algumas considerações
finais.



2 Discussão teórica

Os postulados de Mikhail Bakhtin e seu Círculo estabeleceram um novo
paradigma nos estudos da linguagem no início do século XX. Até então, a
Linguística tinha a língua como sistema abstrato, descontextualizado e com
regras fixas. Entretanto, a filosofia bakhtiniana passou a considerar a língua
como uma construção social, a língua servindo “às nossas necessidades
enunciativas concretas [...] num dado contexto concreto” (BAKHTIN,
2014, p. 95), ou seja, a língua como discurso.

O elemento chave na comunicação verbal, segundo Bakhtin (2011,
p. 323), é o princípio dialógico, o qual é constitutivo da língua e representa
o encontro “de toda espécie de enunciados [...] confrontados em um plano
de sentido”. Conforme Fiorin (2011, p. 105), “os enunciados, construídos
pelo sujeito, são constitutivamente ideológicos”; eles trazem em si a marca
de uma entoação avaliativa. Ou seja, nas interações, os sujeitos respondem
aos enunciados com seus valores individuais, sociais e culturais. “Como
essa valoração ocorre apenas em interação, a resposta presumida dos
interlocutores é a responsividade ativa” (SOBRAL, 2009, p. 84, grifo
nosso).

Na perspectiva dialógica, a entoação avaliativa e a responsividade ativa
são centrais para a compreensão (ativa) de um texto. Dizemos isso porque
“o acontecimento da vida do texto, isto é, sua verdadeira essência, sempre
se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos”
(BAKHTIN, 2011, p. 311). Portanto, ao se colocarem como audiência
de Friends, os participantes deste estudo constroem dialogicamente essa
compreensão do humor que marca esse texto chamado sitcom.

Podemos dizer que, em um processo compreensivo e responsivo ativo, os
teóricos modernos chegaram à descrição de três principais formas de se
compreender as funções do humor: as teorias do alívio (ou sublimação), as



teorias da hostilidade (ou superioridade) e as teorias da incongruência (ou
contraste). As teorias do alívio mantêm que o humor acalma tensões ou nos
liberta das inibições, convenções e regras. O mais influente proponente
desta função do humor foi Sigmund Freud. Já as teorias da hostilidade
veem o humor como algo negativo e agressivo. Henri Bergson é visto como
o principal nome dessa corrente de pensamento, pois parte do princípio de
que o humor é um corretivo social; ele é usado pela sociedade para coibir
desrespeitos às normas estabelecidas. As teorias da incongruência são
geralmente associadas às formulações de Kant e Schopenhauer acerca do
riso. Grosso modo, elas nos dizem que o humor surge da disparidade entre
duas ideias em que há uma subversão de expectativa (ATTARDO, 1994).

A violação de expectativas é um ingrediente chave na estrutura das
piadas. E foram as piadas, segundo Taylor (2014), que motivaram as
primeiras teorizações sobre o humor dentro da Linguística creditadas a
Victor Raskin (1985), com a Teoria Semântica dos Dois Scripts, mais tarde
revisada por Raskin e Attardo (1991) sob o nome de Teoria Geral do
Humor Verbal. Seguindo a diferenciação entre competência e desempenho
proposta por Noam Chomsky, em 1965, e, portanto, voltada para falantes
nativos ideais, esses autores definiram o humor como uma competência.
Desse modo, foram desenvolvidos modelos cujo objetivo principal é
analisar textos verbais ou escritos sem levar em conta fatores externos (o
desempenho) – quem conta a piada, por exemplo, ou que tipo de audiência
acha um texto engraçado. Eles enfatizam, portanto, a competência
humorística do falante, ou seja, a sua capacidade de diferenciar um texto
humorístico de um não-humorístico fazendo uso de seu conhecimento
linguístico – fatores fonológicos, morfológicos, semânticos, sintáticos e
pragmáticos.



Entretanto, como sugerimos anteriormente, fatores culturais também
concorrem para a compreensão dos enunciados marcados pelo humor.
Segundo Corbett (2003), o processo ensino-aprendizagem de uma língua-
cultura estrangeira precisa estar voltado para o desenvolvimento da
competência comunicativa intercultural, ou seja, “a habilidade de entender
a língua e o comportamento da comunidade alvo e de explicá-la aos
membros de sua comunidade de origem – e vice-versa” (CORBERTT,
2003, p. 2). Em outras palavras, os alunos devem tronar-se […]
“diplomatas, capazes de ver diferentes culturas da perspectiva de uma
compreensão informada” (CORBERTT, 2003, p. 2). Ora, sendo o humor
considerado praticamente uma forma universal de se expressar através da
língua (mas, não só através dela), e sendo a língua uma das expressões da
cultura, o humor é um fator que, a nosso ver, deve compor o
desenvolvimento da competência intercultural proposta pelo autor. Interessa
a nós, aprendizes de inglês, falantes bilíngues e multiculturais, entender o
humor como fator das culturas humanas.

A implementação do humor como ferramenta pedagógica facilitadora do
ensino-aprendizagem e, em especial, do ensino-aprendizagem de uma
L2/LE, tem sido apontada de diversos ângulos. Attardo (1998, p. 211),
revisando vários estudos, aponta que “o uso de textos humorísticos no
ensino de línguas estrangeiras é sugerido tanto pelas associações que o
humor traz, como pela materialidade linguística que ele, em si,
proporciona.” Attardo faz referência ao trabalho de Gladys Vega (1989),
que destaca a capacidade de entender e produzir humor na L2/LE como
sendo o “quinto componente” da competência comunicativa do aprendiz,
devendo, portanto, ser ensinado. Esse posicionamento é compartilhado por
Bell & Pomerantz (2016, p. 169-170) para quem “o humor é ensinável”,
mas deixam claro que ensinar humor não significa tornar nossos alunos



pessoas engraçadas ou educar e formar comediantes. O principal objetivo,
segundo as autoras, “deve ser familiarizar os aprendizes com uma variedade
de práticas convencionais envolvendo a interação humorística, a fim de
estarem melhor preparados para dela participar”. Sendo assim, elas
apresentam uma lista de quatro objetivos para ajudar o professor de línguas
a decidir o que almeja que seus alunos sejam capazes de fazer com o humor,
a saber: 1. Identificar o humor; 2. Compreender o humor; 3. Produzir
humor; 4. Responder ao humor.

Com relação ao quarto item, responder ao humor, neste estudo
pretendemos proporcionar aos participantes uma experiência com o humor
da sitcom Friends, e, assim, dar-lhes a oportunidade de exercitar sua
entoação avaliativa e responsividade ativa. Afinal, “compreender não é um
ato passivo (um mero reconhecimento), mas uma réplica ativa, uma
resposta, uma tomada de posição diante do texto” (FARACO, 2013, p. 42).
A seguir, apresentamos a metodologia e os instrumentos adotados no
processo de geração dos dados deste estudo e descrevemos o contexto e os
seus participantes.

3 Metodologia

Esta é uma pesquisa qualitativa, abordagem que “parte do fundamento de
que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável
entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 1998,
p. 79). Trata-se ainda de uma abordagem descritiva e interpretativista,
considerando que “a interpretação dos fenômenos e a atribuição de
significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa” (MORESI,
2008, p. 9). Por estar circunscrito a uma unidade específica, ou seja, ter
como foco a sala de aula de Inglês 4 do curso de Letras-Inglês da



Universidade Federal de Goiás, esta investigação se caracteriza como sendo
um estudo de caso.

Por seu contorno qualitativo, esta pesquisa buscou a interpretação de um
contexto, usando fontes variadas de informações. Primeiramente, os alunos
responderam a um questionário inicial/diagnóstico com questões abertas e
fechadas, cujo objetivo foi traçar um perfil dos participantes da investigação
e sua familiaridade com o nível discursivo marcado pelo humor na língua-
cultura estrangeira (L2-C2) e em particular o humor nas sitcons. Em
seguida, foram ministradas oito aulas de 50 minutos em que foram
trabalhados quatro episódios da comédia de situação estadunidense Friends.
Os encontros foram gravados em áudio e vídeo, dos quais foram feitas as
transcrições. Foram registradas notas de campo ao final de cada encontro.
Após os trabalhos, os participantes responderam a uma entrevista
semiestruturada sobre suas percepções da apropriação do nível discursivo
da L2-C2 marcado pelo humor.

Participaram deste estudo doze licenciandos em Letras-Inglês, com idade
entre 19 e 39 anos que têm o hábito de assistir a séries televisivas
produzidas originalmente em inglês. Metade considera essa prática como
um recurso auxiliar no seu processo de apropriação da L2/LE. Além do
áudio sempre em inglês, a maioria dos alunos assiste versões legendadas em
português, legendadas em inglês ou não legendadas. O acesso a tais
produções se dá principalmente pela Internet ou TV por assinatura. A
maioria demonstrou-se muito interessada no nível discursivo da língua
inglesa envolvendo o humor e sete deles avaliaram seu entendimento do
mesmo como sendo muito bom. As sitcons mais citadas na preferência do
grupo foram Friends e The Big Bang Theory (com 6 menções cada). É
importante ressaltar também que a pesquisadora atuou como participante do



estudo em questão nos momentos em que conduziu parte das atividades de
sala de aula e registrou suas percepções por meio de seu diário de campo.

Diante do exposto, passamos à análise de três excertos retirados das
interações ocorridas em sala de aula no primeiro encontro com os
participantes desta pesquisa.

4 Análise das interações

No primeiro encontro, os alunos assistiram ao episódio piloto da série
Friends (Aquele onde tudo começou), a fim de familiarizar alguns dos
participantes com os personagens e a dinâmica entre eles. Em seguida, os
alunos participaram de atividades nas quais se discutiu o conteúdo
humorístico de cinco cenas previamente selecionadas. Cada uma das três
subseções seguintes traz uma breve sinopse da cena do referido episódio
explorado; a transcrição das interações dos alunos sobre o que acharam
engraçado e, subsequentemente, a análise das mesmas.

4.1 Cena 1

A primeira cena recortada mostra os cinco amigos Joey, Ross, Chandler,
Monica, Phoebe no café que frequentam, o Central Perk. Joey parece
consolar Ross, que acabou de se divorciar. Entretanto, acaba sugerindo que
a resposta para a sua tristeza está nos clubes de strip-tease (“Strip joints!”).
Ross insiste que gosta de ser casado, não quer ficar solteiro e quer estar
casado novamente. Eis que, de repente, entra Rachel, que acabou de fugir
do altar, ainda vestida de noiva, dando a Chandler a chance de dizer: “E eu
só quero um milhão de dólares!”. A seguir, a reação dos participantes ao
humor da cena.

Recorte 1 Fonte: gravação em áudio e vídeo da Aula 1 Data:25/11/2015



01. Teacher: So, what did you find funny?
02. Heloísa: He asked for a wife, then…
03. Haqem: Received it
04. Heloísa: He got it. ((laughs)) He received one.
05. Haqem: That’s why it’s funny. ((Valentina raises her hand))
06. Teacher: So, Valentina…
07. Valentina: She…He’s just said he doesn’t want to be single and he wanted to be married and

appeared a woman wearing a dress.
08. Teacher: A wedding dress.
09. Valentina: Yes, a wedding dress.
10. Teacher: So […] “Chandler says ‘And I just want a million dollars’. What is he doing in

order to create humor?”
11. Leia: He’s being sarcastic, ironic…
12. Teacher: But there is also a…coincidence.
13. Haqem: A bride comes through the door.
14. Teacher: So, we as speakers may find these opportunities to make a humorouscomment.

Maybe you can catch yourselves doing it.
15. Haqem: You lose a friend but you don’t lose the joke.
16. Teacher: Yeah, you see?... So, anything else? Any other comments about this first sequence?
17. Heloísa: How do I say “quebra de expectativa”... like he ((Joey)) says we’re here to support

you and then he says he ((Ross)) needs to go to strip joints.
18. Teacher: We call it incongruity. So, humor can be created in these moments you expect

something and then it doesn’t happen the way you expected. We call it incongruity.

No Recorte 1 das interações, os participantes Haqem, Heloísa, Valentina e
Leia sinalizam em suas respostas um bom nível de apropriação do humor
presente na cena. Embora não tenham conseguido verbalizar que uma
“coincidência” foi usada por Chandler para fazer seu comentário jocoso, os
turnos 1-7 mostram que Haqem, Heloísa e Valentina atingiram esse nível
discursivo e compreenderam o humor intencionado. Leia (turno 11) também
respondeu ativamente, reconhecendo a entoação avaliativa de Chandler:
“ele está sendo sarcástico, irônico.” Identificada a coincidência, Haqem
(turno 12) arrematou a questão, enunciando o chavão: “Você perde o amigo,
mas não perde a piada.” Percebe-se, portanto, que Haqem estabelece um
diálogo com outro enunciado e contribui para a construção de novos



sentidos acerca do humor da cena. Podemos ir um pouco mais adiante e
relacionar a troca entre Haqem e Leia (turnos 11 e 12) como uma percepção
do funcionamento da teoria da hostilidade. Afinal, Chandler está zombando
da desgraça alheia.

Davis (2014, p. 185) relata que falantes fluentes de uma L2/LE podem rir
juntos, sem perceberem que estão rindo de coisas diferentes. É o caso de
Heloísa (turno 17), por exemplo, que respondeu de forma mais ativa ao
início da sequência, o que a levou a construir uma espécie de “tese” sobre o
mecanismo que gerou a graça ao perguntar sobre “quebra de expectativa”.
Esse termo utilizado por Heloísa aponta que ela possivelmente estabeleceu
um diálogo com seus estudos realizados na disciplina de Introdução aos
Estudos Literários, por meio da qual os alunos entram em contato com os
fundamentos de produções literárias tais como a comédia e a tragédia. Essa
compreensão de Heloísa nos remete ao fundamento da teoria da
incongruência. Além disso, sua resposta ativa proporcionou à professora
uma oportunidade de ensinar humor aos alunos, explicitando, como
sugerem Bell & Pomerantz (2016), uma forma de identificar o humor. No
geral, o Recorte 1 dá indícios de que os alunos conseguiram perceber as
marcas de humor nestes enunciados concretos, demonstrando, portanto,
competência humorística.

4.2 Cena 2

O segundo momento do episódio explorado mostrou os seis personagens,
desta vez no apartamento de Mônica. Phoebe está de frente para Rachel e
diz: “Acabei de arrancar quatro cílios. Isso não pode ser bom.” A seguir,
vemos os desdobramentos interacionais e dialógicos entre os participantes
do estudo ocorridos a partir dessa segunda cena.



Recorte 2 Fonte: gravação em áudio e vídeo da Aula 1 Data:25/11/2015
01. Teacher: So, what do you find funny in this sequence?
02. Leia: I think it’s Phoebe’s innocence. She’s so innocent that, the way she say it…she says like

it’s a funny thing.
03. Heloísa: Actually, it’s not really funny.
04. Gerônimo: I found it funny because of the … ((he was interrupted by Haqem))
05. Haqem: Yeah, that’s the thing, because Phoebe is like an alien… she doesn’t belong where

everybody else belongs. […]. So, this kind of misplaced person can make things funny.
06. Teacher: Gerônimo said something. Gerônimo…
07. Gerônimo: Because if you found one eyelash…you can make a… a wish. And she found four.

So, it mustn’t be something good, she said.
08. Teacher: Four eyelashes…What else? Any other interpretations? No? […] How can we relate

this to “wishes” and a “psychological condition”? Gerônimo related this to wishes and we
have something similar in our culture. So what is it?

09. Gerônimo: Every time I do this.
10. Heloísa: I guess the person who gets the eyelash, can make a wish.
11. Geronimo: Yes, and you have to put it inside the shirt.
[…]
12. Leia: And if the eyelash falls, the wish will…
13. Haqem: …will come true?
14. Leia: Yes…, it will come true?
[…]
15. Gerônimo: I didn’t know about this “falling” part.
[…]
16. Teacher: I see… Have you ever heard something about a psychological condition related to

eyelashes? ((Most students shook their heads)). So, I’m going to show you the next slide…
((Before the teacher shows the slide, Haqem mutters to himself)).

17. Haqem: There is “tri-co-to-mia.”
18. Teacher: Pardon?
19. Haqem: There is “tricotomia”. It’s a disease that the person eats hair all the time. And there

is “exotricotomia”, if I am not mistaken, that the person is addicted to taking out eyelashes and
eating.

20. Teacher: Ooh, and eating it…

No Recorte 2, as respostas ao humor indicam que os participantes
dialogam com o texto em duas direções: a apreciação do humor não-verbal
e do humor verbal. No primeiro caso, vemos as reações de Leia e Haqem
(turnos 2 e 5). Suas falas vêm carregadas de diferentes entoações avaliativas



sobre o que para eles é engraçado. Leia se diverte com a atitude “inocente”
de Phoebe. Já Haqem interpreta Phoebe como sendo o elemento incoerente,
incongruente, “que não pertence”, “alienígena” e que, por isso, é engraçado.
Essa reação de Haqem corresponde à elaboração de O’Shanon (2012,
p. 146) sobre comportamentos incongruentes de alguns personagens de
comédias, como sendo “aqueles que estão além do que o receptor considera
ser normal ou razoável,” motivados, por exemplo, por “atitudes extremas e
inesperadas”.

Por outro lado, Leia (turnos 12 e 14) e Gerônimo (turnos 4, 7, 9, 11, 15),
além de avaliarem positivamente o teor humorístico da cena, estabelecem
um diálogo intercultural entre o enunciado de Phoebe e o folclore brasileiro
acerca da brincadeira da sorte envolvendo um cílio caído. Interessante notar
como vão, pouco a pouco, resgatando e reconstruindo juntos esse discurso
anterior sobre uma prática cultural que muitos de nós aprendemos quando
ainda somos criança no Brasil e, no caso de Gerônimo (turno 9), que
confessa: “Toda vez eu faço isso”. Ele também (turno 15) consegue, na
interação com Leia, atualizar seu conhecimento sobre as regras da
brincadeira ao confessar que “Eu não conhecia essa parte sobre [o cílio]
cair”. Ou seja, exatamente a regra que lhe trará a realização do desejo.
Portanto, aqui, é razoável inferir que o humor demandou que Gerônimo e
Leia engajassem suas respectivas competências interculturais na produção
de sentidos.

Entretanto, até então, a incongruência na fala de Phoebe – a queda de
quatro cílios, e não um, como um mau presságio – não havia sido resolvida.
Nas trocas de turno com a professora (turnos 16 a 20), Haqem responde
ativamente ao enunciado, retomando discursos científicos retrospectivos
sobre “doenças” envolvendo a compulsão de arrancar (Tricotilomania) e
ingerir pelos do próprio corpo (Tricofagia). Interessante observar que,



incerto do nome da enfermidade (turno19), Haqem enuncia em L1 um outro
termo médico, “tri-co-to-mia”, que, na verdade, se refere à prática de
remoção de pelos a fim de higienizar uma área a ser operada. Ainda assim,
a mobilização que faz de seu conhecimento prévio é ilustrativa de como, no
processo de comunicação e “no processo de compreender, fazemos
corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto
mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa
compreensão” (BAKHTIN, 2014, p. 137).

O mesmo não acontece com Heloísa (turno 3), pois, para ela, “De fato,
não é realmente engraçado,” Poderíamos avaliar que, neste caso, não houve
a apropriação do humor que marca o nível discursivo do enunciado. Ou
poderíamos pensar como Bell (2015, p. 99), ao alertar que o humor pode
falhar, simplesmente, porque “o interlocutor o acha fraco” e, assim, “não
lhe suscita nenhum sentimento de hilaridade”. De qualquer forma, é
interessante vermos como o aprendiz aqui está numa posição ativa, isto é,
mesmo que o humor lhe seja explicado, ele não o aceita facilmente, mas,
sim, o questiona e resiste a submeter-se a uma lógica humorística ainda que
venha de uma outra cultura supostamente “de prestígio”.

4.3 Cena 3

Os seis amigos ainda estão no apartamento de Monica na terceira cena
destacada. A campainha toca e é “Paul, o cara do vinho”. Mônica e ele têm
um encontro. Tendo em vista que em inglês o substantivo “vinho”
(wine/waIn/) e o verbo “lamuriar-se” (whine/waIn/) são palavras
homófonas, isso gera um trocadilho fonológico (em inglês, pun /p n/). Esse
fato deixa Phoebe confusa quando Ross e Joey insistem em chamá-lo de
“Paul, the /waIn/ guy”. Assim, Phoebe pergunta: “O que isso significa? Ele
bebe vinho, vende ou só reclama muito?” Esse tipo de jogo linguístico é



bastante utilizado no humor em língua inglesa, na qual a incidência de
homófonas é considerável, como ocorre em várias outras línguas. Um
exemplo no português seria: “Sem o conserto do piano não há concerto.”
Vejamos como se deu a compreensão dos participantes em sala de aula:

Recorte 3 Fonte: gravação em áudio e vídeo da Aula 1 Data:25/11/2015
01. Teacher: So, once again… ((Students watch the third snippet))
02. Luke: Whine, complain, now I get it. ((He laughs.))
03. Teacher: So, first of all, what do you find funny in the sequence?
04. Luke: The first time I watched it, I thought, “Does he complain about wine?” Then, I realized

it’s “whining”. I think that it’s funny that everyone knows he’s the “wine guy”, but she still
doesn’t know why.

[…]
05. Haqem: Well, that’s a dual, is this a drink or does he whine a lot? ((He laughs.))
06. Gerônimo: Is it a verb? Whine?
07. Luke: Yeah, whine means complaining a lot about something. All the time. You keep whining.
08. Haqem: It’s like crying, but not crying literally. It’s crying about.
09. Teacher: So, “wine”, the drink and “whine” the verb, to complain about something, to

complain in a childish way, as Luke and Haqem mentioned, or protest in an annoying way. So
these are examples of homophones, because they have the same sound but different…?

10. Luke /Lucas: Spellings.
11. Teacher: Uh, we have two words with the same sound, but different meanings and, then,

Phoebe got confused about that. How can we call it? It’s an example of a…?
12. Heloísa: Caco…fonia. Esqueci, achei que era cacofonia, mas não é.
13. Teacher: This is an example of a “pun” […] So, you see? They’re homophones, words which

have the same pronunciation, but different spelling, and we have here different meanings, but
somehow they are connected. Because, we joke about them, we relate them, we play with the
words. When we play with the words, we have this kind of “pun”. Yeah?

A compreensão responsiva ativa de Luke (turno 2), ao rever a cena, é
imediata e ele verbaliza: “Whine, reclamar, agora eu entendi”. Sua resposta
é enunciada mesmo antes da professora (turno 3) pedir o retorno do grupo
sobre o que acharam engraçado. No turno 4, é possível perceber a sua
compreensão do humor e também sua avaliação de que a graça estava em
“todo mundo o conhece como ‘o cara do vinho”, mas ela ainda não sabe o



porquê.” De forma semelhante, o comentário de Haqem (turno 5)
demonstra o mesmo entendimento da cena. Todavia, esse não é o caso de
Gerônimo (turno6), cujo desconhecimento do item lexical “whine” parece
ter provocado uma falha no entendimento do trocadilho. Ainda assim, sua
curiosidade em querer saber “Isso é um verbo?” demonstra sua
responsividade ativa diante do humor, do contexto da sala de aula e em
relação aos outros (Haqem e Luke) da interação verbal.

Reforçando o que foi explicitado na interação entre esses três
participantes, a professora (turnos 9, 11, 13), de forma responsável e
responsiva, toma mais essa oportunidade para ensinar algo sobre identificar
e compreender o humor produzido pelo jogo com palavras homófonas. É
possível perceber nas respostas de Luke/Lucas (turno 10) que já conheciam
o conceito de homofonia. A confusão expressada por Heloísa (turno12) não
é surpresa, uma vez que a cacofonia é um outro recurso para a geração de
trocadilhos (puns) em inglês.

Mais uma vez, percebemos a competência humorística e o nível de
apropriação de instâncias discursivas por parte desses participantes que
buscam, de forma dialógica, fazer relações com seu conhecimento prévio da
L2, isto é, com diálogos da L2 que já ocorreram anteriormente. Vemos que
o aprendiz depende desse conhecimento prévio para que possa alcançar o
humor nessas instâncias discursivas.

Na próxima seção, passamos às considerações finais.

Considerações finais

Este estudo teve como objetivo discutir os elementos que auxiliam um
grupo de licenciandos de Letras-Inglês, cursando a disciplina Inglês 4, em
seu processo de apropriação de instâncias discursivas da língua inglesa
marcadas pela presença do humor. As interações entre os participantes



revelaram indícios de suas competências humorística e intercultural sendo
mobilizadas de forma essencialmente dialógica ao se posicionarem como
sujeitos responsáveis e responsivos diante da comédia de situação Friends.
Um exemplo claro disso é o conhecimento prévio dos aprendizes no que diz
respeito tanto à sua L1-C1 quanto à sua L2-C2, o qual se mostrou como um
dos elementos auxiliadores mais importantes nesse processo de apropriação
discursiva do inglês. Além disso, a análise dos recortes mostra, ainda, que,
mesmo dependendo de conhecimentos linguísticos e culturais, as chaves
para a apropriação do nível discursivo marcado pelo humor na L2/LE
podem ser alcançadas quando construídas conjuntamente pelos
participantes ao longo das interações.

Os resultados aqui apresentados reafirmam a relevância de se pensar o
ensino-aprendizagem de língua inglesa entendido como discurso, voltado
para a comunicação entre falantes inseridos em contextos reais e sociais
diversos (não só a sala de aula). O perfil de nossos participantes é de um
aprendiz de inglês ativo, participativo, autônomo, empoderado, globalmente
interconectado e mediado tecnologicamente. Sendo assim, tornam-se
sofisticadas também suas possibilidades de apropriação do nível discursivo
dessa L2/LE e de seus enunciados concretos. Enunciados que podem vir
modalizados pelo humor, sendo representado aqui pela comédia de situação
Friends. Defendemos aqui a posição de que aprender-ensinar humor na sala
de aula de inglês pode ter um valor significativo para a alteridade
constitutiva desse aprendiz no sentido de ampliar as suas possibilidades de
compreender e de se fazer compreendido pelo outro da língua-alvo.
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Resumo: Neste artigo apresentamos os resultados parciais de uma pesquisa que
visa a analisar efeitos da instrução explícita na aquisição de enunciados
interrogativos totais e asseverativos em espanhol, bem como as suas interações
com o sistema atencional. O estudo contou com 9 participantes, que foram
divididos entre um grupo experimental (GE) e controle (GC), os participantes
realizaram pré- e pós-teste linguístico e teste de atenção. Os dados não
evidenciaram efeitos significativos da instrução, mas é possível que fatores
individuais (FI) e contextuais influenciaram no desempenho dos participantes.

Palavras-chave: Aquisição de L2. Enunciados interrogativos. Instrução explícita.
Sistema atencional.

 

1 Introdução

Os aspectos suprassegmentais figuram entre os mais dificultosos na
aquisição de segunda língua, considerando-se que tais elementos na L1 se
encontram fortemente arraigados no indivíduo e, por isso, são mais
propensos a serem transferidos à L2 (AKERBERG, 2011). Segundo a
autora, dentre esses elementos a entoação dos enunciados declarativos e
interrogativos totais é, normalmente, mais problemática a aprendizes
brasileiros de espanhol.



Alves (2012) propõe o uso da instrução explícita (IE) como forma de
chamar a atenção dos aprendizes para determinadas estruturas na L2 e
oferecendo-lhes diferentes oportunidades de ensino comunicativo da
pronúncia. O autor problematiza que ainda há poucos estudos dentro dessa
perspectiva. Além disso, Ortiz-Preuss e Sanz (no prelo) expõem diferentes
estudos que mostram que os efeitos da instrução variam, levando-se em
consideração as diferenças individuais (DIs) dos aprendizes, como: idade,
capacidade de memória de trabalho, prática, entre outros.

Com base nisso, buscamos observar efeitos da instrução explícita na
aquisição desses enunciados, bem como analisar se há correlação entre
efeitos da IE e a capacidade atencional. Acreditamos que os alunos que
receberem a IE e que tenham uma melhor da capacidade de atenção
apresentarão melhores resultados nos testes linguísticos, principalmente, no
pós-teste.

Para isso, desenvolvemos uma pesquisa semi-experimental, de cunho
quantitativo, na qual os participantes, constituintes de uma amostra de
conveniência, realizam testes de compreensão e produção dos enunciados
afirmativos e interrogativos totais para avaliar efeitos da instrução explícita
na aquisição da entoação em espanhol e o papel da atenção nesse contexto.

Os resultados iniciais não mostraram vantagens para os participantes do
GE, bem como não detectaram correlação entre os efeitos de IE e
capacidade de atenção. Atualmente, a pesquisa se encontra em uma nova
fase de coleta e análise de dados, a fim de observar se em um contexto
diferente de ASL (curso de idiomas), encontraremos resultados diferentes
ou se corroborarão os já obtidos.

Apresentamos, a seguir, um breve panorama teórico que embasa este
estudo, o método utilizado, a análise e discussão dos resultados, seguidas
das considerações finais e encaminhamentos.



2. Condições pedagógicas e diferenças individuais na aquisição de L2

Há décadas pesquisadores em ASL buscam uma teoria que explique
totalmente o processo de aquisição de L2. Assim sendo, os estudos
realizados no campo da ASL focam, sobretudo, os princípios gerais que
norteiam a aquisição de L2(ORTIZ-PREUSS; SANZ, no prelo).

Entretanto, apesar de haver essa constante busca por teorias que ajudem a
compreender a ASL, estas parecem não conseguir explicar a grande
variabilidade no nível final de proficiência. Conforme alguns
pesquisadores, isso se deve ao fato de que se ignoram outras variáveis
(idade, motivação, aptidão dentre outras) que podem estar envolvidas nesse
processo, para além dos aspectos universais (procedimentos aplicados a
todos os alunos) (SANZ, 2005; ibidem).

Segundo Sanz e Serafini (no prelo), parece haver consonância de que as
DIs dos aprendizes têm sido ignoradas, como se não influenciassem o
processo de aquisição de L2. As autoras argumentam que isso se deve à
dificuldade de elaboração e execução dos testes que mensurem algumas DIs
(capacidade de atenção, memória de trabalho, entre outras), no que se refere
à confiabilidade e à variabilidade, pois, normalmente, tratam de construtos
complexos e de difícil definição.

As autoras argumentam que DIs como motivação, idade, sexo, noticing4

dentre outras, devem ser consideradas quando se trata do processo de
aquisição de L2, pois estão diretamente relacionadas com os efeitos das
práticas adotadas em sala de aula.

Sanz (2005) comenta que as DIs podem afetar não apenas a quantidade
de input, interação e produção do aprendiz, mas também a forma como o
input será processado. Sanz e Serafini (no prelo) argumentam que as DIs
tendem a influenciar mais o processo de aquisição de L2 do que de L1.
Fortkamp (2008) também aponta que há uma maior demanda do sistema



cognitivo no processamento da L2, em comparação ao da L1, visto que tais
processos, normalmente, não são automatizados na L2.

Alguns autores ponderam que se deve considerar tanto as condições
pedagógicas, quanto as DIs para melhor entender o processo de aquisição e
de desenvolvimento da L2, visto que a grande variabilidade entre
aprendizes expostos às mesmas práticas pedagógicas pode estar relacionada
às DIs. Além disso, estudos têm evidenciado interações entre condições
pedagógicas e DIs como, por exemplo, o fato de aprendizes idosos se
beneficiarem de procedimentos mais implícitos e naturalísticos, enquanto
que os aprendizes jovens têm mais vantagens a partir de abordagens mais
explícitas (SANZ, 2005; SANZ; GREY, 2015; ORTIZ-PREUSS; SANZ, no
prelo; SANZ; SERAFINI, no prelo).

Com relação aos procedimentos metodológicos e contextuais, Sanz
(2005) menciona que os teóricos não negam a importância do input, porém
parece não haver consenso sobre se o input deve ser oferecido explícita ou
implicitamente aos aprendizes. Ortiz-Preuss e Sanz (no prelo) discutem que
as DIs devem ser consideradas, quando se pensa na interface explícito-
implícito, tendo em vista que tais aspectos podem estar diretamente
relacionados a qual tipo de procedimento metodológico deve ser adotado.
Conforme as autoras, enquanto aprendizes mais jovens se beneficiam mais
de abordagens mais explícitas, aprendizes idosos apresentam melhores
resultados ao serem submetidos a procedimentos mais implícitos.

Como neste estudo buscamos analisar as interações entre efeitos de
instrução e atenção, nos tópicos seguintes, discutiremos melhor os
construtos de instrução explícita e de capacidade atencional, apresentando
alguns estudos desenvolvidos sobre cada um desses temas.

2.1. A instrução explícita



Enquanto variável externa, para Sanz (2005), diferentes pesquisas
apontam que a instrução explícita tende a ser mais benéfica, se comparada a
abordagens mais implícitas. O termo Instrução Explícita (IE) é bastante
controverso na literatura de ASL pois, enquanto para algumas abordagens é
considerado como sinônimo de ensino explícito e descontextualizado de
aspectos formais da língua, em outras é tido como um procedimento
metodológico que visa a chamar a atenção do aprendiz para diferentes
aspectos linguísticos (fonológicos, sintáticos, semânticos ou pragmáticos)
dentro de um contexto comunicativo (ALVES, 2012; FINGER; ORTIZ-
PREUSS, 2009).

Ressaltamos que neste artigo, optamos pelo conceito de IE proposto por
Alves (ibidem) que considera que o mesmo deve

“ser interpretado sob um sentido mais amplo, de modo a não incluir somente o trabalho de
explicitação da questão linguística, mas também todos os passos metodológicos que objetivam
garantir aos alunos oportunidades de exposição e uso das formas linguísticas em questão, em meio
a um contexto comunicativo de ensino.” (ALVES, 2012, p. 220-221).

Desse modo, vemos a IE como um procedimento metodológico que
permite tanto a explicitação de diferentes aspectos da L2, como o
oferecimento de diferentes oportunidades de prática e de feedback ao aluno.

O conceito de IE remonta a existência de conhecimentos explícito e
implícito. Alguns autores mencionam que a distinção entre esses dois tipos
de saberes se deu a partir de Krashen, em sua proposição distintiva de
aquisição e aprendizagem. Para o autor, o conhecimento implícito
correspondia ao saber adquirido e o explícito, ao aprendido (SANZ;
MORGAN-SHORT, 2005; FINGER; ORTIZ-PREUSS, 2009; ALVES,
2012).

A distinção entre adquirido e aprendido considera que se trata de dois
saberes distintos e não inter-relacionáveis. Entretanto, no campo da ASL o



debate sobre a interação entre esses conhecimentos aponta três hipóteses: a)
Hipótese da Não-Interface; b) Hipótese da Interface Forte e c) Hipótese da
Interface Fraca (FINGER; ORTIZ-PREUSS, 2009; ALVES, 2012).

Conforme mostramos anteriormente, diferentes estudos apresentam os
benefícios da instrução explícita para o processo de aquisição de L2,
(ORTIZ-PREUSS, 2005; SANZ, 2005; ALVES, 2012; MORAES, 2015).
No entanto, alguns estudos destacam que nem sempre há vantagens para os
procedimentos mais explícitos, como é o caso de estudos com aprendizes
mais idosos (SANZ; MORGAN-SHORT, 2005; ORTIZ-PREUSS; SANZ,
no prelo).

Um dos principais focos da instrução explícita é direcionar a atenção do
aprendiz para determinado aspecto da forma ou significado presente no
input (SCHMIDT, 2001). Com isso, notamos a estreita relação ente a IE e a
atenção (considerada uma variável individual) para a aquisição e o
desenvolvimento da L2. Assim sendo, no tópico seguinte fazemos uma
breve discussão sobre o papel que desempenha a atenção na aquisição de
L2.

2.2 O sistema atencional

Schmidt (2001) postula que a atenção é um fator importante para a
aquisição e desenvolvimento da L2, visto que esse processo abrange fatores
internos (aptidão, motivação, experiência linguística, entre outros) e fatores
externos (características do input, tratamento instrucional, tipos de tarefas,
etc). Segundo o autor, a atenção é um mecanismo cognitivo de capacidade
limitada. Por outro lado, Costa, Hernández e Sebastián-Gallés (2006)
ponderam que o processo atencional pode ser fracionado em três diferentes
componentes: 1) Alerta: ativação e manutenção do estado de alerta; 2)
Orientação: seleção da informação a partir do input sensorial e 3) Controle



Executivo: monitoramento e resolução do conflito. Os autores acreditam
que indivíduos bilíngues tendem a possuir uma melhor capacidade
atencional, pois, constantemente, têm que resolver conflitos relacionados à
seleção e ativação de ambas as línguas.

Acreditamos que a atenção é um mecanismo importante para a produção
da entoação em L2, visto que é necessário que o aprendiz esteja atento para
que a sua produção obedeça à curva melódica do enunciado pretendido,
evitando, assim, problemas comunicativos.

Entretanto, conforme argumenta Schmidt (ibidem) o papel da atenção
para a aquisição e desenvolvimento da L2 ainda é um tema debatido, pois
enquanto alguns autores postulam que se trata de um elemento
indispensável, outros mencionam que em situações em que o input não é
necessário para a aquisição, também não há demanda de atenção.

Na seção seguinte fazemos um breve apanhado teórico sobre a entoação
dos enunciados interrogativos totais e asseverativos em espanhol, bem
como apresentamos os resultados de pesquisas sobre o tema.

2.3 A entoação: enunciados interrogativos totais e asseverativos em
Espanhol

A entoação é um elemento suprassegmental da língua que abrange tanto
fatores fonéticos (tom, duração e intensidade), quanto fonológicos
(linguísticos, paralinguísticos ou afetivos) (RAE, 2011). A entoação da L1,
normalmente, está fortemente arraigada no sujeito, considerando-se que é
um dos primeiros aspectos a serem adquiridos pelo falante; com isso, tende
a ser transferido da L1 para a L2, ocasionando o ‘sotaque’ estrangeiro
(AKERBERG, 2011).

Segundo Akerberg (ibidem) e Sosa (1999), trata-se de um fenômeno com
características universais e específicas. Dentre as premissas gerais, Sosa



(ibidem) afirma que é considerado: a) significativa, pois um mesmo
enunciado pode diferenciar-se em termos de significado, semântica ou
pragmática; b) sistemática, visto que cada língua possui uma determinada
quantidade de padrões entoacionais e c) característica, considerando-se que
cada língua/dialeto possui padrões específicos.

No que se refere aos atributos específicos, os autores discutem a
variabilidade de realizações entre os dialetos de uma língua e às
particularidades de cada falante, tais como: sexo, idade, intenção
comunicativa, entre outras.

Argumenta-se, também, que a entoação cumpre três funções: a)
expressiva: característica prosódica que permite a transmissão de
sentimentos através da entoação; b) focalizadora: permite que o falante
enfatize determinada informação na mensagem e c) demarcativa: indica
segmentação e organização dos enunciados (SOSA, 1999; PRIETO, 2003;
RAE, 2011).

Moreno (2002) afirma que a ausência da entoação pode provocar
problemas na comunicação oral. Akerberg (ibidem) corrobora essa assertiva
e acrescenta que, no caso da interação entre falantes de espanhol e
português brasileiro (PB), normalmente, há problemas de incompreensão
quando falantes de PB formulam interrogativas totais em espanhol,
considerando-se que o padrão de enunciados declarativos em espanhol e
interrogativos totais em PB são similares.

Conforme observamos, no que se refere à entoação em espanhol e no PB,
os enunciados mais divergentes5 são os declarativos6 e os interrogativos
totais7. Sosa (1999) e Akerberg (2011) argumentam que o movimento tonal
inicial e final são fundamentais para a distinção desses dois tipos de
enunciado, já que nos enunciados interrogativos totais o falante tende a
produzir um tom mais ascendente, diferentemente dos declarativos que são



mais descendentes. Abaixo apresentamos um quadro, adaptado de Semino
(2014), que expõe as distinções entre os dois enunciados em questão.

Quadro 1 – Padrões de entoação do espanhol8

Descrição do tipo
de oração Começo do padrão Primeira sílaba

tônica
Última sílaba
tônica

Asseverativa ou
enunciativa Aumento do tom inicial Manutenção de um

tom médio
Diminuição do
tom ( )

Interrogativa total Aumento a partir da primeira
sílaba acentuada

Manutenção de um
tom médio

Aumento do
tom ( )

 

Quadro 2 – Padrões de entonação do português do Brasil

Descrição do
tipo de oração Começo do padrão Penúltima sílaba

tônica Última sílaba tônica

Asseverativa ou
enunciativa Aumento do tom inicial Diminuição

contínua do tom
Diminuição do tom (linha
de declinação) ( )

Interrogativa
total

Aumento a partir da
primeira sílaba acentuada

Manutenção de
um tom médio

Aumento e queda do tom
na pós-tônica (^)( )

 
Apesar dessas diferenças e de toda a complexidade inerente a esse

fenômeno, Moreno (2002) salienta que a entoação é um aspecto,
comumente, ignorado ou relegado a segundo plano em sala de aula, tanto
no que se refere aos materiais didáticos, quanto à metodologia e prática
diária em classe. Segundo o autor, isso pode ser devido a diferentes fatores
como: pouca conscientização sobre a importância da entoação, carência na
formação sobre o tema, predominância de uma tradição segmental, crenças
sobre a dificuldade e complexidade desse aspecto.

Por fim, o autor acrescenta que a entoação tende a ser tratada como algo
natural, espontâneo e inconsciente. Em consonância com essa afirmação,



Akerberg (2011) menciona que, dentro das abordagens de ensino de L2, a
entoação é, frequentemente, tratada de forma implícita.

Diferentes estudos são desenvolvidos dentro desse escopo, em PB e em
espanhol. Entretanto, percebemos que essas pesquisas focam,
principalmente, a descrição e análise prosódica (FIGUEIREDO, 2011;
MILAN, 2014; NUNES, 2011; dentre outros). Os estudos que, de algum
modo, apresentam uma relação entre entoação e ensino, fazem-no de forma
implícita e enfocando a percepção (AKERBERG, 2011; DIAS, 2015).

Em seguida, expomos a descrição desta pesquisa, que visa a
problematizar o ensino da entoação nas aulas de espanhol/L2.

3 Método

Esta pesquisa é um estudo semi-experimental, de natureza quantitativa,
ainda em desenvolvimento, na qual objetivamos observar os efeitos da
instrução explícita e da atenção na aquisição de enunciados interrogativos
totais e declarativos em espanhol/L2 por aprendizes brasileiros.

O estudo contou, inicialmente, com 9 participantes9, do sexo feminino,
todos alunos ou egressos do curso de Licenciatura em Letras-Espanhol,
cabe ressaltar que todos os participantes tinham PB/L1 e espanhol como L2.
Os participantes foram divididos em dois grupos, sendo 5 participantes no
grupo experimental (GE), sendo que a média de idade desse grupo era de
27,5 anos, e 4 no grupo controle (GC), com média de idade de 23,25 anos.
Os participantes do GE estavam no último ano de graduação e os
participantes do GC, já haviam concluído o curso, mas não receberam, ao
longo da graduação, o tipo de instrução explícita proposto neste estudo. A
média de idade dos participantes no GE é de 27,5 e no GC é de 23,25.



Todos os participantes foram submetidos à pré-teste e pós-teste
linguístico e ao teste de atenção ANT (COSTA; HERNÁNDEZ;
SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008). Além disso, os participantes do GE tiveram
duas semanas de instrução explícita (ALVES, 2012) sobre as estruturas-
alvo.

A instrução explícita, realizada com o GE, consistiu em 4 aulas
comunicativas, com 1h40min/cada (duas vezes por semana), que tiveram
como tema central: viagens. Inicialmente, a professora leu frases
relacionadas ao assunto proposto, marcando aleatoriamente a entoação
(declarativa ou interrogativa total). Em seguida, a docente chamou a
atenção explicitamente para os enunciados-alvo, evidenciando as diferenças
entre os padrões de realização do PB e do espanhol. Na sequência, os
alunos realizaram algumas atividades de discriminação auditiva, a fim de
distinguir as produções dos enunciados-alvo.

Posteriormente, realizou-se a prática controlada, na qual cada participante
recebeu duas frases (uma declarativa e outra interrogativa total), que
deveriam ser lidas aos companheiros, para que os mesmos identificassem a
que tipo de enunciado se referiam, salientamos que as frases também foram
gravadas, pelos discentes, no programa PRAAT, para que os participantes
pudessem observar o espectrograma e contrastar a curva melódica que
produziam com a curva melódica ‘padrão’ dos enunciados.

Na prática semi-controlada, os participantes realizaram uma atividade em
que deveriam buscar participantes que atendessem aos critérios
estabelecidos (por exemplo, “busque alguém que já viajou de trem”; para
isso faziam e respondiam perguntas). Por fim, na prática livre, foi feita uma
discussão, com base em alguns textos previamente distribuídos sobre
viagens.



Os pré- e pós-testes linguísticos visavam a analisar a compreensão e a
produção dos enunciados interrogativos totais e declarativos e foram
montados utilizando-se o programa e-prime 2.0. Na parte relativa à
compreensão, os participantes ouviam frases (15 declarativas, 15
interrogativas e 10 negativas), previamente gravadas por um falante nativo
de espanhol, e indicavam se eram enunciados afirmativos, negativos
(distratores) e interrogativos, apertando as teclas correspondentes às
alternativas que apareciam na tela e estavam destacadas no teclado
(conforme a figura 1).

 
 

(N) (?)
Figura 5 - Tela do teste de compreensão

Quantificamos dados da compreensão, a partir da resposta correta
fornecida pelos participantes que era captada no e-prime.

Os testes de produção foram divididos em três condições: a) controladas;
b) semi-controladas; e c) livres. Nos testes de produção controlada, os
participantes tinham que ler em voz alta as frases randomizadas10 (10
interrogativas, 10 declarativas e 5 negativas) que apareciam na tela do
computados (conforme ilustra a figura 2).

 

 
Él es

médico.
 

 
No, no puso

huevos.
 

 
¿Él es médico?

 



Figura 6–Tela do teste de Produção Controlada

Na produção semi-controlada os participantes tinham que criar frases (5
frases afirmativas e 5 interrogativas) considerando a imagem e a pista que
aparecia na tela (conforme a figura 3).

 

  
Figura 7 - Tela Teste de Produção Semi-Controlada

Na produção livre, os participantes deveriam elaborar frases
considerando, apenas, as imagens (6 frases). Não havia nenhuma indicação
de qual entoação utilizar, conforme ilustra a figura abaixo.

 

Figura 8 - Tela do teste de Produção Livre

Os dados relativos à produção foram gravados, segmentados no programa
Audacity 2.111 e analisados, individualmente, no PRAAT12. Para isso,
observou-se a curva melódica e o valor de F0, fazendo-se uma comparação
entre a produção dos participantes e os valores propostos na RAE (2011) e
por Sosa (1999), dentro do modelo de análise métrico-autossegmental,
usou-se os padrões H (high) para os tons altos e L (low) para tons baixos,



como critério para acuidade dos enunciados produzidos, manteve-se o
padrão H*LL%, para enunciados declarativos e H*H%, para interrogativos
totais.

Por fim, os alunos realizaram o teste ANT, no qual os participantes
deveriam indicar para que lado a flecha central estava apontando,
considerando variáveis congruentes ( ), incongruentes ( ) e
neutras (––  –– ). O teste permitiu a verificação de acuidade (acc) e de
tempo de resposta (TR), sendo que nesse caso o padrão de medida foram
milissegundos.

Todos os dados foram submetidos à análise estatística através do
programa SPSS, na qual se verificaram a distribuição da amostra, a
comparação de médias e as possíveis correlações entre as variáveis. Na
seção seguinte, apresentamos os principais resultados obtidos a partir das
análises.

4 Análise de dados: resultados e discussão

Na tabela 1, exibimos os resultados relativos à compreensão dos
enunciados, considerando as médias gerais para a compreensão, bem como
as específicas para os enunciados-alvo e o tempo de resposta.

Tabela 1 - Compreensão (Média e Desvio Padrão)

GE GC

PRÉ PÓS PRÉ PÓS

Afirmativas_acc 14,20
(0,83)

14,60
(0,89)

13,75
(0,50)

15,00
(0,00)

Interrogativas_acc 13,80
(1,78)

14,20
(1,78)

14,25
(0,50)

15,00
(0,00)

Afirmativas_TR 3138,85
(274,22)

2853,28
(299,02)

3284,18
(325,90)

2853,88
(400,48)



Interrogativas_TR 2864,74
(254,95)

2761,47
(303,74)

2800,76
(355,62)

2540,68
(208,51)

(N=15, em cada tipo de frase, em cada teste)

Conforme a tabela acima, não houve diferença significativa,
considerando-se a análise estatística descritiva, nas médias dos
participantes, em ambos testes. Mas, apesar de os aprendizes obterem
resultados muito semelhantes, no pós-teste, nas questões afirmativas (GE=
14,60 e GC= 15,00) e interrogativas (GE= 14,20 e GC= 15,00). O tempo de
resposta para as frases afirmativas foi superior ao das frases interrogativas,
em termos de estatística descritiva, para os dois grupos, tanto no pré-teste,
quanto no pós-teste.

Acreditamos que isso se deva ao fato de os enunciados interrogativos
apresentarem elevação tonal na última sílaba tônica, marcando a diferença,
com relação aos enunciados declarativos que têm uma diminuição continua
do tom ao longo do enunciado (SOSA, 1999; RAE, 2011). Assim sendo,
supomos que a elevação do tom na última sílaba tônica chama a atenção dos
participantes, que rapidamente reconhecem o enunciado como
interrogativo, sem depender do final da frase.

Na tabela abaixo, observamos os dados no que se refere à produção dos
enunciados-alvo. Salientamos que, nesse caso, os testes foram realizados
em três condições diferentes: controladas (afirmativas – AfC e
interrogativas – intC), semi-controladas (afirmativas – AfS e interrogativas
– intS) e livres (PL).

Tabela 2 - Resultados testes de produção (Média e Desvio padrão)

GE GC

PRÉ PÓS PRÉ PÓS

AfC M
DP

8,20
(1,30)

8,20
(1,30)

9,25
(0,50)

8,75
(1,50)



IntC M
DP

7,60
(1,81)

7,80
(1,64)

7,50
(3,10)

8,25
(2,06)

AfS M
DP

2,75
(1,50)

2,80
(1,09)

3,00
(1,15)

3,75
(1,25)

IntS M
DP

2,20
(0,83)

2,25
(1,50)

1,33
(1,15)

2,75
(1,25)

PL M
DP

3,20
(1,09)

2,03
(4,44)

3,75
(1,25)

4,25
(0,85)

(N=10, em cada tipo de frase, em cada teste de produção controlada; N=5 em cada tipo de frase, em cada teste de produção semi-
controlada)

A partir de uma visão geral, notamos que o desempenho dos participantes
foi bom, tanto no pré-teste, quanto no pós-teste, porque acertaram, na
maioria dos casos, mais de 50% dos enunciados.

Observamos também que os participantes, de um modo geral,
apresentaram um desempenho melhor nas frases afirmativas controladas
(GE, M= 8,20, e GC, M= 9,00) e semi-controladas (M=2,50 e M= 3,37) do
que em frases interrogativas controladas (GE=7,70; GC= 7,87) e semi-
controladas (GE= 2,00 e GC= 1,87). Esses dados são consoantes com a
hipótese de que aprendizes brasileiros de espanhol/L2 têm mais
dificuldades para produzir enunciados interrogativos totais, do que
declarativos, em espanhol (AKERBERG, 2011).

Ainda na produção de enunciados afirmativos controlados, percebemos
que os dados do GE se mantiveram no pré- (M=8,20) e pós-teste (M=8,20),
incluindo o desvio padrão (DP=1,30), evidenciando que a IE não surtiu
efeito nesse tipo de enunciado. Por outro lado, notamos que houve uma
queda não significativa na média do GC, do pré-teste (M=9,25) em
comparação com o pós-teste (M= 8,75), e um aumento do DP, nesse caso
(DP=0,50 e DP=1,50), considerando o teste de estatística inferencial de
Mann-Whitney.



Essa diferença de resultados se repete na condição semi-controlada.
Ressaltamos que os dados do GC, nos enunciados afirmativos, são
superiores aos do GE, inclusive, no pré-teste, pois a média do GC é (3,0 –
no pré-teste e 3,75 – no pós-teste), enquanto que a média do GE não
ultrapassa o escore de 2,80, no pós-teste. Observamos também que há um
maior índice de acertos do GC no pós-teste, em comparação ao GE
(M=2,75; M=2,25, respectivamente).

Finalmente, com relação à prática livre constatamos que há um pequeno
aumento, em termos de estatística descritiva, da média e diminuição do DP
do GC, do pré- para o pós-teste (M=3,75/DP=1,25; M= 4,25/DP= 0,86,
respectivamente), diferentemente do GE que apresenta queda na média e
aumento no DP entre pré- e pós-teste (M=3,20/DP= 1,09; M=3,20/DP=
2,80respectivamente).

Como as produções livres não especificavam o tipo de enunciado a ser
produzido, analisamos as escolhas dos participantes e constatamos a
preferência por enunciados declarativos, tanto no pré-teste, como no pós-
teste (gráfico 1). Salientamos que nesse caso, analisamos apenas as escolhas
pelos enunciados-alvo, mas houve também enunciados exclamativos e
interrogativos parciais.



Gráfico 1 - Enunciados PL

No pré-teste, de um total de 26 frases produzidas pelo GE, 13 foram
afirmativas e apenas 3 interrogativas totais, enquanto que no GC, de 24
frases elaboradas, 16 eram afirmativas e 4 eram interrogativas totais. No
pós-teste, das 21 frases produzidas pelo GE, manteve-se a média de 13
afirmativas e um total de 2 frases interrogativas totais. Já no GC, das 24
frases, 14 eram afirmativas e 8 interrogativas totais.

Note-se que há um aumento da quantidade de frases interrogativas
produzidas pelo GC no pós-teste, mas ainda assim para ambos os grupos há
a preferência pelos enunciados declarativos. Esses dados são consoantes
com a hipótese de que os enunciados interrogativos totais podem ser mais
difíceis aos aprendizes brasileiros (AKEBERG, 2011).

Nosso estudo também previa observar se havia correlação entre os efeitos
da IE com a capacidade atencional dos participantes da pesquisa.
Entretanto, assim como os resultados obtidos no pré- e no pós-teste, os
resultados foram muito similares no teste de atenção, tanto no que se refere
à acurácia, quanto ao tempo de resposta, conforme analisamos na tabela
abaixo.



Tabela 3 - Resultados do teste ANT (Média e Desvio padrão)

GE GC

ANT_acc M
DP

31,33
(0,62)

31,41
(0,50)

CO_acc M
DP

32,00
(0,00)

31,50
(0,57)

IN_acc M
DP

29,50
(1,73)

30,75
(0,95)

N_acc M
DP

32,00
(0,00)

32,00
(0,00)

ANT_tr M
DP

579,17
(101,47)

573,58
(170,57)

CO_tr M
DP

575,04
(131,05)

560,81
(188,22)

IN_tr M
DP

586,87
(75,58)

605,76
(163,50)

N_tr M
DP

547,16
(92,59)

554,18
(160,30)

(Nota: ANT: Atenção; Acc: acurácia; CO: Congruente; IN: Incongruente; N: Neutra; TR: Tempo de Resposta)

Percebemos que, também nos testes ANT, não houve diferença
significativa, considerando-se os resultados do teste de correlação de
Pearson, entre as médias (GE, M=31,33; GC, M=31,41). A variável que
menor acurácia é a incongruente (GE=29,5 e GC=30,75), no entanto, ainda
assim não se trata de uma diferença significativa.

Nessa última condição também se constata o maior tempo de resposta dos
participantes (GE= 586,87ms; GC= 605,76ms), evidenciando que a
condição incongruente é mais difícil de ser processada, por isso os
participantes demoram mais e podem cometer mais erros.

Entretanto, constatamos através do questionário de proficiência e
histórico linguístico, que os participantes responderam, que outras DIs
podem ter compensado a ausência de IE para o GC. Por exemplo, 3 dos 4



participantes atuam como docentes de espanhol há, pelo menos, 1 ano.
Além disso, 2 deles já viveram em um país hispano-falante por, pelo menos,
1 ano.

Esses dados indicam que DIs como a experiência docente e,
consequentemente, o conhecimento metalinguístico da L2, além da prática,
podem ter suprido a carência de IE das estruturas-alvo.

Consideramos, a partir de nossos dados, que são necessárias mais
pesquisas envolvendo a interação entre condições pedagógicas e DIs, pois
estas podem influenciar nos efeitos de distintos tipos de intervenção
pedagógica (SANZ, 2005; ORTIZ-PREUSS; SANZ, no prelo).

Acreditamos que em outro contexto, talvez possamos encontrar vantagens
para os aprendizes que recebem a IE. Em seguida, apresentamos algumas
considerações sobre esta pesquisa, bem como os seus encaminhamentos.

5 Considerações finais

Nesta pesquisa objetivamos observar os efeitos da IE na aquisição de
enunciados interrogativos totais e declarativos em espanhol/L2. Os
resultados iniciais não mostraram diferenças significativas estatisticamente
entre o GE e o GC, evidenciando que não houve vantagens dos que
receberam a IE, em comparação com os que não a receberam. Além disso,
não encontramos correlação entre a IE e a capacidade de atenção dos
aprendizes.

Interpretamos tais resultados como decorrência de DIs. Atualmente,
estamos realizando uma nova coleta e análise de dados, com aprendizes em
nível intermediário em um centro de idiomas. Visamos a analisar se, nesse
outro contexto de aquisição, haverá indícios de vantagens para os
aprendizes que receberem a IE.
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LINHA 7: LÍNGUA, TEXTO E DISCURSO



A vida dos professores infames: discursos
de resistência

 
Alita Carvalho M. Paraguassú1

Agostinho Potenciano de Souza2

 

Resumo: Este estudo tem como objeto o discurso da desistência do professor
brasileiro. Mais especificamente, dos professores que atuam ou atuaram em salas
de aulas públicas na capital Goiânia, geridas pelo Estado de Goiás. O objetivo
desta pesquisa é buscar compreender o modo como a fala do professor possibilita
significados e quais são os valores que entram no jogo de sua realização e não
realização profissional. Por meio de uma metodologia interpretativa, com
fundamentos teóricos da análise de discurso de base foucaltiana (2003; 2011),
analisamos dados coletados por meio da aplicação de questionários, elaboração de
notas de campo e entrevistas realizadas com três professoras. São apresentados
alguns trechos dos relatos das professoras de modo a exemplificar o combate
sintomático do professor em sala de aula e justificar as nossas considerações sobre
a relação constituinte entre desistência e resistência. Os resultados dessa análise
mostram que um discurso, cuja intenção seria justificar a desistência da sala de
aula, deixa sinalizações de possibilidades de resistência a um lugar infame.
Resistência que em uma sociedade medicalizada movimenta-se também no corpo
e no discurso sobre o corpo. Pode-se concluir, assim, que um discurso de
desistência pode materializar de fato movimentos de um governo de si mesmo por
resistir a certas formas de subjetividade e optar ou criar outras maneiras de ser
sujeito.

Palavras-chave: Discurso. Desistência. Resistência. Sujeito. Infâmia.

 

Durante a Idade Média,

nas bibliotecas, acontecia a prática do palimpsesto, técnica que permitia
aos monges apagar ou raspar textos antigos escritos em pergaminhos e



sobre eles escrever novamente outros textos, geralmente orações de rituais
da liturgia da época. Tais textos eram apagados porque eram considerados
infames e sua leitura deveria ser proibida.

De acordo com o dicionário Houaiss, a infâmia é a negação da fama, da
glória, daquilo que é bem falado. Etimologicamente, o termo infâmia
origina-se na língua latina. A palavra fama tem sua raiz no verbo latino fari,
que quer dizer falar, assim, a infâmia refere-se àquele ou aquilo sobre o que
não se deve falar (Montagner, 2008). O infame não merece ser dito.

Como em um palimpsesto, reescrevemos esse artigo sobre o ensaio de
Foucault “A vida dos homens infames”. Esse texto de 1977 constitui uma
reflexão do próprio Foucault sobre o seu desejo pessoal, e não propriamente
científico, de compor uma antologia de existências breves, documentadas
entre os anos de 1660 e 1760. Os documentos relacionados por Foucault
para a busca de notícias de personagens miseráveis eram em sua maioria
arquivos de internamento, arquivos da polícia, petições ao rei e cartas régias
com ordem de prisão. Seus personagens não eram fictícios, mas pessoas
reais, ainda não anunciadas, e que por representarem uma desordem
administrativa foram momentaneamente registradas pelo poder de Estado.

Por sua vez, nosso trabalho que se segue, tangencia o tema do infame ou
do mal falado, tendo em vista a desistência do professor brasileiro como
uma prática que, embora seja documentada, não é apreciada positivamente
pela moral institucionalizada que constitui a própria subjetividade do ser
professor.

Registro do mal falado

Ao escrever sobre existências infames, Foucault (2003) afirma que a
narração das desventuras costuma se localizar entre a raridade e o silêncio.
A relação com o poder institucional, ou propriamente o choque das vidas



infames com os instrumentos de registro das instituições disciplinares, é que
permitiu o registro, mesmo que breve, desses personagens reais e anônimos.

A infâmia estrita é descrita no ensaio de Foucault como “aquela que, não
sendo misturada nem de escândalo ambíguo nem de uma surda admiração,
não compõe com nenhuma espécie de glória” (FOUCAULT, 2003, p. 208).
Assim, não se trata de uma má fama, daquele de quem se diz mal, mas
daquele de quem mal se diz, quase nada ou nada é dito. Os infames são
insignificantes, obscuros, simples, desventurados, escandalosos,
desprezíveis, por isso, destinados a viver sem deixar rastro.

No entanto, para se manter a ordem social é necessário que as desordens
sejam registradas de modo a permitir sua exclusão, paralisação ou
normalização. O exercício da política de Estado incita a anotação da
variação individual de condutas. É esse saber sobre a desorganização que
possibilita o desenvolvimento de estratégias de governo. A escrita, ou a
prática da anotação, por assim dizer, assume desde o século XVIII, com o
desenvolvimento disciplinar e capitalista do ocidente, uma função política e
administrativa.

A produção de um homem calculável pelas ciências sociais, políticas,
econômicas e até médicas foi historicamente possibilitada por estratégias de
vigilância, segurança e controle. A necessidade da visibilidade dos
indivíduos criou um campo documentário de anotações escritas sobre as
minúcias das relações entre os indivíduos e as instituições através de
métodos de descrição, identificação ou assimilação. “Um ‘poder de escrita’
é constituído como uma peça essencial nas engrenagens da disciplina”
(FOUCAULT, 2007a, p. 157); era necessário, por exemplo, identificar os
desertores do exército, reconhecer os doentes nos hospitais, caracterizar a
aptidão de cada aluno.



A escrita disciplinar e seu método documentário tomam o indivíduo
como um objeto passível de descrição e análise, bem como a população
como o conjunto em que indivíduos são distribuídos em um sistema
comparativo de grupos, fenômenos globais, fatos coletivos.

Assim como os personagens de Foucault em seu texto de 1977, os
personagens de nossa pesquisa encaixam-se na esfera da infâmia, posto que,
são professores doentes, ou que relatam episódios de doença, professores
afastados de suas funções originais ou readaptados e professores
desistentes, mesmo que apenas no campo simbólico.

Antes de nos atentarmos sobre os relatos das professoras entrevistadas,
descreveremos alguns dados importantes para a contextualização da
pesquisa, cuja coleta se deu durante visitas a algumas escolas de Goiânia,
com a aplicação de questionários e elaboração de notas de campo durante
essa aplicação. Os dados coletados, portanto, são produzidos na relação
institucional da academia com o seu campo de pesquisa que é a escola.
Aliás, argumento utilizado por alguns professores para justamente não
responderem ao questionário, pois segundo eles a academia apenas quer
produzir dados institucionais sobre a escola sem em nada beneficiá-la.

Estivemos presentes em 10 escolas, entre escolas de regime temporal
regular e regime temporal integral. Cada escola possui uma dinâmica
diferenciada entre o trabalho do professor e o seu tempo de permanência no
ambiente de trabalho. Assim, há professores que ficam em período integral
em uma mesma escola, outros que estão no ambiente escolar apenas em
meio período e outros que revezam a manhã, a tarde e a noite em escolas
diferentes, como é o caso de 26% dos professores participantes de nossa
pesquisa que trabalham em 3 turnos e 5% que trabalham em 3 escolas ou
mais.



Desse modo, não é necessariamente o regime temporal da escola que
define a permanência do professor no local de trabalho, mas sim o modo
como cada escola conduz o regime temporal exigido pelo Estado. Por
exemplo, em escolas integrais há professores que nela não permanecem em
tempo integral, o contrário também é verdadeiro. Entre os participantes da
resolução do questionário de nossa pesquisa, 54% trabalham em escolas
integrais e permanecem em regime integral na escola, 27% não trabalham
em escolas de tempo integral e 19% trabalham em um período em escolas
integrais e em outro período em escolas de regime regular.

Problematizar o tempo é necessário em nossa pesquisa, pois o tempo
participa da constituição tanto da noção de trabalho quanto da noção de
vida, doença e morte. Quando se trata de compreender a relação do
professor com o seu trabalho, seja de forma satisfatória ou insatisfatória, o
tempo é um elemento que não pode ser desconsiderado. A doença se
desenvolve com o tempo, a decisão de desistir da sala de aula também,
assim como a possibilidade de resistir. Além disso, é por meio de uma linha
temporal que o sujeito pode narrar a si mesmo e contar suas próprias
desventuras.

O resultado estatístico do questionário nos apresentou a seguinte
evidência: o maior estressor que inicia o processo de desistência simbólica
dos professores é a má relação com o seu alunado. 81% dos professores já
presenciaram agressão verbal ou física na escola, em 80% dos casos o
agressor foi um aluno, desses professores 67% afirmam que já sofreram
agressão física ou verbal.

Embora a desistência seja reconhecida como um estado de exaustão, não
se trata apenas de uma exaustão física, posto que é simbólica, mas uma
exaustão emocional e mental. Enquanto quase 80% dos professores se
sentem fisicamente esgotados ao final da jornada de trabalho, 60% se



declaram esgotados emocionalmente em relação ao trabalho docente, sendo
que 40% já necessitaram se afastar da sala de aula por problemas de saúde,
físicos ou emocionais.

Durante a resolução do questionário foram elaboradas notas de campo do
ambiente da escola e de que modo a pesquisa modificou momentaneamente
esse ambiente. Foram registradas diversas recepções ao questionário e
comentários compartilhados entre os professores. Alguns se recusavam a
responder a pesquisa ao saber que o tema das perguntas envolvia aspectos
emocionais. Outros relatavam suas próprias experiências ou notícias de
outros professores que ficaram doentes após alguns anos em sala de aula.

As afirmações de que desistir da sala de aula é necessário para a própria
sobrevivência e para a própria felicidade não foram raras no momento da
pesquisa. E tais afirmações provocavam desconforto em todos os
participantes, pesquisados e pesquisadores. Não apenas em uma escola
vimos professores chorarem durante o questionário, mas também vimos
professores satisfeitos em refletir sobre o seu trabalho. Em meio às emoções
e uma tentativa estatística de medir o que não pode ser exatamente medido,
consideramos que 45% dos professores pensam em mudar de profissão e
24% estão se profissionalizando em outra área, entre elas foram apontadas
nas conversas cursos de direito, estética e beleza.

A necessidade de registrar mais profundamente esse dizer sobre si mesmo
que não é possível ser quantificado em um questionário, exigiu a realização
de entrevistas com alguns professores. Se no questionário a subjetividade
do professor e a possibilidade de desistência aparecem apenas de modo
residual, é na narrativa de si mesmo, elaborada como resposta às perguntas
do entrevistador, que desistência e resistência materializam-se de forma
mais complexa como constituintes da subjetividade do professor brasileiro
em nosso tempo.



Maldizer de si mesmo

Estar em contato com sujeitos enquanto fonte de dados para uma pesquisa
não é ter acesso à realidade concreta dos fatos pesquisados, mas ao modo
como esses fatos produzem sentido para certos sujeitos. Para Telles (2002),
três são os tipos de histórias vividas e recontadas pelos professores nas
escolas: as histórias sagradas, impostas pelas instâncias superiores; as
histórias secretas, vividas cotidianamente e em cumplicidade pelos
personagens de cada escola; e as histórias de fachada, aquelas que os
agentes da escola contam para os outros quando deixam os portões ao final
do expediente.

Acrescentamos que mesmo no interior da escola, histórias de fachada
podem ser contadas para pesquisadores, para entrevistadores, sindicalistas,
políticos, pais, fiscais. Todas essas histórias possuem sua importância na
constituição da educação brasileira e da subjetividade do ser professor.
Verdadeiras ou falsas, essas histórias produzem sujeitos.

Nos escritos foucaultianos encontramos observações sobre a relação entre
a elaboração do sujeito pela elaboração da verdade. Ao estudar a cultura
grega clássica desde o século IV a.C., a cultura greco-romana dos séculos I
e II d.C., tendo como objeto a sexualidade, e o desenvolvimento da pastoral
cristã, entre os séculos XVII e XVIII, Foucault (2011; 2007b) interpreta as
transformações da confissão como uma prática do sujeito sobre si mesmo.
A confissão não é somente a exposição de uma considerada verdade, mas
de uma verdade que pertence e faz parte do sujeito que confessa.

Em sua aula de 10 de março de 1982, no Collège de France, publicada na
obra “A hermenêutica do sujeito”, Foucault (2011) afirma que é entre os
epicuristas que podemos observar os primeiros indícios de uma futura
confissão cristã. A Parrhesía epicurista tratava de responder ao outro de
maneira franca, expondo a verdade de si mesmo. Diferentemente do que



ocorria com o exame de si entre os estóicos, cujo objetivo era se converter a
si mesmo, afastando-se das interferências exteriores, para dominar a si
próprio. A inserção do outro na elaboração verbal de si mesmo na Parrhesía
epicurista, e posteriormente na confissão cristã, posiciona o outro como um
juiz que deve testar a franqueza do confitente. Não se trata de um mestre
que auxilia na condução conveniente do discípulo, mas de um diretor que
vigia, investiga, seleciona.

Assim, o falar de si mesmo na cultura grega antiga e na cultura ocidental
cristã não se diferencia apenas pela função, na primeira um retorno a si, na
segunda uma purificação dos pecados, mas propriamente pela modificação
da relação verbal, posto que a confissão exige a presença do outro não
apenas como amigo ouvinte, mas como propenso julgador para absolver ou
condenar. Na confissão cristã “o sujeito da enunciação deve ser o referente
do enunciado” (FOUCAULT, 2011, p. 367). Não se trata apenas de uma
exposição dos fatos, mas de um veredicto sobre o sujeito.

A própria confissão cristã sofreu transformações com o tempo, sendo
primeiramente um ritual religioso com o fim de expor os pecados para que
eles fossem apagados, posteriormente, apropriada pela esfera administrativa
do Estado que, em várias instituições como, por exemplo, a prisão, a casa
de loucos e o hospital, assumiu o caráter instrumental de notação das
anormalidades. Essa duas formas de confissão convivem ainda
simultaneamente com outro modo de confessar, percebido nas entrevistas
dos colaboradores de nossa pesquisa, que resgata o caráter grego antigo:
falar sobre si mesmo para governar a si próprio, ou seja, para conduzir sua
própria conduta. O ato de confessar permite ao sujeito reconhecer a verdade
de si próprio não apenas para se objetivar, mas para criar subjetividades.

Três foram as professoras colaboradoras e participantes de nossas
entrevistas. Substituiremos os seus nomes pelas letras A, B e C. A



professora A tem 39 anos, é solteira e não tem filhos. É formada em
Geografia, com duas pós-graduações, concursada pelo Estado e pelo
Município de Senador Canedo. Está há 16 anos trabalhando na educação e
nos recebeu para a entrevista na biblioteca de uma das escolas em que
trabalha, local onde realiza o seu processo de readaptação. Diagnosticada
com Síndrome de Burnout, ficou três meses de licença médica, fez uso de
medicação indicada por psiquiatra e terapia com sua psicóloga. Foi
transferida por seis meses para a Secretaria do Meio Ambiente de Senador
Canedo; após seu retorno para a pasta da Educação, foi readaptada para
exercer sua função docente apenas no ambiente da biblioteca. No Estado ela
já se encontra novamente em sala de aula, ministrando aulas para alunos do
ensino médio.

A professora B tem 30 anos, também é solteira e não tem filhos.
Graduada em Letras-Licenciatura em Língua Portuguesa, finalizou seu
mestrado em Estudos Linguísticos no ano de 2013. Há 7 anos atuando como
docente, entre oficinas, monitorias e substituições, encontra-se no momento
afastada da sala de aula e solicitou que a entrevista fosse realizada por e-
mail, de forma estruturada, pois ainda tem muita dificuldade em falar sobre
o assunto abordado em nossa pesquisa. A professora B nunca tirou licença
médica, pois quando os problemas relacionados ao trabalho começavam, ela
decidia por sair do emprego. Em 2014, isso aconteceu por três vezes.
Diagnosticada com Fobia Social, fez uso de ansiolíticos e Psicoterapia
Cognitiva. Como esses tratamentos não condiziam com a sua realidade
financeira optou por tomar fitoterápicos e realizar exercícios físicos.

A professora C, com 32 anos, coincidentemente também é solteira e não
tem filhos. Graduada em Letras-Licenciatura em Língua Portuguesa, Mestre
em Estudos Linguísticos, finalizou o seu Doutorado em Estudos
Linguísticos em 2014. Atua como professora há 12 anos, tanto no ensino



privado como no público. Foi concursada no Município de Goiânia e no
Estado, atualmente é professora da Universidade Estadual de Goiás. A
entrevista foi realizada em uma cafeteria, pois a professora não se sente à
vontade para falar sobre esse assunto em casa, na presença de seus
familiares. A professora C foi diagnosticada com Depressão, embora ela
acredite que poderia ser diagnosticada com Síndrome de Burnout. Na
Secretaria de Educação da Prefeitura de Goiânia fez uso de licença médica
por quatro meses, saiu de licença particular e acabou por pedir exoneração.
A seguir trazemos alguns trechos das entrevistas a fim de exemplificar os
dados coletados e permitir a compreensão de nossas conclusões.

 
Professora A:
Foi éee, questão de doença psicológica, principalmente éee, não contato com
estudante normalmente na faixa etária de adolescente por volta de 11 anos a 14
anos, quando num estágio de crise muito forte eu já não conseguia olhar nem
estar no mesmo ambiente que eles [...] Eu sentia tremedera, taquicardíaco, e uma
irritaç... irritabilidade muito grande, muito forte, a voz deles [exaltação da voz]
me incomodava, [sem compreensão] noção exata, e durante o processo mesmo
depressivo forte eu tinha até medo de ver aluno uniformizado. Num dos
acontecidos eu estava de licença médica nesse período e acabei que eu saí na rua
e deparei com a escola liberando os estudantes dessa faixa etária e quando eu os
vi no primeiro momento eu queria sair correndo pra não estar próximo a eles, no
segundo momento eu tive uma paralisação, eu não conseguia andar, é como se eu
estivesse presa [...] Sempre, sempre, isso era normal nessa faixa etária de idade
sempre o desrespeito era muito grande. E a falta de interesse do aluno seje por ele
não saber ou seje por ele não estar interessado que que acabava gerando a
indisciplina ainda maior e o conflito entre professor e aluno isso tudo foi muito
agravante, foi tão agravante que no ponto máximo éee eu cheguei a quase
avançar num estudante, não de vias de fato, mas quase aconteceu isso, foi quando
eu fui ver se a minha [re]adaptação já tinha saído e realmente ela já tinha saído.

 
Professora B:
Depois, em outros trabalhos, tive outros eventos intensos de ansiedade que me
fizeram abandonar a profissão [...] Procurei outro trabalho, num outro colégio



público. No começo até que não estava sentindo desconforto muito forte, mas
depois de três semanas, voltaram os sintomas ainda mais intensos. Estar em sala
de aula me causava sudorese, dores de cabeça, desconforto estomacal, isso me
deixava cada vez mais estressada. Os alunos percebiam e eu ficava insegura,
comecei a perder o controle da sala. Achava que era eu que estava fazendo
“corpo mole”, tentava resistir mais. Até que tive uma crise de pânico em sala de
aula. Primeiro parecia que estava num lugar estranho, a visão ficou um pouco
embaçada e minha audição um tanto comprometida. Os alunos ficavam me
olhando. Que sensação odiosa! E ficava cada vez mais violenta. O meu coração
batia tão forte que pensei que ia morrer ali mesmo, o suor escorria da minha
testa, minha roupa estava toda molhada de suor, sentia frio, náuseas, quando
alguns alunos chegaram perto de mim, fiquei apavorada. Era como estar com
uma arma apontada para minha cabeça e parecia que eu ouvia a todo o momento
um estalo. Então, eu saí da sala, fui para o banheiro, tranquei a porta, fiquei ali
tentando me acalmar, mas era tão difícil. Eu pensava, não posso gritar. Não posso
agir como louca. Não posso perder o controle. Isso não tem razão de ser. Logo,
chegaram pessoas me perguntando o que houve. Eu apenas abri a porta, não me
lembro bem do que aconteceu, só de que estava muito cansada. Acho que eles me
levaram para um posto de saúde, lá parecia que eu estava normal, me levaram
para casa, estava absolutamente exausta. Quando cheguei à minha casa, não
havia nenhuma pessoa, para minha sorte, não queria responder nada para
ninguém.

 
Professora C:
Não dá pra vocês continuarem desse jeito [voz exaltada] gritando, éee, eu preciso
dar aula, tal, e aí eu tive algo físico, agora eu tô lembrando que foi algo físico,
comecei a tremer muito, suar frio, e aí saí da sala correndo, sentei no meio-fio lá
da escola e fiquei chorando, depois voltei a mim tremendo muito e consegui
chorar e chorei muito, tal, falei: preciso buscar um psiquiatra e fui atrás de um
psiquiatra, quando eu fui atrás do psiquiatra ele receitou alguma coisa lá pra
mim, falou que não era síndrome do pânico, mas que era depressão [...]O que eu
sentia era que eu tava com depressão mesmo na época, eu não sei se era
deprimida ou com depressão, isso eu não sei porque eu acho que o médico falou,
o diagnóstico pra ele, eu não sei se era verdadeiro, eu não me redimo dessa
condição de depressiva porque talvez eu seja mesmo, mas ninguém nunca me
pesquisou a fundo pra saber se é mesmo esse diagnóstico, eu acho que não se faz
um diagnóstico em 20 minutos, hoje tudo é patológico né, então tá muito fácil éee
dizer que alguém tem isso ou aquilo, éee quanto à saúde mental, mas essa



professora falou: é realmente muito difícil, eu me sinto desanimada. Eu era a
única professora que fazia mestrado na época, então ninguém tinha qualificação,
eu sentia que havia uma uma retalhação em relação a mim também e essa
professora que era bastante próxima a mim ela falava: olha, eu já perdi aaa o
ânimo, eu não tenho vontade de estudar, eu chego em casa eu sinto vontade de
dormir, eu falei: engraçado, eu tô passando por isso, eu sinto vontade de dormir
quando eu chego em casa após dar aula, eu me sinto tão cansada, eu falei: é
assim que eu me sinto [...] Como se eu tivesse ido à guerra, eu sinto cansaço é
físico e mental e aí eu sinto vontade de dormir, aí eu falei pra ela que eu tava
sentindo o mesmo, e aí uma das minhas condições da minha do meu pedido de
licença foi exatamente por isso porque eu me sentia mal, eee desestimulada a
fazer as coisas, estudar, me sentia mal durante o mestrado, falei: olha, não dá pra
eu ficar num ambiente que não me sinto valorizada e não me sinto estimulada a
continuar me qualificando, então eu saí.

 
Nos excertos acima podemos apontar algumas semelhanças. Quanto ao

conteúdo as três professoras referem-se a situações estressantes vivenciadas
por elas quando em contato com alunos. Essa vivência é elaborada
linguisticamente por meio de rememorações dos personagens, do espaço, do
tempo e das ações ocorridas. A professora A e C concederam a entrevista
de modo presencial, portanto, foi possível gravar suas hesitações na fala,
seus gaguejos e as mudanças no tom de voz. As três professoras realizam
um movimento de objetivação de si mesmas relatando não apenas as
situações vividas, como também o modo como seus corpos reagiam e como
suas emoções proliferavam. A professora C chega até mesmo a
problematizar a possibilidade de erro no diagnóstico feito por seu
psiquiatra.

Nessas entrevistas as professoras nos contam momentos de desgoverno
de seus próprios corpos, emoções e mentalidade. No entanto, também é
materializado o esforço em governar esse corpo e disciplinar-se. A
professora A não se permitiu “avançar num estudante”; a professora B
relata que afirmava para si mesma no momento em que viveu a situação



relatada: “Eu pensava, não posso gritar. Não posso agir como louca. Não
posso perder o controle. Isso não tem razão de ser”.

A professora C narra seu descontrole emocional acrescentando que
depois de voltar a si, “falei: preciso buscar um psiquiatra e fui atrás de um
psiquiatra”. Note-se que a expressão voltar a mim, utilizada pela
professora, que geralmente indicaria que alguém havia perdido os sentidos,
é usada no momento anterior ao diálogo consigo, ou seja, voltar a mim é
uma forma de controle e condução de si por meio da razoabilidade.
Enunciar sobre o próprio descontrole é assumir de fato o controle de si
mesmo. Assim como recontar o passado, mesmo que traumático, é tomar
posse do que já foi, constituindo a si mesmo como autor de sua narrativa.

Longe de limitar-se ao discurso, ou ao campo simbólico, as lutas
cotidianas dos docentes materializam-se também em seus corpos concretos.
É o corpo e seu movimento as provas mais evidentes de que há vida pela
qual lutar. Mesmo que entre os gregos antigos já fosse visível o caráter
médico nos textos prescritivos sobre as boas condutas, é a partir do século
XVIII, com o desenvolvimento da medicina moderna, que o corpo, segundo
Foucault (2013), passa a ser o fundador do indivíduo, posto que é a primeira
instância de contato entre os sujeitos inseridos em uma sociedade onde o
olhar é o reduto da verdade. Além disso, o governo do corpo não atinge
apenas o corpo, mas as emoções e o intelecto; no século XIX, as condutas
físicas passam a ser exploradas como condutas morais.

É quando o corpo começa a dar sinais de que algo não vai bem que as
professoras entrevistadas decidem procurar médicos, psicólogos,
psiquiatras; não apenas porque os sintomas corporais indicam uma doença,
mas porque indicam que algo saiu do controle.

Geralmente, em busca da cura é necessário procurar outro sujeito, pois
curar a si mesmo pode ser tarefa mais difícil. Foucault (2011) nos fala um



pouco sobre isso ao considerar o texto de Galeno, “Tratado da cura das
paixões”. É necessário conhecer a doença, as paixões, os erros. O eu ama
tanto a si mesmo que às vezes nega enxergar que algo vai mal, criando uma
ilusão de si próprio, por isso o sujeito não pode ser médico de si mesmo.

Entretanto, nossa sociedade medicalizada permite a elaboração de
discursos de diagnóstico e acompanhamento de si mesmo. Entre os
sintomas as professoras narram tremedeiras, taquicardia, náuseas, choro,
paralisação, medo, suor. Além dos sintomas, utilizam o léxico presente na
esfera médica para citar processos patológicos, tais como: doença
psicológica, crise, processo depressivo, eventos de ansiedade, crise de
pânico, depressão. Se existem deontologias diversas, isto é, modos diversos
de sujeição do sujeito às possibilidades de subjetivação que pode ou não
assumir, existe também um combate sintomático em que o corpo
materializa sua resistência diante da vivência escolhida pelo sujeito.
Vivência em sala de aula fisicamente, emocionalmente e moralmente
infame, por vezes.

Simultaneamente, há um combate do sujeito quando age com o fim de
equilibrar os sintomas de desgoverno corporal. Nos três casos, essa luta não
foi travada apenas com a utilização de medicamentos ou terapias, mas com
o afastamento do sujeito-corpo de seu ambiente de trabalho: a sala de aula.
Desistir, mesmo que momentaneamente da sala de aula, é resistir ao
combate sintomático do corpo doente do docente. Fazer com que ele se
acalme para ser novamente governado.

Assim como um soldado desertor pode ser socialmente categorizado
como um infame, um indigno, o professor desistente também. Mas o que
observamos nos relatos, é que as causas da desistência é que constroem a
infâmia do sujeito-professor. A desvalorização da profissão docente é



indigna e nem todos a aceitam. O considerado infame, de fato, resiste às
condições infames.

Algumas considerações

Uma das características na obra foucaultiana que nos chama a atenção é o
modo pelo qual ele relaciona teoria e prática. Embora alguns o acusem de
um falso militarismo, como se ser militarista fosse exigência para ser
verdadeiro, ou de intelectualista, por sua intensa produção acadêmica, seu
próprio fazer científico demonstrava seu modo de pensar. Assumindo a
presença da resistência em todos os lugares onde houvesse relações de
poder, Foucault compreende o poder pela resistência.

É ele próprio que em “O sujeito e o poder” (FOUCAULT, 1995) afirma
que as relações de poder devem ser estudadas por meio do antagonismo das
estratégias, assim, para pensar a sanidade, que se investigue a insanidade,
para refletir sobre a legalidade, que o pesquisador estude o campo da
ilegalidade. Para compreender a luta do professor brasileiro, que não seja
desconsiderada a sua desistência. Destacamos a seguir um dos trechos da
obra de Foucault que para nós melhor explica conceitualmente a resistência:

“Pontos de resistência que representam, nas relações de poder, o papel de adversário, de alvo, de
apoio, de saliência que permite a preensão. Esses pontos de resistência estão presentes em toda a
rede de poder [...] introduzem na sociedade clivagens que se deslocam, rompem unidades e
suscitam reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e os remodelando,
traçando neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis” (FOUCAULT, 2007b, p. 106-107).

A resistência funciona como recriação. O maldizer de si mesmo
materializa discursivamente a possibilidade do sujeito professor de resistir à
subjetividade que lhe é imposta pelas histórias sagradas e de fachada que ao
longo do tempo foram cristalizadas pela sociedade brasileira. Narrar suas
desventuras é romper a unidade de um profissional simplesmente doente e



desistente, para recriar um profissional que possui outras possibilidades de
viver, como professor ou não.

Mais do que uma luta corporal visualizada no combate sintomático do
professor, desistir da sala de aula é lutar contra a sujeição, submissão e
formas de subjetivação. Para Foucault (1995), as lutas contemporâneas
giram em torno da pergunta: quem somos nós? Na narração de si mesmas as
professoras aventuraram-se na narrativa de dizer quem são, quem foram e
quem querem ser. Nisso nada há de infame.
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Tutoria de área: a construção da interação
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Resumo: Esta pesquisa versa sobre tutoria de área, uma metodologia de formação
oferecida ao professor com o intuito de melhorar sua prática em sala de aula
através de reflexão no exercício da função, promovida pela mediação de um tutor.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo é compreender o modo como a interação
entre tutor e tutorado é estabelecida nesse contexto, verificando as condições de
produção, as estratégias sociointerativas e o perfil de cada professor tutorado. Para
essa análise são utilizados os conceitos de tutoria, tutor e estratégias de tutoria
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2014), bem como princípios de análise do
discurso sobre condições de produção, em Pechêux (MALDIDIER, 2003;
CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2006), e interação dialógica em Bakhtin
(1995). Pode-se constatar que a tutoria de área possibilita melhora da inserção do
professor como sujeito ativo no processo de capacitação por meio de estratégias
específicas que contemplam o diálogo, o “fazer juntos” e a alternância de papéis,
aspectos característicos da formação in loco. Decorre daí uma nova construção de
significados, o tutor “perde” a posição daquele que detém o saber, coloca-se ao
lado do professor, para levá-lo a refletir sobre suas dificuldades e fortalezas,
repensar a própria prática e promover mudanças.

Palavras-chaves: Tutoria de área. Tutor. Professor. Interação. Contexto escolar.

 

Introdução

A Tutoria de Área é uma metodologia de formação oferecida ao professor
no contexto escolar com o objetivo de melhorar sua prática em sala de aula



através de reflexão no exercício da função. Esse modo de formação
continuada acontece in loco, pois o tutor, um profissional mais “maduro”,
se desloca até o ambiente escolar e lá “reconhece e valoriza as
competências do tutorado para, assim, desencadear o processo de
aprendizagem e agregar novos conhecimentos, de caráter prático e modelar
ao contexto em que está atuando” (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2014a).

O programa de Tutoria é um dos resultados do projeto-piloto “Excelência
em Gestão Educacional” realizado em parceria da Fundação Itaú Social
(FIS) com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O projeto teve
inspiração na Reforma Educacional de Nova Iorque, reconhecida pelos
avanços nos índices de aprendizagem, e foi desenvolvido a partir de
estratégias do governo americano. Diante do que foi conhecido naquele
país, foram realizadas adaptações de tais estratégias ao contexto brasileiro.
Entre os anos de 2009 e 2011, o projeto-piloto em “Gestão Educacional” foi
desenvolvido em dez escolas pertencentes à Diretoria de Ensino Leste 3 da
rede estadual de São Paulo.

Posteriormente, a partir de 2012, o projeto foi estendido a Goiás através
de uma parceria entre o Governo do Estado e a FIS.

Em maio de 2012, iniciamos nossa experiência enquanto formadora ao
ser convidada para o programa que atenderia 12 escolas da regional de
Trindade (cidade do interior de Goiás), com uma média de 75 professores
de Língua Portuguesa da rede estadual de ensino. E todo processo consistia
em recebermos a formação dos formadores da FIS, que vinham para Goiás
a cada 15 dias e, nós, tutoras de área, reaplicávamos as estratégias
aprendidas durante esses estudos junto aos professores nas escolas. E os
encontros com os professores-tutorados aconteciam uma vez por semana,
ou quinzenalmente, dependendo da demanda de estudos prevista no plano



de formação. O projeto-piloto durou cerca de três anos e os resultados
foram bastante satisfatórios.

De acordo com a Fundação Itaú Social (2014a), o perfil do tutor de área é
composto por um conjunto de competências que o habilita a ser um
profissional capaz de fazer da prática do tutorado a matéria-prima para o
processo de formação continuada reflexiva e transformadora. Essas
competências dizem respeito ao conhecimento técnico profissional, à
liderança inspiradora, à construção de parcerias, ao ensino de adultos, à
resiliência, ao planejamento e organização, à capacidade de aprender e à
comunicação oral e escrita.

Além de mediador, o tutor também precisa apresentar características
exigidas pelo mercado de trabalho, como ter um currículo que comprove o
tempo de serviço e o reconhecimento de possuir boas práticas de sala de
aula, ter o conhecimento dos conteúdos de ensino da sua área de atuação,
ser habilidoso para ensinar e lidar com público adulto e, principalmente,
saber contornar situações difíceis. Nesse sentido, o tutor precisa ter, ao
mesmo tempo, características que o qualifiquem a atuar na escola enquanto
espaço de formação do saber do outro e na escola-empresa que prepara o
profissional para o mercado de trabalho. Todas essas competências reunidas
constroem o perfil do tutor de área e o habilitam a desenvolver um conjunto
de atividades que são concernentes ao ofício de ser formador do ensino
continuado in loco e que se realizam por meio da interação social.

Nesse tipo de metodologia, um dos aspectos diferenciados, percebido por
nós, diz respeito à construção da interação entre o tutor e o professor no
contexto escolar. Interação, que, para acontecer, depende, em parte, das
habilidades e competências do tutor e, em parte, pelas atividades
selecionadas para desenvolver o trabalho de formação. Assim, ao se tomar
como base a teoria de Bakhtin (1995, p. 18), pode-se afirmar que o termo



mediação, talvez, seja a palavra âncora nos estudos e projetos de formação
continuada, pois é na interação com o outro, nas atitudes responsivas, que
se é capaz de criar espaços de aprendizagem baseados nas relações
colaborativas entre os participantes. É na alteridade e dialogismo que se
constrói o envolvimento entre eles e uma relação pautada na confiança e no
respeito.

Desse modo, pode-se perceber que a mediação possui uma dualidade na
qual tutor e tutorado fazem parte da interação, pois, ao se estabelecer os
papéis destes parceiros do diálogo, cada um se define através do outro.
Ademais, embora os contextos sejam mais ou menos parecidos no universo
escolar, cada formação precisa considerar as condições de produção e o
perfil de cada professor e futuro parceiro de formação.

Quanto ao conceito de condições de produção, segundo Maldidier
(2003), ele foi estabelecido por Pechêux a partir das ideias marxistas, numa
tentativa de reformulação da noção descritiva das circunstâncias de um
discurso utilizada na psicologia. O referido autor faz a tentativa de
caracterizar o esquema de comunicação proposto por Jakobson, pois, para
ele, a referência às condições de produção designa a “concepção central do
discurso determinado por um ‘exterior’, como se dizia então, para evocar
tudo o que, fora da linguagem, faz que um discurso seja o que é: o tecido
histórico-social que o constitui” (MALDIDIER, 2003, p. 23).

Assim, de acordo com Charaudeau e Maingueneau (2006), para Pêcheux,
em uma situação de comunicação se incluem os sujeitos e a situação. Esse
termo diz respeito às circunstâncias da enunciação, ao contexto imediato,
bem como ao contexto sócio-histórico e ideológico que são indissociáveis
porque em uma situação de linguagem eles funcionam conjuntamente.

O aporte da noção de condições de produção possibilita pensar o contexto
sócio-histórico e ideológico em que ocorre a Tutoria de Área, de modo a



compreender como é estabelecida a interação entre os sujeitos da formação
in loco e das estratégias sociointeracionais que permeiam a reflexão e a
construção da aprendizag

2. As condições de produção na tutoria de área

A chegada do tutor na escola não se faz de modo intempestivo e de uma
hora para outra. A sua entrada na escola precisa ser planejada e anunciada,
pois, antes de falar diretamente com o professor, o projeto de tutoria deve
ser apresentado ao diretor e coordenadores, grandes aliados do tutor no
projeto, e são estes que irão preparar o caminho para o tutor. Apesar dessa
preparação, ainda assim, na maioria das vezes, o tutor é recebido com certa
hostilidade e desconfiança pelo professor. O que, a meu ver, é natural, pois,
a priori, o tutor é um elemento novo (mais um) a “interferir” no trabalho do
professor.

No primeiro contato com o grupo gestor, o tutor consegue estabelecer
uma “fotografia” das escolas e profissionais com os quais irá desenvolver
uma parceria. Para compor essa visão, ainda macro, o tutor não se baseia
em suposições ou inferências. É preciso encarar as informações fornecidas
pelo grupo gestor como algo preliminar, dado que a composição da
“imagem” do professor só poderá ser efetivamente construída a partir da
observação e do contato direto.

Nesta direção, o tutor planeja sua abordagem ao professor de modo que
seja considerada direta, personalizada. Aspecto que talvez funcione,
conforme a perspectiva bakhtiniana, como uma réplica aos discursos que,
por vezes, qualifica e/ou desqualifica o professor, ouvido antes de assumir a
posição de quem veio para mediar a aprendizagem do próprio professor. E o
que se ouve em relação ao professor é compreendido de modo ativo e



acompanhado, posteriormente, de uma atitude responsiva ativa, pela qual o
tutor (ouvinte) concorda, discorda, completa ou adapta o que ouviu.

Ao elaborar uma abordagem de modo a “quebrar a resistência do
professor”, o tutor compõe uma espécie de contrapalavra ao que se tem
estabelecido discursivamente sobre cada um dos profissionais envolvidos.
Dessa forma, ele tenta associar a sua chegada a algo positivo e que veio
para somar; levar o professor a acreditar que ele está ali como parceiro que
pode contribuir de modo efetivo, sem prescrição, pois a tutoria é uma
construção em conjunto e dialógica. Nessa lógica, o tutor tenta estabelecer
um diálogo direto com o professor e também com os discursos que circulam
na escola a respeito desse profissional e de seus alunos.

A meta inicial da Tutoria é conquistar a confiança e estabelecer parceria
para conseguir desenvolver um bom trabalho. Após a aceitação, há outra
etapa, ainda mais difícil, que é a observação de sala de aula. Ação que
possibilita que o tutor conheça o professor em atuação, mas

talvez o grande desafio que nós temos, em relação a observação de sala de aula, seja o ‘aceite’
para que a gente entre na sala de aula. Normalmente, os professores têm resistência porque não é

fácil ter um elemento diferente em sala (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, CR3, VIDEO 3 -

OBSERVAÇÃO, 2014c)4.

Além do mais, muito do que se faz em termos de políticas públicas acaba
por levar o professor a ter certa desconfiança em relação ao novo e,
principalmente, de ter alguém junto a ele na sala de aula, como acontece na
Tutoria de Área. Isso acaba por dificultar as atividades de observação e do
estabelecimento de parceria,

porque, no primeiro momento, a tutoria, como ela acontece, ela é muito vista como ‘vigia’, como
alguém que está ali pra me vigiar, pra entrar na minha sala, pra ver se eu sou um bom ou mau

professor (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, LM5, VIDEO 3 - OBSERVAÇÃO, 2014c).



Dessa maneira, para se observar uma aula, a permissão só pode ser
concedida pelo próprio professor, no momento em que se sentir confortável
para isso. Para que tal fato ocorra, depende muito da conduta do tutor e do
modo como ele estabelece a confiança e parceria, é o que afirma uma
professora de Língua Portuguesa e tutorada do projeto:

De início, quando te propõe pra alguém estar assistindo a sua aula, aquilo é um choque. Você fala:
“Por que que essa pessoa vai ficar ali me vigiando?”. A negociação para que o tutor entre na sala,
ela tem que ser assim, calma. Quando o tutor tem paciência, ele explica: “Não, eu estou aqui para
te dar apoio, eu estou aqui só pra te mostrar onde você pode melhorar”. Então, quando o tutor tem
(também) essa visão, (essa) esse jogo de cintura pra chegar no professor e explicar exatamente o
que é o trabalho dele, então isso fica mais tranquilo (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, KN, VÍDEO 3
- OBSERVAÇÃO, 2014c).

Mesmo que o tutor tenha cuidado em conduzir o processo de tutoria e que
receba o convite para entrar na sala de aula, isto não minimiza o nervoso e
constrangimento do professor no primeiro momento. É o que afirma uma
professora tutorada:

A gente sente é mesmo, assim, nervoso, ansioso e diante dos alunos também porque eles
perguntam “Por que que tem uma pessoa aqui?” “Professora, ela vai... o que ela vai fazer aqui?”.
Então, a gente vai explicando pra eles e, com o passar do tempo, eles vão compreendendo. A
gente também já vai aceitando, vai compreendendo, então, passa a ser mais tranquilo.
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, CA, VÍDEO 8 - CICLO DE ENCONTROS - PRÁTICAS DE
ENSINO, 2014c).

Além da não aceitação de primeira, muitas vezes o tutor pode ser
confundido com outras funções como a de “balcão de sugestões”, por
exemplo. O responsável por pesquisar e trazer “tudo pronto” para o
professor e, às vezes, servindo, inclusive, como um professor auxiliar.

Para o tutor, no primeiro momento, essas confusões podem até ser
positivas porque abrem caminho para se estabelecer vínculo entre os
parceiros e podem levá-lo a conquistar a confiança do professor, de modo



que este considere aquele necessário. Mas, à medida que o processo de
parceria se solidifica é preciso que o tutor deixe claro o seu papel de
interlocução no processo de formação. Como afirma Bakhtin (1995), no
processo de interlocução os papeis serão sempre alternados, uma vez que,
na Tutoria de Área, não é somente o professor que aprende, ao tutor
também caberá uma parcela de aprendizagem, posto que sempre haverá
troca de conhecimento entre os parceiros. Este aprendizado mútuo é sempre
destacado pelas tutoras:

Depois de ter ingressado na tutoria, talvez meu crescimento profissional, ele tenha sido maior do
que em toda a minha carreira na educação [...] Eu não me imaginava tão produtiva numa fase da
minha vida (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, CR, VIDEO 10 - DEPOIMENTOS, 2014c).

Chega um determinado momento que a gente pensa que chegou no ápice da situação: “Pôxa, eu
tenho experiência, tenho anos e anos de sala de aula, sei tudo”. Hoje não, eu sei que tudo tem seu
tempo. Então, o engrandecimento pessoal, em mim, foi muito grande, claro que profissional

também. Mas vejo que nos dois (lados) equilibrou (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, NR6, VIDEO
10 - DEPOIMENTOS, 2014c).

O que percebo com os depoimentos de todas nós é que também temos
uma concepção de si, de que nossa prática nos coloca em um patamar, no
qual, os anos de carreira e a experiência decorrente deste tempo anulam a
necessidade de aprender, como se já soubéssemos tudo. A Tutoria de Área
contribui para que aprendamos a levar o outro, o professor, a cuidar de si,
mas como o processo é dialógico, acabamos por aprender também a
repensar nossas próprias práticas e a cuidar de nós mesmos nos moldes de
Foucault (2010). Nesta acepção, também se pode compreender a afirmação
de Comenius (2002) de que “a capacidade humana de adquirir
conhecimento é infinita” e incessante, dado que não se pode pôr limites à
mente humana. A necessidade de instrução nos leva a aprender
constantemente na relação de mediação com nossos pares.



Não saímos do trabalho de tutoria do mesmo modo como entramos; há
crescimento profissional e também pessoal, visto que temos a possibilidade
de trabalhar o humano existente em nós e no outro. Logo, ocupar-se com o
outro é uma conversão de si que possibilita o movimento do retorno sobre si
mesmo (FOUCAULT, 2010).

Todo o princípio do processo de mediação entre tutor e tutorado, na
Tutoria de Área, tem uma base fundante e ocorre por meio de alguns
elementos norteadores que dizem respeito ao diagnóstico e plano de
formação.

A palavra diagnóstico, aqui, não implica em detectar as dificuldades do
professor e determinar um rótulo para o seu saber. Ele serve muito mais
como ponto de partida para se estabelecer a formação, que se baseia em
algumas competências do professor que são colhidas por meio de
evidências, observação da prática e reflexões.

A sala de aula é o espaço de atuação do professor, e é lá que deve ocorrer
a observação, que pode ser feita em “diferentes momentos da aula, ou até
em diferentes turmas, dependendo do foco que se deseja atingir”. A ação de
observar não é algo mecânico e casual, para fazê-lo, o tutor deve considerar
algumas competências que dizem respeito a quatro áreas: planejamento,
gestão de sala de aula, prática de ensino e avaliação (FUNDAÇÃO ITAÚ
SOCIAL, 2014b).

Quanto à reflexão conjunta com o tutorado sobre o que foi observado,
pode-se dizer que é o momento do diálogo, é a hora de analisar a sua prática
e dar encaminhamentos futuros. No entanto, vale destacar que,

embora a realidade da escola e seu respectivo plano de ação possam surgir como pano de fundo, é
fundamental voltar sempre para a questão central aqui: o que o tutorado precisa desenvolver em
sua atuação (conhecimentos, habilidades) para conseguir aprimorar sua prática. Aqui o tutor
consegue perceber como o tutorado se avalia e qual o seu grau de abertura para refletir sobre um
diagnóstico com o tutor (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2014b, p. 14).



A partir das impressões levantadas das observações e da consolidação de
um diagnóstico, o tutor elabora o plano de formação, de preferência em
conjunto com o tutorado. Esta é uma estratégia que possibilita a
coparticipação e corresponsabilidade do tutorado na sua própria formação,
visto que o professor é condição para a construção da aprendizagem. Nessa
elaboração é preciso contemplar as áreas prioritárias do diagnóstico, ou
seja, considerar as competências que se espera desenvolver, aquelas
contempladas por nível de prioridade, dentro das quatro áreas. Diante das
competências que se quer desenvolver, selecionam-se as estratégias que
devem atender o tipo de aprendizagem de cada tutorado.

Além disso, é preciso estabelecer prazos e ficar atento às evidências para
se poder fazer uma avaliação e, se necessário, até reajustar o plano de
formação. Todo esse processo é permeado pela comunicação, pois é
necessário compartilhar com o tutorado de modo que uma conversa seja
sempre produtiva. Desse jeito, o tutor precisa saber como abordar o
tutorado: antes, durante e após uma sessão de tutoria ou de uma estratégia
colocada em prática. A comunicação é que irá construir os sentidos daquilo
que o tutor quer que o tutorado enxergue como uma falha, mas com
possibilidade de aprendizado, de reorganização de novas ideias, de testar
hipóteses e observar a melhor forma de ajudá-lo a se desenvolver naquele
ponto. O depoimento de uma das professoras assistida por essa metodologia
traduz bem o que foi dito:

Então, as principais contribuições que essa sessão me trouxe foi eu perceber como está minha
postura em sala de aula. Eu acho que vai melhorar, principalmente a questão do objetivo que foi
trabalhado, também da avaliação, que são pontos que precisam ser melhorados. E que ela [a
tutora] vai me ajudar bastante... estou (bastante) com expectativa boa, assim, com relação a esse
trabalho (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, KC, VÍDEO 2 - DIAGNÓSTICO E PLANO DE
FORMAÇÃO, 2014c).



Em virtude disso, o plano de formação é customizado e não pode ser um
modelo que se aplica a todos tutorados. É preciso considerar as habilidades,
os pontos fortes e os de atenção de cada indivíduo para que não se corra o
risco de aplicar teorias e estratégias que não serão assimiladas. Ao se ter
esse cuidado, a parceria entre tutor e tutorado vai sendo estabelecida por
meio da interação dialógica.

Para conseguir desenvolver o trabalho de tutoria e estabelecer a parceria,
o tutor tem ao seu dispor algumas estratégias que podem potencializar a
aprendizagem do tutorado e, ao mesmo tempo, repensar os seus próprios
conceitos e práticas. Estas estratégias dizem respeito a observação,
feedback, role play/dramatização, ação modelar, comunicação com escuta
ativa e questionamentos propositivos.

3. Estratégias sociointeracionais

Ao se analisar as estratégias de tutoria listadas anteriormente, verifica-se
que o desenvolvimento de todas elas é permeado pelo diálogo e o “fazer
juntos”, aspectos que caracterizam a formação in loco. A comunicação é o
fio condutor da tutoria do princípio ao fim. Nessa comunicação, há a
construção discursiva dos significados da habilidade prática do professor
em um contexto escolar que passa a integrar os valores desse profissional
de modo a inter-relacionar teoria e prática.

Ao longo da relação de tutoria, o feedback é uma prática central e
constante na avaliação das ações realizadas. Essa estratégia se caracteriza
por ser uma “via de mão dupla”, já que o tutor precisa dar e receber
feedback. Por meio dele é possível perceber o que está dando certo, ou não.
É preciso ter equilíbrio para discutir pontos de avanços e de atenção em
relação a uma determinada área de atuação do tutorado e garantir
assimilação por meio da contrapalavra, ou melhor, é preciso certificar que



houve compreensão dos pontos discutidos por meio da fala do tutorado,
visto que

o feedback é um estímulo para o novo, porque o professor observa, ele vê que ele tem necessidade
de mudanças, que ele pode criar uma mudança. Mas, pra ele ver essa mudança, tem momentos que
ele precisa ver (o que tem que ser)... o que precisa ser modificado, o que precisa ser trabalhado, o
que precisa ser complementado. Então o feedback , ele é muito... é um instrumento muito
importante (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, NR, VÍDEO 4 - FEEDBACK, 2014c)

Para que um feedback seja eficaz, o tutor precisa dominar duas técnicas
que fazem parte do diálogo: a escuta ativa e questionamentos propositivos,
uma vez que

o segredo para uma grande... uma devolutiva, que esse feedback dê certo é: primeira coisa, ter um
local onde fique somente o professor e tutor... o tutor tem que ouvir, ele tem que ouvir qual é a
demanda, a ansiedade [do professor] (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, NR, VÍDEO 4 -
FEEDBACK, 2014c)

A escuta é uma habilidade que precisa ser aprimorada, visto que ela não
consiste em apenas ouvir. É preciso saber ouvir. Para tanto, é necessário que
o tutor busque pontos na fala do tutorado que sejam revertidos em favor da
reflexão. Neste ponto é que o tutor também precisa ter a habilidade de
questionar, uma vez que são os questionamentos que irão levar o tutorado a
refletir sobre determinado ponto a ser desenvolvido, por exemplo.
Perguntas fazem parte de um diálogo, tal qual saber ouvir. Por meio delas é
possível checar determinados pontos e não deixar que o feedback se torne
uma conversa genérica.

O diálogo, por meio de questionamentos e escuta ativa, é um bom meio
de se fazer reflexão, tanto que são práticas antigas que permeiam obras
como as de Platão, os famosos diálogos socráticos (FOUCAULT, 2010).
Por meio dessas estratégias, que são técnicas de conhecimento de si, é
possível levar o sujeito a descobrir a verdade que ignora, tomar ciência de



suas dificuldades e habilidades e procurar meios para avançar e até mesmo
modificar práticas. Por esta razão, durante o diálogo, o tutor deve evitar
falar de si e de suas experiências para favorecer o desenvolvimento do
tutorado naquele contexto, dando ênfase, desse jeito, aos papéis sociais dos
interlocutores.

Entretanto, a reflexão não se faz de modo unilateral, ela acontece na
alternância de papéis, como acontece no role play/dramatização e na ação
modelar, por exemplo. A dramatização oportuniza aos protagonistas da
formação, tutor e tutorado, “a interação com conflitos e dilemas e a se
colocar no lugar do outro”. A troca de papéis contribui para que haja a
definição de si em relação ao outro, em razão de que é na participação de
cada um que suas funções podem ser compreendidas.

Do mesmo modo, pode-se pensar na ação modelar que deixa de ser
teórica e prescritiva pra ser colocada em prática. Na Tutoria de Área não há
prescrição, o que há é a exemplaridade, porquanto é importante mostrar ao
professor como aquela teoria, discutida em um encontro, funciona na
prática, isso porque:

Quando ele [o professor] acompanha o fazer e vê o como fazer, ele se apropria [...]. O sentido de
modelar uma prática específica da docente é que (esta) possa contribuir com ela, para que, em
outros momentos, que ela necessite de estratégia para desenvolver esse conteúdo, ela possa utilizá-

la (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, IA7, VÍDEO 5 - AÇÃO MODELAR - AULA
COMPARTILHADA, 2014c).

Dessa maneira, a ação modelar se caracteriza como uma forma de
enunciação. Nela, o tutor tem a oportunidade de demonstrar para o tutorado
que há um dialogismo entre teoria e prática e que ambas não se constituem
isoladamente. Desse modo, a ação modelar integra o processo de
compreensão do tutorado, uma vez que ao ver alguém colocar algo em
prática, ele saberá como proceder em outros momentos, ou mesmo terá



ideia de como começar. Nesse aspecto, a mediação na tutoria incorpora
ainda mais o sentido dialógico, visto que o tutorado tem a possibilidade de
avançar cognitivamente e adquirir habilidades que antes não dominava.

No entanto, a exemplaridade, apesar de ser uma excelente estratégia de
formação, necessita ser muito clara e precisa quanto aos papéis de cada um,
tutor e tutorado, durante a aula compartilhada e a definição do que deve ser
observado por ambos. A ação modelar precisa ter um foco e,
principalmente, que o professor acredite que aquela atividade irá contribuir
com seu aprendizado. Por isso, não deve, jamais, ser imposta, e sim uma
decisão conjunta, a partir de uma demanda do tutorado. Além do que, o
tutor precisa se atentar que, durante o desenvolvimento da aula modelar,

a maior preocupação é em não assumir o lugar do professor. O que nós temos que fazer é o
construir junto com ele. A prática de construir, de fazer junto, não dá abertura de entregar pronto
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, IA, VÍDEO 5 - AÇÃO MODELAR - AULA
COMPARTILHADA, 2014c).

Elaborar uma aula em conjunto e desenvolvê-la sem um foco, pode ser
desastroso para o professor: primeiro porque pode haver, por parte dos
alunos, a comparação da atuação de professor e tutorado; segundo, que se
não houver um foco, pode-se correr o risco do professor não assimilar
aquela estratégia que está sendo modelada, dado que a formação só
acontece se o professor se identificar, de algum modo, com aquilo que está
sendo executado pelo tutor, para que possa, posteriormente, incorporar à sua
prática. Desse jeito,

é aí, nesse momento de construir junto, é que ele vai criando essa identidade própria (dele) do
fazer, do saber fazer, do se apropriar e ter autonomia de desenvolver o trabalho com... assim, com
satisfação (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, IA, VÍDEO 5 - AÇÃO MODELAR - AULA
COMPARTILHADA, 2014c).



Nesse ponto, para que se possa determinar qual é a função exata do tutor,
também é preciso se colocar na posição do outro (do professor) e antever
como ele pode se sentir ao ser “assumido” em um espaço que, a priori, é
somente seu. Sentimentos que podem ser depreendidos no depoimento da
professora tutorada do projeto que afirma:

As minhas primeiras ações modelares, eu comecei a me questionar se eu estava fazendo um bom
trabalho ou não. E a partir do momento que eu comecei a me apropriar do projeto, da tutoria, qual
era o significado, aí eu me acalmei e, diante disso, eu comecei a perceber que era um instrumento
a mais pras minhas aulas (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, SF, VÍDEO 5 - AÇÃO MODELAR -
AULA COMPARTILHADA, 2014c).

Qualquer ação de tutoria precisa fazer sentido para o tutorado, de modo
que ele consiga estabelecer uma ponte entre sua experiência e o dado novo,
e que aquilo possa ser incorporado a sua prática no dia a dia.

4. Considerações finais

O percurso seguido até o momento nos leva a algumas reflexões
importantes acerca da construção da interação no processo da metodologia
de Tutoria de Área. Compreendemos que a formação in loco é um processo
capaz de levar o professor, por meio da busca por uma verdade que
desconhece, a promover mudanças em sua prática em sala de aula.

Entendemos que essa mudança só é possível porque a Tutoria de Área
promove a inserção do professor como sujeito ativo no processo de
capacitação. Inserção realizada por meio de estratégias que mobilizam os
dois parceiros da formação, tutor e tutorado e do desenvolvimento de ações
pautadas no diálogo, no “fazer juntos” e que possibilitam a aprendizagem,
tanto do professor quanto do tutor. Isto é possível porque o tutor abandona a
posição daquele que informa e passa a ser aquele que forma e ajuda a
construir as verdades que guiam o trabalho do tutorado em sala de aula,



visto que o trabalho entre ambos é assentado na parceria, confiança,
transparência e, principalmente, na intencionalidade. Ao considerar o
sujeito, o tutor respeita as diferenças e propõe um estudo que atenda as
necessidades individuais.

Nesse sentido, a tutoria de área se apresenta como uma metodologia
diferenciada das diversas formas de educação continuada oferecidas no
meio educacional, que além de atender a formação do profissional, visa à
aprendizagem do aluno, posto que o professor reflete a partir da própria
prática.
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Sabe aquela história de que estilo, cada um
tem o seu? Pois então, não é bem assim

Humberto Pires da Paixão1

Kátia Menezes de Sousa2

 

Resumo: Pautando-se nos postulados da Análise do discurso francesa, que tem
por finalidade descrever e interpretar a produção dos sentidos na sociedade, o
presente artigo busca aporte na explanação teórica oferecida por Bakhtin e
Foucault, para problematizar o modo como o conceito de estilo se atualiza em
textos da mídia, integrando os mecanismos que atuam na constituição de
subjetividades. Ter estilo mantém uma íntima relação com a constituição de
sujeitos, mas na direção de uma obrigatoriedade para tomar parte no teatro social.

Palavras-chave: Estilo. Sujeito. Discurso. Dialogismo. Estilização.

 

Notas introdutórias

Na capa do livro de Glória Kalil (2008), uma espécie de best seller do
ramo da moda, lê-se a palavra-título Chic, em letras maiúsculas,
evidenciando a troca da letra “I” pela imagem da própria autora. Para além
do fato de a autora ser considerada um ícone de elegância (curiosamente,
ícone inicia-se com I) e sua transmutação na própria letra, o que chama
mais atenção é o subtítulo Um guia básico de moda e estilo. Os dois signos
postos lado a lado, numa situação coordenativa – e não subordinativa – nos
leva a pensar não mais na dependência deste em relação àquela, mas numa
independência de ambos, o que reflete na posição coordenada de cada um
no sintagma, isto é, a convivência dos elementos que compõem o sintagma
“moda e estilo” leva à conclusão da coexistência entre duas diferentes e



distintas categorias: de um lado, tem-se algo chamado moda e, de outro, o
que é chamado de estilo.

Historicamente, a palavra estilo, que hoje serve como uma espécie de
qualificação a diferentes elementos ou aspectos relacionados aos
indivíduos, tem seu correlato em latim (stilus) como designativo de um
instrumento utilizado para a escrita em pequenas tábuas. Como fruto de um
processo histórico-metonímico, passa a se relacionar com a escrita em si
mesma, chegando à forma própria de se escrever. A partir daí, o sentido
desliza e passa à condição sinônima de “precisão ou perícia no escrever: ele
escreve com estilo”, bem como a algo mais ligado à literatura “de
características específicas de um autor ou grupo de autores, como quando
falamos do estilo de Machado de Assis ou dos estilos de época” (GARCIA,
2001, p. 68). Entre esse estilo na escrita, na forma como se tece um texto, e
o estilo como marca individual, sinônimo de refinamento e bom gosto, o
alcance é imediato: “como há até bem pouco tempo o ato de escrever era
um apanágio da classe dominante, [...] a palavra estilo adquire um novo
sentido, de refinamento, de bom gosto, como em móveis de estilo, um
homem de estilo” (GARCIA, 2001, p. 68).

Levando em conta que, diacronicamente, assim tenha sucedido quanto ao
conceito de estilo, questiona-se: Como hoje se mostra o seu uso? Como a
linguística tratou esse problema (imaginando-o como um problema, é
claro)? Trata-se de um desvio ou uma escolha? Como a noção de estilo se
apresenta ou pode ser entendida nas práticas presentes na atualidade?
Inobstante o fato de os questionamentos serem inúmeros, para que possa
tentar responder e, ao mesmo tempo, compreender o funcionamento dessa
noção neste tempo que é nosso, primeiramente, trataremos de entender a
sua (não) presença no rol dos objetos linguísticos, para a partir daí fazermos
uma busca em dois autores caros à análise do discurso francesa, Mikhail



Bakhtin e Michel Foucault. O que se pretende é trilhar um caminho que
permita apreender como esse conceito sai do âmbito de onde ele emergiu,
isto é, de uma formação discursiva concernente à linguagem e chega ao
cotidiano, passando a compor um lugar de destaque no dispositivo da moda
e transformando-se em um imperativo aos sujeitos pertencentes ao mundo
contemporâneo.

Estilo numa perspectiva linguística

A noção de estilo é bastante ampla e confusa, fazendo uso dela diferentes
áreas em diferentes direções. Chociay (1983) lista cerca de doze definições
advindas de diferentes vertentes, chegando à conclusão de, pelo menos num
primeiro momento, não ser possível encontrar um ponto de contato entre
todas elas. De forma resumida, o autor diz que o estilo é tanto um fenômeno
da linguística, quanto da literatura, ou ainda da arte em geral, pertencendo
ao mesmo tempo a todos e a nenhum desses campos: “começa sendo um
‘modo peculiar de dar expressão’, torna-se ‘maneira de enunciado’,
transforma-se em ‘definição de uma personalidade’, volta a ser ‘qualidade
do enunciado’, [...] torna-se ‘escolha’, e novamente muda para [...] ‘marca
de individualidade do sujeito’”. (CHOCIAY, 1983, p. 66-67)

No tocante aos estudos literários, Possenti (1993) entende que essa noção
não apresenta contornos muito precisos, tornando-se difícil para os leigos
ou àqueles não muito familiarizados com essa área de conhecimento
entender as análises feitas com base em tal categoria. Estando essa
perspectiva em déficit de certos princípios científicos, algumas propostas
lhe foram feitas com o intuito de lhe conferir maior objetividade: uma
psicologizante (centrada na personalidade do autor), uma sociologizante
(voltada para a representação da problemática de uma época) e uma
formalista (preocupada com a materialidade da obra, da palavra até a forma



do texto). Entretanto, como adverte o autor, em grande parte desses estudos,
a noção permanece afastada de um modelo empírico e objetivo de ciência,
sobressaindo, em tais casos, as avaliações subjetivas e a intuição do estilista
ou do crítico: “a fluidez dos termos descritos com que opera a crítica
literária não permite que se refaçam análises, que se testem hipótese, no
sentido técnico do termo.” (POSSENTI, 1993, p. 136).

Da literatura à linguística, buscou-se refletir acerca da noção do estilo
com vistas a dissipar essa confusão, mas sempre esbarrando em outros
problemas, já que os conceitos de língua e de sujeito que essas abordagens
linguísticas portam nem sempre dão conta do objeto em pauta. Assim, vale
lembrar que a língua, entendida em sentido amplo como manifestação ou
materialização da linguagem humana, tem sido concebida sob diferentes e
divergentes enfoques, sendo que deles, segundo Geraldi (2001), destacam-
se, mesmo que esquematicamente, três principais concepções: como
representação ou “espelho” do mundo e do pensamento, como instrumento
ou “ferramenta” de comunicação e como forma ou “lugar” de
ação/interação entre sujeitos.

Os dois primeiros enfoques, ao procurarem lidar com a problemática da
língua e do sujeito, acabaram apresentando, se não outros problemas, pelo
menos suas próprias limitações, mostrando-se de certo modo ingênuos e/ou
simplórios. Sendo assim, como argumenta Possenti (2009), pareceria que a
noção de estilo devesse ser abandonada, em decorrência de sua pouca
utilidade no interior do quadro teórico apresentado. Entretanto, o problema
parece estar não no próprio conceito em si, mas no quadro geral a partir do
qual ele é operacionalizado: “Percebe-se bem que os problemas dos
linguistas, ao definir estilo, decorrem da forma como buscam inserir na
língua uma função paralela à ideacional para a linguagem, mas esta função
está sempre fora de lugar neste tipo de concepção.” (POSSENTI, 1993,



p. 186). De qualquer forma, são essas concepções que se tornam aquilo
contra o qual outra vertente de estudo e reflexão sobre a língua surge com o
intuito de entendê-la não mais como expressão do pensamento ou apenas
instrumento de comunicação, mas, sobretudo, como um lugar de ação e
interação entre sujeitos, uma vertente capaz de lidar com os sentidos “em
pleno voo” produzidos por sujeitos ativos e em interação social.

Nessa terceira perspectiva, a língua é concebida a partir de uma atividade,
de uma ação entre sujeitos que são atravessados historicamente por outros
ditos. Os sujeitos não são tomados como entidades psicológicas, mas
constituídos na/pela língua, como atores em processos de constante
interação social. Daí que, representativa dessa terceira concepção de
lingua(gem), ligada à interação, mas inscrevendo-a na história, surge no
cenário europeu na segunda metade do século XX a Análise do Discurso,
cujo objetivo perpassa a compreensão da língua fazendo sentido, enquanto
trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, marcada pela opacidade e
equivocidade, constituindo, assim, como seu nome aponta, um novo objeto
de estudo: o discurso.

Já que a língua não é homogênea, mas variável segundo as diversas
circunstâncias que se lhe apresentam, o start necessário para pensar a
questão do estilo “é a admissão da variabilidade dos recursos como
constitutiva da língua” (POSSENTI, 1993, p. 187). Mas também se deve
acrescentar que, não sendo transparente, a língua está sujeita a falhas,
equívocos, daí que um possível trabalho com estilo, de acordo com essa
acepção de língua(gem) deve-se pautar nas variadas possibilidades e nos
equívocos empreendidos entre os interlocutores – não no sentido de um
desvio a um sistema, mas enquanto constituinte dele próprio: “os fatos de
estilo não resultam de um desvio do sistema socializado, mas começam a
produzir-se já no nível da agenciação desses próprios recursos.”



(POSSENTI, 1993, p. 195). Isso remete ao impasse, parafraseado da
questão relativa ao discurso proposta por Pêcheux, de estar o estilo do lado
da estrutura ou do acontecimento; e aqui a questão não deve ser vista a
partir de uma exclusão (isso OU aquilo), mas de uma adição (isso E aquilo):
o estilo é parte da estrutura, enquanto possibilidade (mesmo que virtual) do
sistema, mas, dada a “sua não necessidade, mas sua possibilidade entre
outras em determinadas condições” (POSSENTI, 1993, p. 228), é também
acontecimento, já que, fato discursivo que é, abre-se à história e às fissuras
de que compõem a materialidade histórica.

Quanto aos sujeitos, está claro que não criam recursos expressivos, o que
não é a mesma coisa de dizer que são meros repetidores. Um sujeito com
forte inscrição psicológica escolheria a partir de sua consciência a melhor
forma (de dizer, de vestir etc) para cada situação, com cálculos detalhados
acerca dos efeitos (de sentido). Essa definitivamente parece não ser a
melhor alternativa de se pensar o sujeito! Não existindo como uma essência
psicológica, como se diz, de onde emanaria toda e qualquer decisão, nem
um ser individual ou transcendental ou ainda portador de uma essência
transcultural, o sujeito passa a ser uma entidade discursiva, ou seja, “[...]
um espaço de exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares
distintos” (FOUCAULT, 2009, p. 61). Nesse ínterim, a ideia de dispersão
comanda tanto a noção de formação discursiva, quanto de sujeito, que,
apesar da possibilidade de desempenhar diferentes papéis, não é totalmente
livre; ele sofre as coerções da formação discursiva do interior da qual
enuncia, estabelecendo o que pode ou deve ser dito.

Atrelando-se ao posicionamento de Possenti, pode-se concluir que a
condição de possibilidade do estilo também está relacionada a um trabalho
do sujeito diante das possibilidade oferecidas pela própria língua, já que se
trata de um fato que “as regras linguísticas lhe permitem espaços e as regras



sociais lhe permitem pelo menos aspirações, representações e, mesmo,
rupturas de regras, lugares onde a subjetividade se manifesta como não
necessariamente assujeitada, mas como ativa.” (POSSENTI, 1993, p. 198-
199).

Àqueles interessados na questão do estilo, o que podem aprender com os
postulados advindos da Análise do Discurso? I) uma visão não homogênea
e psicologizante do sujeito, apontando para uma outra possibilidade: a de
uma apreensão da subjetividade calcada em práticas históricas demarcadas;
II) a urgência de compreensão da língua não como reflexo das coisas, do
mundo, mas como lugar de interação e construção da (inter)subjetividade,
logo um espaço atravessado em sua própria constituição pelo heterogêneo,
pelo equívoco e pela opacidade, isto é, muito mais difusa que transparente;
III) a necessidade de esclarecimento das condições de produção, ou em
termos foucaultianos, as condições de emergência dos enunciados, que são
a base dos discursos, sejam eles literários, científicos, políticos, cotidianos.
Nessa perspectiva, importa, pois, pensar o estilo menos como escolha ou
como desvio, e optar por uma versão que compreenda o estilo como “um
modo de organizar uma sequência (de qualquer extensão), tendo como
fundamental a relação entre essa organização e determinados efeitos de
sentido” (POSSENTI, 2009, p. 93)

Rumo ao dialogismo e a uma (est)ética da existência

Em contraposição ao objetivismo abstrato e ao subjetivismo idealista,
Bakhtin (2002) defende a interação verbal como sendo a substância ou
mesmo a realidade fundamental da língua. Ao afirmar o status fundador da
interação verbal para uma abordagem ou apreciação dos fenômenos da
linguagem, ele alcança o ponto crucial para os estudos linguísticos. A
interação verbal é de caráter dialógico, o que não significa que se dê



exclusivamente em forma de diálogo face a face entre duas pessoas, mas diz
respeito a uma teoria de dialogização interna do discurso, que, em sentido
mais amplo, engloba “toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja”.

No desenrolar de suas reflexões, materializadas em diferentes obras,
Bakhtin (2011) desenvolve, então, a noção de gêneros do discurso,
entendendo-os com base no pressuposto de que a linguagem é utilizada em
diferentes esferas da atividade humana e efetua-se por meio de enunciados.
Quando se fala de enunciado, em termos bakhtinianos, não se está se
referindo a construções pautadas em fatores estritamente linguísticos, mas
ao verbal e ao não verbal que integram tanto a situação imediata quanto o
contexto histórico maior, isto é, “o enunciado não é uma unidade
convencional, mas uma unidade real” (BAKHTIN, 2011, p. 275), incluindo
a comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos. A noção de
enunciado é, pois, de fundamental importância e, apesar de serem
individuais, únicos e irrepetíveis, cada campo da atividade humana elabora
tipos de enunciados relativamente estáveis denominados gêneros do
discurso.

Observa-se que os gêneros tornam-se o centro da reflexão/do estudo
sobre a língua, o que faz transcender a visão sistêmica pautada em suas
regularidades internas. Ao ensinar que “falamos apenas através de
determinados gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 282), volta-se o
foco para enunciados vivos produzidos, designados como “formas
relativamente estáveis e típicas de construção do todo”. Assim, entendem-se
os gêneros num misto entre estabilidade e mudança, mobilidade e
mutabilidade, o que demonstra seu caráter dinâmico e estreitamente social.
Quanto a essa complexidade interna dos gêneros, vários elementos se
destacam, dentre os quais vale apontar a noção proposta relativa ao estilo.



Na perspectiva bakhtiniana, o estilo “está indissoluvelmente ligado ao
enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do
discurso”. Além disso, o enunciado é individual, portanto reflete a
individualidade do falante, isto é, “pode ter estilo individual” (BAKHTIN,
2011, p. 265). Não estando presente na maioria dos enunciados como seu
objetivo, mas aparecendo como seu produto complementar, o estilo é alçado
à condição de seu epifenômeno. Dado que o estilo individual pode revelar-
se em diferentes camadas e sob diferentes aspectos nos mais diversos
gêneros que permeiam a interação humana, decorre disso a ideia de que há
entre estilo e gênero uma relação “orgânica e indissolúvel”, o que equivale
a dizer que “onde há estilo há gênero” (BAKHTIN, 2011, p. 268).

O estilo é, portanto, uma das pontas do tripé que, em conjunto com o
conteúdo temático e a construção composicional, sustenta os gêneros, sendo
responsável por revelar a singularidade do sujeito do discurso ou “marca da
individualidade” (BAKHTIN, 2011, p. 279). Se as formas da língua são
bastante coercitivas, as formas dos enunciados (ou gêneros discursivos) são
mais mutáveis, flexíveis e plásticas, mas “para o indivíduo falante eles têm
significado normativo, não são criados por ele mas dados a ele”
(BAKHTIN, 2011, p. 285). Esse pêndulo que vai do mais flexível ao mais
inflexível deixa-se conduzir para um ou outro ponto a partir da
possibilidade de imprimir um estilo ao próprio gênero, quer dizer, se por um
lado, o grau de coercitividade está ligado ao gênero, por outro lado, até
mesmo “a própria escolha de uma determinada forma gramatical pelo
falante é um ato estilístico” (BAKHTIN, 2011, p. 269).

Ainda que se considerem diferentes estilos no uso da linguagem, em
consonância com Bakhtin, é importante que se entenda essa noção sob uma
perspectiva dialógica e não apenas por meio de critérios puramente
linguísticos, mas, principalmente, discursivos. Brait (2013) argumenta que o



estilo é um dos conceitos centrais para se perceber o dialogismo, já que
depende também do tipo de relação entre o locutor e os seus interlocutores,
quer dizer, a singularidade implica sujeitos e seus enunciados concretos e
históricos dirigidos a interlocutores igualmente concretos e históricos. Indo
um pouco mais fundo na questão, “o estilo, longe de se esgotar na
autenticidade de um indivíduo, inscreve-se na língua e nos seus usos
historicamente situados” (BRAIT, 2013, p. 83), daí que “o estilo é pelo
menos duas pessoas ou, mais precisamente, uma pessoa mais seu grupo
social na forma do seu representante autorizado, o ouvinte – o participante
constante na fala interior e exterior de uma pessoa.” (BAKHTIN, apud
BRAIT, 2013, p. 93)

Destaca-se, assim, a noção de interação como um elemento de alta
produtividade para se pensar o estilo. Entretanto, se a interação é algo
constituinte do estilo, o que está em jogo também é a noção de sujeito, já
que é na relação com o outro/Outro que o sujeito se constitui: “porque a
nossa própria ideia [...] nasce e se forma no processo de interação e luta
com os pensamentos dos outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu
reflexo também nas formas de expressão verbalizada do nosso pensamento”
(BAKHTIN, 2011, p. 298). Ao constatar que o sujeito dialoga com outros
sujeitos e com a realidade social que o circunda, Bakhtin corrobora a
participação ativa e responsiva no processo dialógico do qual aquele faz
parte e, por meio dele, se constitui. De tal forma que o dialogismo diz
respeito, assim, às relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos
processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos (BRAIT,
1997).

Se Bakhtin empreendeu algumas reflexões sobre a noção de estilo, que
podem ser vistas no tocante aos gêneros discursivos e, por extensão, à
própria responsividade e responsabilidade ligadas à existência, Michel



Foucault, por sua vez, teceu reflexões que, mesmo não se referindo
diretamente a essa noção, têm como ponto de chegada o sujeito e, em sua
constituição, a noção de estilo ou de uma estilização também pode ser
encontrada em parte de sua teorização.

Partindo de Foucault (2010), é possível dizer que os sujeitos são
produzidos nos/pelos discursos, ou seja, sua construção ocorre a partir de
práticas discursivas e por meio de técnicas que agem diretamente sobre as
atitudes, os comportamentos e os corpos dos indivíduos. Quando o filósofo
a isso se refere, ele está tratando das práticas de objetivação e subjetivação
que concorrem, simultaneamente, na constituição dos sujeitos: os modos de
objetivação atuam, por meio dos saberes, na constituição do indivíduo em
um “objeto dócil e útil”, enquanto os modos de subjetivação, operados
pelos poderes, os fazem ocupar determinadas subjetividades. Mas isso seria
trágico se não houvesse outras possibilidades de o individuo se constituir
nas relações dele com ele mesmo. Assim, as análises de Foucault buscam
mostrar, a partir de seus últimos trabalhos, como a moral antiga, nas
sociedades grega e romana, constitui-se a partir de todo um trabalho em
torno da construção de si, de uma estilização da vida: “a afinidade entre
Foucault e a moral antiga se limita a um único detalhe: o trabalho de si
sobre si, o ‘estilo’” (VEYNE, 2011, p. 183).

Foucault (2001) trata da ética na cultura grega (entre os séculos IV e II a.
C.), caracterizada como “estética da existência”, pois implicava um
conjunto de trabalhos sobre si mesmo no sentido de estetizar-se, produzir-se
como uma obra de arte. Esse trabalho estético se converte no centro das
relações do sujeito consigo mesmo, evidenciando o princípio do “ocupa-te
de ti mesmo” como condição de um “conheça-te a ti mesmo”. Na busca
pelo domínio de seus impulsos (aphrodisia) e ser temperante (sophrosune),
o indivíduo grego, livre, adulto, fazia parte de uma cultura viril que



implicava um trabalho ético constante no sentido de ter um domínio ativo
sobre si mesmo, evitando vícios e excessos, para que pudesse não apenas
governar a si mesmo, mas também, por extensão, a casa e a cidade. Dessa
forma, Foucault demonstra que, entre eles, havia uma preocupação ética
com o uso dos prazeres, dos aphrodisia, no sentido de que, para governar os
outros (casa, cidade), primeiramente, dever-se-ia ser competente no cuidado
consigo, demonstrando controle dos instintos e, com isso, capacidade de
governo de si mesmo.

No entendimento de Deleuze (2010), esse processo iniciado pelos gregos,
qual seja o de inventarem um modo de existência ético e estético, é o que
ele chama de subjetivação. Da subjetivação, entendida como uma espécie
de socialização, Veyne a distingue de outro processo que, segundo ele,
Foucault chamava estetização, “entendendo por isso não mais a constituição
do sujeito nem algum estetismo dândi, mas a iniciativa de uma
‘transformação de si por si próprio’”. (VEYNE, 2011, p. 180) Ao tratar de
uma estetização – não de uma subjetivação -, destaca-se naquela uma
“espontaneidade” de tal iniciativa (um querer ser), em contraposição a uma
obrigatoriedade referente à subjetivação (um ter que ser). Assim sendo, a
estetização ou estilização está mais para uma iniciativa de liberdade, seja
ela de revolta ou de submissão, no sentido de criação de novos estilos de
vida, não determinada pelos dispositivos, mas que não são inventados pelos
próprios indivíduos, e sim disponibilizados ou, melhor dizendo,
possibilitados por sua cultura.

Por meio dessa “estilização”, nota-se que a noção de estilo tem uma
importância capital na história da moral antiga, que, inicialmente, se dirigia
a um pequeno número de indivíduos (homens livres) e não exigia
obediência de todos a um mesmo e geral esquema de comportamento. O
que pontua como característico desse estilo de condução da própria vida,



calcado em esquemas de comportamento que não se impunham como regra
ou norma, mas como preceitos, é que, mesmo se difundindo e alcançando a
todos, jamais se pretendeu fazer uma obrigação, uma lei universal para
todos (FOUCAULT, 2010). É nessa perspectiva que Deleuze (2010) pontua
que a constituição dos modos de existência ou dos estilos de vida não seja
somente estética, mas também ética.

A busca de Foucault é de um retorno ao passado com vistas a entender o
que somos ou o que nos tornamos hoje. “São os estilos de vida, sempre
implicados, que nos constituem de um jeito ou de outro”, sentencia Deleuze
(2010, p. 130) e acrescenta que essa preocupação com o estilo (de vida) já
estava no cerne do pensamento foucaultiano desde o início. Entender o
desdobramento do sujeito nas malhas da história e como isso se traduz nos
tempos atuais, há nisso toda uma ética, mas há também uma estética, no
sentido de que o estilo em geral, como da escrita, por exemplo, reflete não
só as imposições estruturais mas também um exercício de liberdade diante
das possibilidades de expressão em seu tempo e em sua sociedade, nesse
sentido o estilo “é sempre também um estilo de vida, de nenhum modo algo
pessoal, mas a invenção de uma possibilidade de vida, de um modo de
existência” (DELEUZE, 2010, p. 130).

Um estilo pra chamar de seu (?)

Na atualidade, nota-se a presença do estilo como um mecanismo muito
sutil e certeiro que enreda o sujeito e, consequentemente, o mantém sob o
manto de um determinado tipo de poder. Tenha estilo, seja estiloso, estilo
cada um tem o seu, são diferentes formas de atrelar o indivíduo a essa
malha discursiva que o subjetiva, levando-o a assumir certo comportamento
ou certa subjetividade. Tratado como categoria, o estilo mostra-se
fortemente relacionado ao corpo e à vida, num mundo em que tudo tende a



se tornar produto a ser vendido/comprado. Ser único, ser diferente, não ser
como os demais: atualmente, não basta apenas viver, com saúde e bem-
estar, é imperativo ter estilo.

Ultrapassando as barreiras de áreas tradicionalmente relacionadas à
linguagem, à literatura, à estética, a noção de estilo permeia hoje formações
discursivas das mais diversas e divergentes, do banco à loja de roupas, da
marca de cigarro à revista. O que se nota é uma imposição de certa
“estilização da vida”, não mais como “arte da existência”, isto é, uma
construção disponibilizada ao sujeito como algo possível a partir de um
conjunto de práticas refletidas e voluntárias através das quais “os homens
[...] buscam transformar-se, modificar-se em seu ser singular, e fazer de sua
vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e corresponda a
certos critérios de estilo.” (FOUCAULT, 2010, p. 198-199). Trata-se de um
imperativo ao qual os sujeitos devem se adequar, caso almeje um
determinado tipo de vida, como se nota no texto publicitário de um banco3,
o qual criou uma divisão especial denominada Estilo, direcionada àqueles
clientes com contas bancárias mais volumosas.

Ter estilo numa sociedade de consumo é, necessariamente, se adequar a
subjetividades elaboradas com vistas a pertencer e ser inserido a algum
grupo e, como dizem os especialistas, estar na moda é uma coisa, ter estilo é
outra. Não basta apenas se vestir, ou ter um carro, ou adquirir um
apartamento, ou fazer uma viagem, ou comprar no supermercado X, tudo
deve ser feito com muito estilo. Assim, ao mesmo tempo em que aos
sujeitos é exigido um comportamento exemplar, único, que o distinga dos
demais, há um processo de massificação produzido por tal regra. Be
anything, sentencia o slogan da boneca Barbie! Seja o que você quiser e
faça o que você quiser, mas desde que a aparência e o comportamento



sejam como deve ser; isto é, que se enquadre num determinado padrão ou
estilo.

Por meio da mídia, em geral, e da publicidade, em particular, vende-se a
ideia de que os sujeitos podem/devem ser únicos, o que acaba forjando a
questão identitária como algo singular e único. Assim, a marca de cigarro
diz Cada um no seu estilo4, a loja de departamento estipula que
Preocupação social também faz parte do estilo dessa loja5, e o slogan da
propaganda do carro chamado Stilo enfatiza: Stilo. Ou você tem, ou você
não tem. É nessa direção que miram vários textos, materialização de
discursos, que corroboram o caráter obrigatório e coercitivo de se ter estilo
nos dias atuais.

É notável que em diversos casos, como os aqui arrolados, esse caráter
policialesco, proibitivo e modelador da conduta do outro (e de si?) se deixa
entrever como característico de um discurso próprio do poder que se fixa
como “ação sobre a ação do outro”. Assim, constitui-se uma aparelhagem
que estabelece valores e regras, ou seja, que exerce o poder, por meio de
revistas, blogs, programas de televisão, e que determina a maneira como os
indivíduos devem medir e calcular seus corpos para se adequar ao sujeito-
modelo alvo das sociedades sob as asas de um tipo específico de poder, o
biopoder.

Esses exemplos atestam a mudança de status que, historicamente, o termo
estilo vem sofrendo. O que permite essa transformação? Como se dá essa
mutação? A mudança está na relação entre o termo estilo e o que é de fato
dito sobre ele ou a partir dele. Se, por um lado, a materialidade desse termo
tomado como um enunciado é repetível, por outro, há que se considerar que
se apresenta sempre em condições específicas. Dessa forma, percebe-se a
noção de estilo no interior de uma historicidade que possibilita apreender a
transformação desse conceito.



A partir do exposto, pode-se dizer que, se na teoria bakhtiniana, a noção
de estilo se liga à forma composicional e ao conteúdo temático para a
caracterização dos gêneros e, por extensão, à própria responsabilidade e
responsividade do ato de falar e de viver, atualmente ela se acha no front de
batalha que se instaura por meio desses gêneros, isto é, de elemento
intrínseco passa a objetivo de caracterização nas formas de comportamento,
ou dito de outra foram, de meio, passa a ser um fim em si mesmo. No
tocante aos apontamentos foucaultianos, que entende o sujeito como
resultado de tecnologias e dispositivos de poder, nota-se que, na
contemporaneidade, há uma gama de dispositivos que perpassam os
indivíduos e os constitui, não havendo “um só instante na vida dos
indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado por algum
dispositivo” (AGAMBEN, 2009, p. 42). Assim sendo, urge buscar novos
“estilos de vida”, que se afastem das obrigações que lhe são impostas
muitas vezes de forma sutil e resultem de um trabalho (árduo) de pensar e
repensar a vida como uma obra de arte.
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William Foster: um sujeito anormal
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Resumo: Pretende-se, neste estudo, centrado na Análise do Discurso francesa,
com recorrência ao pensamento de M. Foucault, verificar a constituição de
William Foster, personagem do filme Um dia de Fúria (Falling Down – 1993),
como um sujeito “anormal [que] é um monstro cotidiano, um monstro banalizado”
(FOUCAULT, 2002, p. 71). Foster traz à tona o impulso violento de um homem
cansado da vida opressora e torna-se um sujeito anormal, que não teme nada, nem
mesmo a própria morte e transforma-se em uma ameaça à vida de todos. Assim,
notamos a constituição de uma posição-sujeito por meio de práticas
transgressoras, vistas como anormais pela sociedade em que se insere.
Objetivamos, então, em nossas análises tratar o medo da morte como um
dispositivo de segurança que, conforme Foucault (2008), é o objeto da descrição
genealógica. A noção de dispositivo nos permite alcançar uma análise refinada do
biopoder, por meio de discursos, o que nos permitirá vislumbrar o medo da morte
como um fato indispensável à manutenção da vida e da norma.

Palavras-chave: Sujeito. Norma. Dispositivo. Biopoder. Governamentalidade.

 

Introdução

Nesse texto, que é um fragmento do estudo que estamos desenvolvendo
no doutorado, centrado na Análise do Discurso francesa, com recorrência
ao pensamento de M. Foucault, temos a finalidade de verificar o
funcionamento do medo da morte como dispositivo de segurança e sua
relação com a anormalidade. Para tal, tomaremos como corpus o filme Um
dia de Fúria (Falling Down – 1993), que é um clássico dos anos 1990,
dirigido por Joel Schumacher.



O filme retrata uma parcela da sociedade americana em um pós-guerra
fria e tem como sujeito-protagonista William Foster, que trabalhava em uma
empresa bélica, na projeção armamentos pesados, como mísseis e, por estar
inserido em um momento pós-guerra, em que as armas não tinham “grande
serventia” (uma vez que o “grande inimigo”, a União Soviética, não existia
mais, pois, a queda do Muro de Berlim - 1989 - representou seu fim) e,
tornando-se um sujeito “economicamente inviável”, foi demitido. Recém-
desempregado, divorciado e pai de uma pequena menina, William está
proibido de se aproximar da ex-mulher e da filha, pois seu comportamento
agressivo arruinara seu casamento. Dessa forma, por acreditar que não lhe
restava nada, o sujeito traz, em um dia de fúria, o impulso violento de um
pai de família, cansado da vida opressora em que deveria se comportar
dentro das normas sociais e obedecer às práticas disciplinares, torna-se um
sujeito anormal, que não teme nada, nem mesmo a própria morte, incuti
esse medo em outros que cruzam seu caminho e transforma-se em uma
ameaça à vida de todos.

A análise desse filme possibilitar-nos-á verificar a constituição de uma
posição-sujeito por meio de práticas transgressoras, vistas como anormais
pela sociedade em que se insere. Assim, partiremos do princípio de que o
medo da morte funciona como dispositivo de segurança, nos moldes de
Foucault (2008), que surge a partir do momento em que Willian não tem
mais nada que lhe garanta a humanidade, o que se pode depreender no
seguinte enunciado: “apenas após um desastre podemos ressuscitar. É
apenas após perdermos tudo é que somos capazes de fazer qualquer coisa”
(William Foster, aos minutos de filme). Nesse sentido, restava-lhe apenas
resistir e sobreviver até o reencontro com sua família, custasse o que fosse:
seu único desejo era voltar para casa e para a família.



Para nosso estudo, torna-se necessário salientar que objetivamos tratar, no
corpus escolhido, o medo da morte como um dispositivo de segurança. O
conceito de dispositivo nos possibilitará fazer uma análise minuciosa do
biopoder, a partir de discursos, o que nos levará a constatar que o medo da
morte é um fato indispensável à manutenção da vida e da norma. Assim, o
filme escolhido como corpus evidenciará que o sujeito que não teme a
própria morte é tido como anormal, provocando o medo da morte nos
sujeitos normais.

Ao escolhermos esse objeto discursivo como corpus de estudo,
pretendemos verificar a constituição de um sujeito-protagonista que emerge
em meio a uma situação caótica, cercado por acontecimentos discursivos
que os leva a ter práticas consideradas como anormais e, por alguma razão,
perde o medo de morrer, que é um dos fatores que assegura a norma e a
humanidade, por essa razão, toma atitudes que vão contra os padrões
normativos do grupo social em que se insere, provocando nos outros o
medo da morte.

Para o desenvolvimento de nossa proposta de estudo, em um primeiro
momento, trataremos da (a)normalidade, a partir dos postulados de Foucault
(2002), em Os Anormais. Em um segundo momento, trataremos da noção
de dispositivo, pautados no livro Segurança, território, população, de
Foucault (2008). E, por fim, dedicaremo-nos à observação e análise da
constituição de William Foster como sujeito anormal. Após essa exposição
geral do estudo a que nos propomos, daremos início às reflexões teóricas e
às análises.

Anormalidade e dispositivo

Nesse momento, nossa abordagem acerca da anormalidade estará pautada
no livro Os Anormais (curso ministrado no Collège de France, entre 1974 e



1975, compilado em livro posteriormente). Em Os Anormais (2002),
Foucault afirma que os discursos acerca da anormalidade tiveram início no
embate entre os saberes jurídico e penal e tiveram continuidade por meio de
uma psiquiatrização do desejo e da sexualidade. Foucault afirma ainda que,
para se pensar em anormalidade é necessário, primeiramente, uma
observação e um entendimento sobre o que é a norma, que

[...] refere os atos e as condutas dos indivíduos a um domínio que é, ao mesmo tempo, um campo
de comparação, de diferenciação e de regra a seguir (a média das condutas e dos
comportamentos). [...] A norma diferencia os indivíduos em relação a esse domínio, considerando
como um umbral, como uma média, como um optimum que deve ser alcançado. [...] A norma
mede em termos quantitativos e hierarquiza em termos de valor a capacidade dos indivíduos. [...]
A norma, a partir da valorização das condutas, impõe uma conformidade que se deve alcançar;
busca homogeneizar. [...] A norma, finalmente, traça a fronteira do que lhe é exterior (a diferença
com respeito a todas as diferenças), a normalidade. (CASTRO, 2009, p. 310)

Para Foucault (2002), a norma remete a uma sequência de situações,
condições, categorias e a uma pluralidade de posições-sujeito. Portanto, a
norma, por meio de uma especificação da psiquiatria e da psicologia,
discrimina dos indivíduos em duas categorias diferentes: “indivíduos
normais” ou “indivíduos patológicos”.

Pensando nos indivíduos patológicos, o monstro humano fez parte do
âmbito da anormalidade no século XIX e é a personagem fundamental para
se compreender as associações entre as instâncias de poder e os campos de
saber que corroboram para a constituição dos “anormais”, enquanto objetos
discursivos. Os discursos sobre os anormais, conforme Foucault (2002),
evidenciam as três figuras distintas: o monstro humano, o indivíduo a ser
corrigido e a criança masturbadora.

Interessa-nos, para esse momento do estudo, apenas a figura do “monstro
humano” que,



[...] em sua existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação das leis da sociedade, mas
uma violação das leis da natureza. Ele é, num duplo registro, infiltração às leis em sua existência
mesma. O campo de aparição do monstro é, portanto, um domínio do que poderíamos dizer
“jurídico-biológico. [...] o monstro é o que combina o impossível com o proibido. (FOUCAULT,
2002, p. 69-70).

O “monstro humano” estampa, em sua aparência e configuração, uma
violação às leis sociais e uma infração às leis da natureza. O monstro
humano é “um princípio de inteligibilidade” (FOUCAULT, 2002, p. 71) das
formas de anomalia. Nesse sentido, “o anormal é um monstro cotidiano, um
monstro banalizado” (FOUCAULT, 2002, p. 71).

A constituição da anormalidade, enquanto objeto de discursos, sofre
constantes movências e deslocamentos ao longo dos tempos: a constituição
do anormal e dos dizeres acerca da anormalidade, conforme Foucault
(2002), continuou reduzida às três figuras – o monstro humano, o indivíduo
a ser corrigido e a criança masturbadora – até meados do século XIX,
momento em que foi trocada pela teoria da degeneração3; posteriormente e
gradualmente, houve uma aproximação/associação entre os conceitos de
“anormalidade” e “perigo/ criminalidade”.

No fim do século XVIII, o poder de punição sobre o louco/perigoso deixa
de ser exercido por meio de rituais de suplício e é substituído por
mecanismos de controle e vigilância; nesse momento, o criminoso, no lugar
do crime, ocupa o ponto principal das atenções. A partir daí são formuladas
novas teorias acerca da criminalidade, associada à anormalidade, e a
psiquiatria surge como novo campo de saber, com o intuito de livrar a
sociedade dos anormais.

Nesse momento, o ponto de vista moral é que vai ocupar-se da
monstruosidade, aparecendo, então, um tipo de monstruosidade moral, ou
seja, uma espécie de monstruosidade das condutas cotidianas. Dentre os
monstros morais, o primeiro a ser observado é o monstro político que, em



detrimento dos interesses sociais, ocupa-se, principalmente, dos seus
próprios interesses: o rei déspota ou tirano e incestuoso. Nesse mesmo
período, surge o monstro revolucionário e popular, que era também um
monstro político e representa a imagem do povo revoltado. Esses dois tipos
de monstros serviram de modelo para a psiquiatria no século XIX.

O estudo acerca da anormalidade, em Foucault (2002), ocupa um espaço
relevante na transição entre o estudo das técnicas de poder, em suas formas
repressivas e disciplinares, para um momento em que as estratégias de
governamentalidade, o “biopoder”, a biopolítica e a noção de dispositivo
serão o foco principal dos estudos desenvolvidos por esse autor.

Para o estudo que estamos desenvolvendo, interessa-nos, também, para o
momento, a discussão acerca da noção de dispositivo. No entanto, para
tratar do conceito de dispositivo é necessário pensar, antes, na noção de
biopoder, que, Castro (2009), em conformidade com Foucault, afirma que

Trata-se, definitivamente, da estatização da vida biologicamente considerada, isso é, do homem
como ser vivene. A formação do biopoder, segundo Foucault, poderia ser abordada a partir de
teorias do direito, da teoria política [...] ou ao nível dos mecanismos, das técnicas e das
tecnologias do poder. (CASTRO, 2009, p. 57)

O conceito de biopoder nos permite perceber que as relações de poder,
além de acontecerem no âmbito dos sujeitos, em seus espaços restritos,
alarga-se, ainda, para o território da população. Nessa perspectiva, a
manifestação individual de disciplinamento do sujeito, amplia-se, sendo
considerados também fenômenos coletivos. Surgindo, assim, uma
inquietude com a segurança da população. O biopoder é a prática e a
regulamentação dos estados modernos por meio de “uma explosão de
técnicas numerosas e diversas para obter a subjugação dos corpos e o
controle de populações” (FOUCAULT, 2008, p. 43). Nesse sentido, o



biopoder é condição para a governamentalidade que, conforme Foucault
(2008)

Por esta palavra, “governamentalidade”, entendo o conjunto constituído pelas instituições,
procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma
bastante específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por
principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de
segurança. Em segundo lugar, por ‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força que,
em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo de
poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros – soberania, disciplina – e que
trouxe, por um lado, [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim,
por “governamentalidade”, creio que se deveria entender o processo, ou antes, o resultado do
processo pelo qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o
Estado administrativo, viu-se pouco a pouco” governamentalizado” (FOUCAULT, 2008, p. 143-
144).

Tendo como alvo a população, conforme Foucault (2008), a
governamentalidade, sustenta-se por meio de dispositivos de segurança, que
são estratégias de poder que atuam no interior de séries de acontecimentos.
Foucault (2008) conceitua dispositivo, conforme explica Agamben (2005),
como

1) É um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico e não
linguístico no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança,
proposições filosóficas etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses
elementos. 2) 0 dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre em
uma relação de poder. 3) É algo de geral (um reseau, uma “rede”) porque inclui em si a episteme,
que para Foucault é aquilo que em uma certa sociedade permite distinguir o que é aceito como um
enunciado científico daquilo que não é científico. (AGAMBEN, 2005, p. 9)

Tratado como conceito operatório na obra de Foucault (2008), o
dispositivo surge tendo como suporte três eixos: saber, poder subjetivação.
Assim, o dispositivo aparece, na obra de Foucault (2008), como um
conjunto heterogêneo constituído por objetos discursivos e, também, por
objetos não discursivos. Portanto, o dito e o não dito são constitutivos do



dispositivo, que é uma rede estabelecida por diferentes elementos. O
dispositivo é um instrumento de poder que atua em uma diversidade de
dimensões, multiplicando-se no meio social.

Após essa breve apresentação dos conceitos fundamentais para nosso
estudo, partiremos agora para a análise do corpus escolhido.

Foster e o seu dia de fúria

Tomando o filme Um dia de Fúria como corpus para análise, é possível
evidenciar que William Foster, por não temer a própria morte, age por meio
de suas próprias regras, tornando-se um “monstro humano”, um sujeito
anormal que, conforme Foucault (2002), é aquele que transgride as leis
sociais e as leis da natureza.

William Foster era tido como um sujeito comum, no entanto, um dia,
seguindo um impulso de fúria, ocupou uma posição diferente, constituindo-
se como um sujeito perigoso, brutal e furioso. Descumprindo as normas
sociais e sem medo de qualquer consequência, afinal ele sente que está
furioso, sai pelas ruas da cidade, amedrontando e aterrorizando, e até
matando, os que cruzam seu caminho.

As primeiras cenas do filme mostram o sujeito-protagonista, sentado em
seu carro, preso em um engarrafamento, transpirando e impaciente. Nesse
momento, é possível observar em seu corpo4 e sua expressão facial, a
constituição de um sujeito transtornado, irritado, a ponto de explodir.
William, em seu carro, assiste obrigatoriamente as outras pessoas nos seus
carros e há, ainda, o som das buzinas, rádios e as reclamações. De repente,
em meio a toda confusão do engarrafamento, abandona o carro no túnel e
sai andando para viver o que seria um completo dia de fúria, descumprindo
normas sociais, agindo de maneira violenta e tirando da frente quem quer



que aparecesse em sua direção e adiasse a sua chegada em casa, já que seu
objetivo era comemorar o aniversário da filha, mesmo que contra a vontade
da mãe. A partir desse momento há a emergência de uma nova posição-
sujeito e a constituição de Foster como “monstro humano” – que é o
indivíduo que destrói as regras, tanto da sociedade como da natureza, de
uma só vez – como aquele que anda pelas ruas da cidade, sem nada temer,
mas incutindo medo, e até eliminando, os que ousassem atravessar seu
caminho.

Pode-se dizer que Foster, a partir do momento que abandona o carro,
começa a agir na contramão do que Foucault (2008) denomina como
biopoder, pois não age como um sujeito que reconhece a vida do homem
como algo que deve ser preservado e não se preocupa com as normas e
regulamentações sociais para garantir a vida. Consequentemente seu
comportamento e sua constituição enquanto sujeito não está atrelada ao
medo da morte enquanto dispositivo de segurança e, por isso, pode ser
tratado como um sujeito anormal, pois sabemos que o medo da morte é algo
que entra na norma social, uma vez que todo ser humano, tido como
normal, luta para a preservação de sua vida.

William, até aquele dia, era um sujeito anônimo, que passava
despercebido por entre tantos outros. No entanto, não foi naquele dia que
sua vida começou a desmoronar, pois ele estava sob restrição judicial que o
proibia de se aproximar da filha, com quem não tinha contato há meses, e
da esposa. Havia sido despedido do trabalho há um mês e, naquele dia,
movido pelo desejo de reencontrar a filha e a esposa, em meio a uma
explosão de fúria, decide voltar para casa, onde já não morava há muito
tempo. Sua primeira parada, depois de abandonar o carro, é em uma loja de
conveniência, onde começa a dar indícios de seu comportamento anormal



que, durante suas andanças pelo caminho de casa, ficam cada vez mais
evidentes, culminando em sua morte no final do filme.

Se pensarmos que a disciplina está atrelada ao biopoder que, por sua vez,
abre o campo para práticas de governamentalidade, que tem como objetivo
o conhecimento e o governo da população, por meio de dispositivos de
segurança, podemos dizer que William, ao se comportar de maneira
anormal, põe em risco o bem-estar do grupo em que se insere, constituindo-
se como um sujeito que deve ser detido, eliminado. Por isso, ao envolver-se
em situações extremas como brigas e até mesmo cometer assassinato, vai se
constituindo, aos olhos dos sujeitos normais como um indivíduo
monstruoso. Podemos dizer que nesse caso, William exerce, durante suas
andanças, um grupo de ações possíveis dentro do campo de possibilidades
diante do comportamento dos sujeitos que o cercam, uma vez que nada o
impediria de chegar em casa.

Nesse contexto sabe-se que as atitudes de Foster, se dão em meio a
relações de poder que se estendem por toda a sociedade, infringindo normas
institucionais e sociais concretas de dominação e controle do sujeito. E,
nesse caso, essas relações de poder atingem aquilo que essencial para o
sujeito e a sociedade: a preservação da vida.

Considerações finais: um efeito de fim...

Partimos dos pressupostos teóricos da Análise do discurso de herança
francesa com o objetivo de analisar, com recorrência aos postulados
foucaultianos, a constituição de Willian Foster como sujeito anormal, que
não teme a própria morte, mas que provoca esse medo nos sujeitos que
atravessam seu caminho. Para tal, tratamos o medo da morte como
dispositivo de segurança e consideramos, a partir disso, que William, por
não temer a própria morte, ocupa a posição sujeito anormal, agindo contra



todas as normas sociais, descumprindo todas as regras e eliminando todos
os que poderiam atrapalhar o cumprimento de seu objetivo: ir para casa.

A fim de verificar o funcionamento do medo da morte como dispositivo
de segurança, tomamos como corpus de estudo o filme Um dia de fúria,
com o objetivo de analisar a constituição discursiva de William Foster. Esse
filme nos permitiu observar como o medo da morte, como um dispositivo
de segurança, atua para a preservação da norma social, uma vez que aqueles
que não temem a própria morte se constituem em uma posição de
anormalidade, de indivíduo monstruoso.

O conceito de dispositivo nos permitiu verificar a constituição de William
Foster, em seu dia de fúria, atuando de maneira oposta ao que Foucault
(2008) denominou como biopoder, uma vez que não buscava a preservação
nem da própria vida e nem da vida dos sujeitos que o cercam. O conceito de
dispositivo nos possibilitou observar, por meio de práticas discursivas e não
discursivas, Foster constituindo-se como um sujeito anormal, que rompeu,
durante aquele dia, com as normas sociais, quebrou todas as regras, até
alcançar seu objetivo e conseguir, finalmente, encontrar-se com sua filha.

Ocupamo-nos, para nosso percurso de análise, da observação de como o
sujeito William, pode ser estudado a partir dos conceitos foucaultianos
normal/anormal, governabilidade, biopolítica, biopoder e dispositivo de
segurança. Convém ressaltar que esse estudo é um breve recorte do terceiro
capítulo de nossa tese de doutoramento, que ainda está em processo de
construção.
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Resumo: O artigo apresenta um recorte de tese em andamento que tem como
objetivo analisar memórias de aulas produzidas por alunos de Pedagogia, a fim de
refletir sobre o seu papel de disciplina e de controle do sujeito e do discurso. A
hipótese é a de que esses textos disciplinam e controlam o sujeito para que possa
aderir à ordem do discurso estabelecida pela escola como verdadeiro,
determinando, portanto, as posições-sujeito aceitas que podem e devem ser
assumidas pelo aluno em formação superior. Pretende-se analisar o papel que tal
escrita assume nas condições de produção de sala de aula bem como as
interferências que promove no sujeito que constitui e é constituído pelo discurso.
Conta-se como referencial teórico com: Foucault (1992, 1995, 2007, 2008), Veiga-
Neto (2011), Galo (2004), Machado (2003, 2007) Castro (2009) e Deleuze (1999);
tais teóricos contribuem para delinear conceitos importantes na investigação tais
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conhecimentos, atuando sobre o sujeito aluno determinado seu posicionamento e
discurso.
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Este trabalho surgiu da preocupação com a prática de produção de textos

no ensino superior quando comecei a lecionar para o curso de curso de
Pedagogia no ano de 2012. O trabalho versa sobre as Memórias de aula que
são produções textuais feitas por alunos de turmas de graduação em
Pedagogia. A hipótese dessa investigação é a de que as Memórias de Aula
são dispositivos que disciplinam e controlam os que ocupam a posição de



alunos para que possam aderir à ordem do discurso institucional o que
provoca, consequentemente, a construção de um determinado aluno de
Pedagogia.

O principal objetivo é o de buscar indícios de como se dá a disciplina e o
controle através das Memórias de aula bem como os efeitos que ambas
produzem na construção de um determinado sujeito de Pedagogia. Desse
objetivo se depreendem outros mais específicos que se centram em
reflexões que giram em torno de tomar as Memórias de aula para observar
por meio de que estratégia o controle e o disciplina se exerce sobre o aluno;
apontar os indícios de controle e disciplinamento; compreender que tipo de
discurso a escola adota como verdade e quais exclui; refletir sobre que tipo
de sujeito o discurso institucional fabrica no ensino superior de alunos de
Pedagogia e como as Memórias de aula materializam os processo de
subjetivação do aluno.

1. Fundamentação teórica

Memórias de Aula: uma tentativa de compreendê-la

Para entendermos a Memória3 de Aula dentro das condições de produção
de sala de aula cujos produtores são alunos do curso de Pedagogia da
instituição privada de ensino superior é preciso compreendermos as
contribuições que o termo memória pode apresentar para a constituição e
compreensão do gênero em análise. A memória, no senso comum, pode ser
compreendida como lembranças de experiências vividas, recordações de
algo que o indivíduo consegue conservar, tudo que ele consegue se lembrar.

Segundo Coracini (2011), o meio acadêmico tem se dedicado muito à
memória a qual vem se tornando objeto de pesquisa de diversos campos.
Segundo a mesma autora, no Brasil não tem sido diferente, a pós-



modernidade com todas as suas inovações e tecnologias tem nos levado a
considerar a desvalorização do passado, história, memória do povo
marcadas nas mais diferentes formas. Segundo a autora,

É nesse contexto que se insere o crescente interesse pelas autobiografias que, como o próprio
nome indica, implicam num retorno à própria história, num dobrar-se sobre si mesmo para falar de
si, o que é sempre uma maneira de escapar ao anonimato, ao esquecimento, numa sociedade
capitalista e egocêntrica, (...) que pouco ou nada se interessa pelo particular, pelo singular, pelo
diferente, pelo ser humano que tem uma história, a despeito de tudo.” (CORACINI, 2011, p. 24-5)

Talvez seja em razão do pouco interesse que se tem em relação ao que é
particular, resultado dessa pós-modernidade que afirma a autora, que se
esteja tentando, através da Memória de aula, resgatar o que é individual. As
Memórias de aula, ao tentarem conjugar teórica e prática em uma proposta
cuja parte teórica está relacionada aos conhecimentos institucionalizados e a
prática à forma como o sujeito aluno lida com tais conhecimentos
produzindo gestos de intepretação, talvez estejam tentando resgatar esse
sujeito único da prática escolar que a pós-modernidade tende a apagar.

Ainda segundo Coracini (2011), vive-se hoje uma crescente tentativa de
deixar traços de si no mundo que ao mesmo tempo é o meu mundo e o
mundo de ninguém, como se observa o crescente uso, segundo ela, de
blogs, orkut e facebook com o intuito de deixar algo, uma memória para a
posteridade, talvez seja nesse sentido que as Memórias de Aula tenham algo
de interessante.

As Memórias assumem dentro do ambiente escolar justamente o papel de
deixar aparecer o sujeito que a escreve, o sujeito cuja vivência é única. A
aula em que as memórias são solicitadas aparece como o lugar no qual se
produzem e interpretam histórias pessoas, uma vez que muito mais do que
apresentar uma compreensão teórica do conhecimento disseminado, o aluno



que escreve precisa apresentar a sua singularidade por meio de vivências
práticas, conhecimentos pessoais.

As Memórias são narrativas pontuais e pessoais onde os alunos são e
precisam ser, de certa forma, autor, personagem e narrador. Autor na
medida em que precisam se responsabilizar pelo dizer, personagem por se
tratar de suas memórias e não dos outros e, por fim, narrador, por ser ele
mesmo quem contará essa estória que constitui a Memória de Aula. A
palavra memória, portanto, pode ser compreendida como algo sobre o qual
o sujeito tem alguma lembrança, se recorda.

O objetivo das Memórias enquanto atividade escolar é unir teoria e
prática através de uma reflexão crítica, pontual e individual do aluno. Nessa
atividade o aluno deveria ser capaz de apresentar os conteúdos discutidos
em sala de forma resumida e, a partir desses conteúdos mobilizados por ele,
posicionar-se criticamente apresentando a pertinência de tal conteúdo para a
sua vida prática. Sendo assim, a proposta era que o conhecimento
construído em sala começasse a fazer sentido para o aluno já a partir do
segundo semestre, uma vez que lhe é cobrado pensar os conteúdos escolares
fora do contexto escolar como mecanismos para auxiliá-lo a pensar a sua
prática, sua função futura de profissional da educação.

Memória de aula: dispositvo4 de disciplina e de controle

Memórias de Aula como dispositivo

A noção de dispositivo na perspectiva de Foucault é importante nesta
investigação, pois consideramos que as Memórias são um dispositivo. Para
Foucault, o dispositivo pode ser compreendido como

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos,



proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos (Foucault, 2000, p. 244)

O dispositivo, na perspectiva do autor, envolve práticas discursivas e não
discursiva que atuam sobre o sujeito determinando-o, organizando-o,
constituindo-o, é, então, um conjunto heterogêneo formado por um tipo de
poder, uma forma de saber, é um modo de construir ou constituir os sujeitos
em dadas condições históricas. Devido a essa natureza homogênea, o
dispositivo combina, de modo estratégico, campos do saber, redes de poder
e técnicas de subjetivação, englobam e colocam em funcionamento
diferentes fatores.

Para contribuir tal conceito, mobilizamos o ponto de vista de Agamben
(2009) o qual dedicou um artigo para discutir e traçar um entendimento do
que vem a ser tal conceito na perspectiva de Foucault e na sua própria
perspectiva. Interessa-nos, o seguinte entendimento de Agamben.

[...] chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as
opiniões e os discursos viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico,
as escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas etc, cuja conexão com o
poder é em certo sentido evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a
agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e - porque não- a
linguagem mesma, que é talvez a mais antiga dos dispositivos, em que a milhares de anos um
primata - provavelmente se dar-se conta das consequências que se seguiriam – teve a
inconsciência de se deixar capturar. (AGAMBEN, 2009. p. 40)

Na perspectiva de Foucault e na leitura que faz Agamben de seu conceito
de dispositivo, podemos afirmar que a Memória de aula é um dispositivo
uma vez que atua sobre o sujeito determinado sua conduta, seu discurso,
modelando-o, transformando-o, capturando-o para assumir uma
determinada posição e não outra em seu lugar. As Memórias talvez sejam



dispositivos menos visíveis em relação às grandes instituições sobre as
quais fala Foucault e talvez resida aí a sua eficiência enquanto dispositivo.

As Memórias de aula são dispositivos os quais têm por finalidade
acompanhar o desenvolvimento do aluno a cada aula e, então, atuar de
diferentes maneiras sobre tal sujeito que ocupa a posição de aluno a fim de
(re) conduzi-lo ao que se considera adequado, aceito, necessário. As
Memórias tendem a controlar e modificar a experiência que o sujeito tem de
si mesmo, (trans) formar o indivíduo. Neste sentido, pode-se dizer que a
Memória de Aula é um dispositivo de disciplina e de controle que, dentro
da instituição escolar, atua sobre o aluno para determiná-lo, regula-lo,
produzi-lo; à medida que ele produz as Memórias também é (re) produzido
por ela.

As Memórias atuam no sujeito como um conjunto de tecnologias e
práticas impondo-lhe um conjunto de verdades e jogos de força que atuam
constituindo seu modo de ser, incitam no aluno a reflexão sobre o sujeito
que ele é em função do sujeito que se deseja que ele seja.

Memória de aula: indícios da constituição de um dispositivo de
disciplina e de controle

Para falarmos da Memória de aula partindo do pressuposto de que ela se
configura como um dispositivo de disciplina e controle do sujeito e do
discurso que determinam a construção de um determinado sujeito aluno de
Pedagogia, é necessário compreendermos os conceitos de disciplina e
controle na perspectiva de Foucault e de autores como Deleuze que fazem
leituras pertinentes a esse respeito.

No que diz respeito ao conceito de disciplina, podemos afirmar que há
nas compreensões que se faz de tal termo certa ambiguidade. Nos estudos
desenvolvidos por Foucault sobre a questão da disciplina, observam-se duas



compreensões, como afirma Castro (2009, p. 110), as quais consideramos
complementares, quais sejam: um conceito da ordem do saber e outro do
poder. A disciplina pode ser compreendida como sendo um mecanismo que
atual sobre os corpos dos sujeitos e sobre seu discurso.

A disciplina pensada sob a perspectiva da ordem do saber está
relacionada ao controle do discurso (idem), aos mecanismos de limitação do
discurso proposto por Foucault, por exemplo, em “Ordem do discurso”.
Nesta perspectiva, a disciplina é conceituada através dos mecanismos
internos e externos ao discurso que a controla. Segundo Castro,

A disciplina determina as condições que uma determinada proposição deve cumprir para entrar no
campo do verdadeiro: estabelece de quais objetos deve falar que instrumentos conceituais ou
técnicas há que utilizar, em que instrumento teórico deve inscrever-se. (209, p. 111)

A disciplina, compreendida desta forma nos leva a acreditar que vivemos
em uma sociedade onde estamos a todo momento sendo disciplinados de
alguma forma, estamos sendo controlados e avaliados por instituições
diversas, saberes diversos, sujeitos diversos. Imersos em formas de
exercícios dessa disciplina, se quer nos damos conta de sua presença em
razão de ter se tornado algo natural, comum, esperado. Quando se chega à
premissa básica de que a disciplina está relaciona a sujeito, controle,
permissão e interdição, compreende-se, então, a importância das
contribuições de Michel Foucault para compreender o que chamamos de
Dispositivo de disciplina.

Se por um lado temos a disciplina como dispositivo que atua sobre o
discurso do sujeito, por outro temos a disciplina como dispositivo que atua
sobre os corpos, quando Foucault escreve, por exemplo, Vigiar e Punir,
publicada no ano de 1975. Segundo o autor, a escola mantem certa
identidade com outras instituições disciplinares tais como o quartel, a
prisão, o manicômio e a fábrica, uma vez que todos são capazes de



submeter os corpos a diferentes tecnologias de poder, ou seja, todos são
instituições as quais através da disciplina objetivam atuar sobre os corpos
formatando-os, enquadrando-os, assujeitando-os.

Neste sentido, as MAs, são uma espécie de mecanismos de exercício de
poder, pois determinam o que deve e pode ser dito ou feito pelo aluno à
medida em que seu discurso vai sendo enquadrado, normalizado. A cada
produção escrita o aluno vai sendo conduzido à reprodução do discurso
dominante, aquele que a escola determina como verdade, tudo indica que
quanto mais MAs o aluno for produzindo sob orientação do professor mais
próximo e vai estar desse discurso, pois quanto mais se repete mas se
subjetiva.

Para pensarmos o poder disciplinar através das MAs, é necessário
olharmos para alguns mecanismos que, segundo Foucault, validam esse
poder, afinal o “sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de
instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua
combinação num procedimento que lhe é específico: o exame.”
(FOUCAULT, 2007, p. 143).

De acordo com Foucault, o exame combina as técnicas de vigilância
hierárquica e sansão normalizadora, ou seja, o exame combina o olhar de
quem vigia e a sansão de quem normaliza. No contexto dessa investigação,
o exame assume diferentes nomes uma vez que é mobilizado por diferentes
professores com o intuito de avaliar o aluno. Nas aulas da disciplina
“Conhecimento pedagógico e docência”, embora haja outras formas de
examinar o aluno, destaca-se a MA que se torna, nas condições em que é
produzida, instrumento de poder do docente sobre o discente. As
ferramentas de avaliação na escola, embora mudem de nome, permanecem,
ainda, como instrumento de poder de uns sobre os outros.



A MA tomada como exame (FOUCAULT, 2007, p. 154), é um objeto de
controle normalizador cuja função é vigiar para qualificar os sujeitos que as
escrevem, classificá-los como adotando um posicionamento adequado ou
não, além de puni-los caso não estejam se adequando ao que se espera
nessas condições de produção.

Segundo Foucault (2007, p. 143), o olhar hierárquico é aqueles olhar
discreto que coloca os que são olhados em evidência, ele é capaz de
conduzir os que são olhados para o caminho que se deseja. Esse olhar é que
determina a conduta que se espera dos sujeitos. (idem) Esse olhar fica
evidente nas MAs, uma vez que é o professor quem olha para a produção
dos alunos, marcando, neste sentido, a relação de poder, saber, verdade. O
olhar do professor sobre as MAs é disciplinar na medida em que vai
direciona a conduta dos alunos a cada produção escrita.

Essa vigilância hierárquica exercida pelo professor sobre o material
escrito do aluno é um vigilância que age, inclusive, sobre o próprio
professor uma vez que precisa cumprir exigências que, vindas de diversos
lugares tais como o currículo, coordenadores, mantenedor entre outros,
recaem sobre o seu fazer pedagógico. Nesse sentido, é interessante
entendermos o que Foucault chama de “maquinaria de controle”. Segundo o
autor,

As instituições disciplinares produziram uma maquinaria de controle que funcionou como um
microscópio do comportamento, as divisões tênues e analíticas por elas realizadas formaram, em
torno dos homens, um aparelho de observação, de registro de treinamento. (FOUCAULT, 2007,
p. 145)

Tal conceito contribui para pensarmos que diante do olhar que vigia o
aluno, uma maquinaria de vigiar vai sendo organizada de modo tão
complexo que a vigilância passa a ser exercida em todas as direções e por
todos os sujeitos envolvidos. Ressalta-se, então, que embora seja o



professor uma espécie de “chefe” dentro da sala de aula, essa “maquinaria”,
sobre a qual fala o autor, atinge a todos, o aparelho é que produz poder e
distribui os sujeitos nesse campo.

Por fim, o poder disciplinar é

Múltiplo, automático, e anônimo; pois, se é verdade que a vigilância repousa sobre indivíduos, seu
funcionamento é de uma rede de relações de alto e baixo, mas também até um certo ponto de
baixo para cima de lateralmente, essa rede “sustenta” o conjunto, e o perpassa efeitos de poder que
se apoiam uns sobre os outros. (...). O poder na vigilância hierarquizada das disciplinas não se
detém como uma coisa, não se transfere como uma propriedade, funciona como uma máquina. E
se é verdade que sua organização piramidal lhe dá um “chefe”, é o aparelho inteiro que produz o
“poder” e distribui os indivíduos nesse campo permanente e contínuo. (FOUCAULT, 2007,
p. 148)

Nesse sentido, embora o olhar hierarquizado tenha no professor um
centro de referência, não se está dizendo que ele exerça uma relação de
poder somente em direção ao aluno. Se o professor ocupa esse lugar é
porque os outros participantes do processo o veem como capacitado para
fazê-lo e de certo modo também o vigia, o que há é uma relação de forças
entre os envolvidos, o que faz com que o poder seja “auto-sustentado”.

Acrescenta-se, ainda, que a vigilância hierárquica apoia-se sobre a
relação entre poder e saber os quais criam uma verdade a qual determinam a
conduta que o aluno deve adotar quando é solicitado a produzir as MAs.
Essa relação é que determina o que pode ou não ser dito pelo aluno nas
MAs; relaciona o que é adequado, correto, “verdade” em relação a algo que
ela exclui por contrariar essa verdade, ou seja, tudo aquilo que se considera
estar em descordo, incorreto. A instituição escolar, portanto, é uma entre as
tantas instituições que controlam e disciplinam o discurso dos sujeitos e os
próprios sujeitos através do discurso. Ela reproduz discursos os quais
tomam como verdadeiros, cria um “ritual” (FOUCAULT, 2008), que
determina que posição o aluno deva ocupar para falar nas MAs e que



enunciados mobilizar. As Memórias buscam a identificação do aluno com o
discurso tomado como verdadeiro; identificar-se e assumir o discurso
“imposto” significa fortalecer o discurso pedagógico.

Além do olhar hierárquico que é marcado pelo professor que corrige as
MAs, pois está vigiando constantemente a escrita e, consequentemente, o
discurso do aluno, Foucault acrescenta a “sansão normalizadora”, ou seja,
os castigos ou premiações que são imputados aos sujeitos cujas condutas
fogem ou estão de acordo coom as regras, aos objetivos propostos e
esperados na MA. Nas condições de produção das MAs, o castigo e a
premiação está relacionado a conceitos que são dados às produções tais
como: pontuação “++” que equivale à nota total, “+”, nota média e “-“ para
os aluno que não fizeram o que se espera na MA ou que, por algum motivo,
não tenha feito a MA. Observa-se que ao aluno é dado o direto de resistir,
característica do poder em Foucault, a fazer a tarefa, porém não terá outra
forma de recuperar o ponto perdido.

Segundo Foucault, a penalização visa atuar sobre “tudo que foge à regra,
tudo o que se afasta dela, os desvios” (2007, p. 149). No caso das MAs, as
notas punem os alunos que não se enquadram na verdade que se estabelece
como sendo a “correta”, na regra a ser seguida, de modo que há, então, uma
separação dos bons alunos e dos alunos ruins. O aluno será bom, quando
seguir a regra que se impõe e ruim se fugir a ela. Ainda de acordo com
Foucault, essa qualificação proveniente da sansão normalizadora qualifica o
próprio sujeito (2007, p. 151), pois as notas que são dadas às MAs criam
posições sujeitos que devem ser assumidas e outras que devem ser
rejeitadas.

O que se observa, portanto, é que a MA como dispositivo de disciplina
“fabrica indivíduos” (FOUCAULT, 2007, p. 143) na medida em que os
toma como “objetos e como instrumento de seu exercício” (FOUCAULT,



2007, p. 143). As MAs, apoiadas nos mecanismos disciplinares
mencionados anteriormente, tornam os sujeitos objetos de sua ação, na
medida em que visam atuar sobre eles ao mesmo tempo em que determinam
que posição deseja que assumam e, ainda, como instrumento de propagação
do discurso que a escola determina como “verdadeiro”.

Se pensarmos a sala de aula, lugar onde as MAs são produzidas, fica
evidente que passamos por processo de formatação, enquadramento,
alinhamento, disciplinamento, porém, essa mesma escola sofre
determinação de questões sociais, históricas e ideológicas que compõem a
sociedade e que exercem força sobre o modo como a escola se institui e
atua sobre os sujeitos. Segundo Foucault (2008), o sistema educacional tem
o poder, enquanto instituição, de manter determinados discursos, apropria-
se de outros, modifica os existentes; nesse sentido, a educação, ao mesmo
tempo em que possibilita aos sujeitos o acesso a determinados discursos,
lhes impõe um série de outros ditando o que é ou não permitido para aquele
aluno. Deste modo, a educação assume, portanto, uma forma de controlar a
apropriação dos discursos por parte do aluno. Isso implica em dizer que
durante a vida escolar até chegar à graduação, caso dos nossos sujeitos de
pesquisa, os alunos passam por dispositivos cuja função primeira é de
disciplinar, formatar e em segundo, por estarem imersos em dispositivos de
controle, têm seu comportamento modulados. (DELEUZE, 1992, p. 221).
De acordo com Deleuze (1992, p. 215-6), estamos saindo uma sociedade
puramente disciplinar e entrando em uma sociedade de controle.

Segundo Deleuze,

as disciplinas, por sua vez, também conheceriam uma crise, em favor de novas forças que se
instalavam lentamente e que se precipitavam depois da segunda Guerra Mundial: sociedades
disciplinares é o que não éramos mais, o que deixámos de ser. (DELEUZE, 1992, p. 219-20)



A sociedade disciplinar vai cedendo lugar à sociedade de controle e a
escola, bem como as práticas de sala de aula, também vai acompanhado
essas mudanças e modificando-se ao longo do tempo. Se por um lado
tínhamos o disciplinamento restrito ao interior de algumas instituições, o
controle supera tais limites se implantando no corpo social.

A proposta de uma sociedade de controle é difundida por Deleuze (1992)
quem toma emprestado o termo sociedade de controle do mundo paranóico
de um William Burroughs. Segundo Hard (2000, p. 357), Deleuze não
conseguiu mostrar sua compreensão da passagem da sociedade disciplinar
para a de controle. Nas suas palavras,

O que Deleuze nos propõe é, de fato, uma simples imagem des sa passagem, uma imagem sem
dúvida bela e poética, mas não suficien temente articulada para nos permitir compreender essa
nova forma de sociedade. (HARD, 2000, p. 357-8)

Diante disso, Hard (2000) pretende definir tal sociedade de forma mais
clara, objetiva. Para tal pretende apoiar-se, principalmente, mas não
exclusivamente, em trabalhos que desenvolve juntamente com Toni Negri
sobre a noção e as relações que a noção de Império trazem para a pós-
modernidade. Das considerações desse autor nos interessa a questão da
diferença entro o dentro e o fora da escola bem como sua interferência nos
processo de subjetivação.

Segundo Hard (2000) uma das grandes questões referentes às instituições
na pós-modernidade em relação à modernidade está relacionada os muros
os quais desmoronaram de um momento a outro. Segundo o autor,

A passagem da sociedade disciplinar à sociedade de controle se caracteriza, inicialmente, pelo
desmoronamento dos muros que defi niam as instituições. Haverá, portanto, cada vez menos
distinções entre o dentro e o fora. (HARD, 2000, p. 358)

No caso das instituições escolares, a sociedade disciplinar intensificou
seus dispositivos na sociedade de controle à medida que os muros da escola



desmoronaram, isso dificultou a diferenciação do dentro e fora da escola, o
que afetou diretamente a construção da identidade dos sujeitos dentro e/ou
fora dela. Partindo do pressuposto de que a subjetividade é construída, o
autor afirma não haver uma subjetividade “pré-social”, mas que as
subjetividades são criadas nas relações sociais e as instituições, citando aqui
a escola, são lugares “discretos” onde se opera a produção de subjetividade.

Segundo o autor cada instituição diferente produz uma subjetividade
diferente que fica assegurada à medida que o sujeito está dentro dela. No
entanto, o mesmo autor nos disse anteriormente que o espaço entre o dentro
e fora das instituições ficou ameaçado, quando se passou da sociedade
moderna para a pós-moderna. Isso quer dizer que a lógica que antes se
estabelecia dentro dos muros da escola passou a exercer, também, no corpo
social e de forma mais sutil ainda. Segundo Hard,

as instituições fornecem sobretudo um lugar discreto (o lar, a capela, a sala de aula, a oficina)
onde se opera a produção da subjetividade. As diversas instituições da sociedade moderna
deveriam ser consideradas como um arquipélago de fábricas de subjetividade. No decurso de uma
vida, um indivíduo entra nessas diversas instituições (da escola à caserna e à fábrica) e delas saem
de maneira linear, por elas formado. Cada instituição tem suas regras e lógicas de subjetivação:
“A escola nos diz: ‘Você não está mais na sua família’; e o exército diz: ‘Você não está mais na

escola’5 Em contrapartida, no lado de dentro dos muros de cada instituição, o in divíduo está pelo
menos parcialmente protegido das forças das outras instituições (...). A relação entre dentro e fora
é cen tral para o funcionamento das instituições modernas; com efeito, o lugar claramente
delimitado das instituições se reflete na forma regular e fixada das subjetividades produzidas.
(HARD, 2000, p. 368)

Ainda acrescenta que ao passar dessa sociedade disciplinar, moderna,
cujos muros institucionais ainda são sólidos para uma sociedade de
controle, pós-moderna onde não há fronteiras demarcadas entre o dentro e
fora das instituições ainda permanece a produção de subjetividades, mas
agora se estende ao corpo social. (HARD, 2000, p. 369)



Considerações finais

Acredita-se que a MA é um mecanismo de disciplinamento, uma vez que
produz subjetividades dentro do espaço institucional da escola, mais
precisamente nas atividades de sala de aula, ao mesmo passo que serve de
controle na medida em que se estende ao corpo social através da exigência
feita ao aluno de entender essa subjetividade criada para o corpo social.

Acreditamos que a produção de subjetividades é recorrente dentro da
escola e uma das formas de produção é a MA que, como dispostivo produz
um determinado sujeito, que supera os limites institucionais, fazendo parte
de todos os momentos da vida do sujeito. Se o limite territorial da
instituição se tornou ameaçado pela não existência de um espaço definido
entre o dentro e fora da escola, agora, incita-se no sujeito que ele seja
participativo e útil para a sociedade, isto é, o sujeitos que as MAs fabricam
são sujeitos disciplinados dentro da escola e controlados fora dela, uma vez
que a necessidade de inserção e desejo que se cria nesse sujeito para que ele
assuma a posição esperada na sociedade o coloca sempre sobre controle
seja pelos mecanismos internos à escola seja pelos externos a ela, os quais
acabam se tornado um só na construção de uma subjetividade.
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Resumo: O tema do referido artigo é o estudo do discurso político da ex-
presidenciável Marina Silva sob a perspectiva da Análise do Discurso Ecológica,
doravante ADE. Para tanto, selecionamos duas entrevistas com a candidata,
veiculadas pela Rede Globo. Nosso objetivo, com isso, é examinar o modo como
as propostas de Marina evidenciam um fazer político e se elas estão em
consonância com os princípios da ADE. Utilizada neste artigo como referencial
teórico, a ADE defende a vida não só humana, mas em sua diversidade,
analisando suas lutas constantes contra o sofrimento evitável. A metodologia
dessa abordagem teórica (ecometodologia) é a ‘focalização’, ou seja, o recorte de
dado campo de interações, mas sem desprezar o todo (Garner, 2004),
caracterizando-se, principalmente, por ser uma disciplina multimetodológica
(Couto; Albuquerque, 2015). A análise das entrevistas evidenciou que a candidata
não possui um discurso ecológico, apesar de tratar do tema meio ambiente. No
entanto, o que se percebe é que há uma preocupação de fato com a preservação do
ecossistema, o que já é um ponto positivo e que converge com a ADE.

Palavras-chave: Discurso político. Análise do Discurso Ecológica. Ecologia.

 

Introdução

Após uma breve observação da campanha de Marina Silva à presidência
da República, no ano de 2014, percebemos que ela era considerada por
muitas pessoas, e também por seus adversários à corrida presidencial, como
uma pessoa contraditória, fato questionado durante uma de suas entrevistas.



Diante disso, surgiu o tema deste artigo, que se debruça sobre o discurso
político de Marina Silva no sentido de examinar como suas propostas
evidenciam um fazer político e como elas convergem para os princípios
propostos pela Análise do Discurso Ecológica.

Como objeto de análise, selecionamos duas entrevistas feitas com Marina
Silva durante a campanha presidencial de 2014, veiculadas no Jornal da
Globo e no Bom Dia Brasil (todos pertencentes à Rede Globo de
Televisão). As entrevistas promovidas por essa rede televisiva foram
selecionadas visto que todos os candidatos à presidência do país
solicitaram, no ano de 2014, à equipe de jornalismo, que elas fossem
gravadas e disponibilizadas posteriormente. Nesse sentido, as selecionamos
por terem sido transcritas na íntegra.

Nessas entrevistas, a candidata é questionada sobre suas propostas,
relacionadas a diversos temas, porém, os que mais se sobressaem são
aqueles que despertam um maior interesse da sociedade, pois estão
diretamente relacionados ao cotidiano do cidadão comum, a saber:
trabalho/emprego, saúde, educação e meio ambiente.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, realizamos uma abordagem
teórica com base na Análise do Discurso Ecológica, doravante ADE, que
enfatiza a ideologia da vida. Para a ADE, a ideologia da vida tem como
base a Ecologia Profunda, de Naess. Trata-se de uma perspectiva que se
propõe defender o equilíbrio de um ecossistema, ressaltando, nos discursos
os enunciados que se articulam de forma contrária as noções ecológicas
como diversidade, holismo, etc. Essa corrente teórica difere das demais por
assumir um caráter intervencionista, no sentido de prescrever alternativas
realizáveis em prol da defesa da vida.

Este artigo é composto por três seções. Na primeira (1), apresentamos o
suporte teórico no qual este estudo se embasa e, portanto, essa seção aborda



questões relativas à ADE; a segunda (2) seção apresenta a análise do objeto
em si, relacionada à teoria; e, por fim, na terceira (3), realizamos as
considerações finais desta pesquisa.

Análise do Discurso Ecológica e seus princípios

De acordo com Couto, Couto e Borges (2015), a Análise do Discurso
Ecológica situa-se na linguística ecossistêmica, que é uma versão da
ecolinguística praticada no Brasil. Portanto, ela tem como pressuposto o
ecossistema integral da língua, que é formado pelo Povo, representado pela
sigla (P), pelo Território (T) e pela Língua (L). Esses três componentes do
Ecossistema Fundamental da Língua (EFL) se inter-relacionam e, nesse
sentido, para que haja L é necessário que exista um P, cujos membros vivam
e convivam em um T (COUTO, 2007).

O Ecossistema Linguístico é composto pelos meios ambientes natural,
social e mental. O meio ambiente (MA) é parte do ecossistema, ou seja, só
existe dentro dele. O MA natural é constituído pelo entorno físico da
linguagem, que inclui não só o território, mas também os outros elementos
da natureza, como, por exemplo, o ar, as águas, os corpos celestes e,
também, o corpo físico dos membros de P. Se pensarmos na perspectiva da
linguagem, que não é um ser, mas sim relações, seu meio ambiente seria
onde se manifestam essas relações, ou seja, no mundo físico (ecossistema
natural). Por sua vez, o MA social é constituído pelo próprio P, organizado
socialmente, que convive em determinado T e, por isso, utilizam a mesma
língua. O MA mental é constituído pela infraestrutura cerebral e pelas
conexões neurais, que entram em ação na aquisição, no armazenamento e
no processamento da linguagem (COUTO, 2007).

Segundo Couto et al. (2015), a ADE possui algumas fontes principais de
inspiração, dentre as quais se destaca a visão ecológica do mundo, que



permite um olhar diferente sobre ele, um olhar do ponto de vista ecológico.
Desse modo, um ecologista convicto preocupa-se, inclusive, com a
linguagem que utiliza, priorizando aquela que não induza a depredação da
natureza nem ofenda nenhum segmento da sociedade, como a comunidade
LGBT, os negros, etc. A Visão Ecológica de Mundo (VEM), que enfatiza os
seres vivos, deve levar o estudioso a ver seu objeto de estudo como parte de
um todo maior.

A ADE encontrou ainda, como fonte de inspiração, a Ecologia Profunda
de Arne Naess (1912-2009), que vai à raiz dos problemas, sem concessão à
ganância econômica, diferentemente da “ecologia rasa”, que defende o
meio ambiente desde que essa defesa não contrarie os interesses
econômicos. O Taoísmo, para quem somos seres tridimensionais,
compostos de corpo, mente e espírito, também inspirou o surgimento da
ADE. Ele possui como conceito central a harmonia e daí decorrem outros
conceitos, como tolerância, humildade e prudência, os quais contribuem
para que uma sociedade viva sem conflitos. A análise do discurso positiva
também se revelou fonte de inspiração, pois ela sugere que se assuma uma
postura positiva frente ao mundo, fazendo dele um lugar melhor. Por fim, a
ecologia social, que defende a ideia de que grande parte dos problemas
ambientais e ecológicos é de base social, ou seja, criados pela sociedade. É
preciso que a sociedade tenha consciência de que a preservação do meio
ambiente deve se dar em prol do bem-estar de todo e qualquer ser vivente,
no sentido de que todos nós que aqui estamos temos a mesma importância,
seja do mundo vegetal ou animal. No entanto, essa consciência não surgirá
do nada, ela precisa ser construída a partir da mudança de comportamento
de cada um ao longo do tempo (COUTO et al., 2015, p. 130-131).

Conforme afirmam Couto et al. (2015, p. 131), a filosofia de Gandhi, que
se aproxima dos ensinamentos do Taoísmo, também inspirou a ADE.



Gandhi defendeu seus ideais de forma pacífica, o que incomodou muito
seus inimigos. Ele adotou a ideia da não violência, da não ofensa, e assumiu
posturas assimiladas por uma visão ecológica de mundo, que incluíam
direitos iguais para as mulheres, pluralismo étnico e religioso e a luta contra
a divisão em castas. Todas essas posturas vão ao encontro de uma sociedade
mais igualitária, que preze pelo bem-estar de todos os seres.

Para Couto et al. (2015, p. 133), a ADE não faz apenas análise de
discurso ecológico, antiecológico ou pseudoecológico, ela vai além, pois
analisa ecologicamente todo e qualquer discurso. Ela é uma disciplina da
ecologia que faz estudos de fenômenos da linguagem, e não o contrário, isto
é, a ADE não usa termos da ecologia apenas como metáfora.

De acordo com Couto et al. (2016, p. 449), o modo pelo qual a ADE
encara o mundo é pelo ângulo de uma defesa intransigente da vida,
evitando, assim, o sofrimento, que pode ser natural, mental e social. O
sofrimento natural é aquele que está visível e que não se pode negar, como
um espancamento, por exemplo, que pode levar ao maior tipo de sofrimento
que se pode imaginar, a morte. O sofrimento mental é causado pelos vários
tipos de assédio que existem, seja moral, sexual, agressões verbais, etc.
Esse sofrimento pode se dar tanto no âmbito do trabalho quanto no familiar
ou em qualquer outra relação interpessoal, posto que ocorre quando uma
pessoa expõe a outra a situações que lhe causam algum tipo de incômodo.
Por fim, o sofrimento social diz respeito aos casos de difamação,
desmoralização em público, entre outros. Esses tipos de sofrimento não se
restringem apenas aos seres humanos, mas também aos demais animais,
como, por exemplo, no caso da caça e pesca lúdica, que se dá apenas para
satisfazer a vontade do ser humano, e não com vistas à alimentação, ou seja,
expõe os animais ao sofrimento apenas por prazer.



Há uma série de assuntos que devem ser estudados pela ADE, dentre os
quais destacamos alguns, citados por Couto et al. (2016, p. 452), como, por
exemplo, o antropocentrismo, que diz respeito à supervalorização do ser
humano em detrimento dos outros seres vivos, isto é, coloca-se o homem
como o centro do universo. Esse tipo de atitude, comum nos dias atuais,
tem nos levado à destruição do nosso meio ambiente em prol de propósitos
que somente beneficiam os seres humanos. Podemos enxergar essa visão
antropocêntrica também quando o homem pensa na preservação do meio
ambiente como maneira de garantir a própria sobrevivência, ou seja, não se
preserva porque de fato entendeu-se a importância do meio ambiente, mas
sim porque se compreendeu que a sua destruição pode ser prejudicial à
manutenção da própria vida (COUTO et al., 2016, p. 452).

Sobre o culto ao desenvolvimentismo, Couto et al. (2016, p. 452) nos
dizem que isso é um problema, pois implica na interferência do homem no
meio ambiente. Ademais, o desenvolvimento significa ir de um estado
menor a um outro maior, o que sugere que o que o grande é melhor. Nesse
sentido, o culto ao desenvolvimento vai contra um dos princípios da ADE,
o Taoísmo, que, por exemplo, considera a importância de um ser em relação
ao outro, um complementando o outro, no sentido de que só me defino
enquanto grande, pois existe um pequeno para me relacionar. No entanto,
não podemos desconsiderar a importância do desenvolvimento para nossa
economia, sendo necessário mudar é a maneira como se faz. Não se deve
pensar na preservação do ambiente apenas para ter a possibilidade de se
retirar mais recursos, mas sim porque se entende a importância de se manter
o equilíbrio, um dos princípios da ADE. Sabemos que tanto a economia
quanto a política são inevitáveis em nossa sociedade, mas, como bem
ressaltou Couto, Couto e Borges (2015), deve-se ter em mente que a visão
de mundo ecológica inclui a economia e a política, porém, a visão



econômica e a visão política do mundo não incluem a ecologia, o que faz
com que a natureza sempre fique com os prejuízos.

O etnocentrismo consiste em considerar o que existe em nossa cultura
melhor do que o que existe na dos outros. Julgamos uma cultura diferente a
partir do ponto de vista que temos, formado em uma cultura com outros
costumes e tradições. Nesse sentido, a minha cultura não pode servir como
parâmetro de comparação para as outras. Entretanto, quando pensamos no
caso das mulheres em alguns países muçulmanos radicais, sabemos o
quanto elas são expostas ao sofrimento físico, mental e também social e,
então, não podemos ignorar essa questão, pois, como afirma Naess, nesses
países há uma minoria que discorda dos costumes praticados por essas
comunidades em relação à mulher e essa pequena minoria deve receber
nosso apoio, visto buscar a extinção de todas as formas de sofrimento
(COUTO et al., 2016, p. 453).

O androcentrismo (machismo) também é uma manifestação da linguagem
preconceituosa, já que diminui e traz sofrimentos à mulher. Vivemos em
uma sociedade machista, em que a violência contra a mulher é escancarada
e pouco punida. Desse modo, a luta das feministas se encaixa aqui, pois está
no conceito mais amplo da igualdade de direitos e deveres dos seres
humanos, independentemente do sexo.

Para a ADE, é preciso falar em uma ideologia da vida, já que somente a
ideologia política apresenta características que vão contra uma visão
ecológica e taoísta de mundo. Segundo Couto et al. (2015), a ideologia
ecológica parte da visão ecológica de mundo e procura sempre estar em
sintonia com a Ecolinguagem. Por fim, vale ressaltar que a ADE assume,
ainda, um caráter intervencionista e prescritivo, em prol da vida, e, por ser
ecológica e, em decorrência disso, holística, nada do que é manifestação
linguística pode lhe escapar (COUTO et al., 2016).



Análise do Objeto

Utilizamos como objeto de análise, nesta pesquisa, duas entrevistas
realizadas com Marina Silva por dois telejornais da Rede Globo de
Televisão, o Jornal da Globo e o Bom dia Brasil. Essas entrevistas foram
concedidas durante a campanha presidencial de 2014, em que Marina
lançou-se como candidata pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). A
princípio, Marina concorria como vice de Eduardo Campos, no entanto,
após a morte do candidato, ela assumiu o lugar, tendo como vice Beto
Albuquerque. Para uma melhor organização desta seção, chamaremos a
entrevista concedida ao Bom dia Brasil de entrevista I e a ao Jornal da
Globo de entrevista II.

A entrevista do Bom dia Brasil foi realizada no dia 25 de setembro de
2014, pelos jornalistas Chico Pinheiro, Ana Paula Araújo e Miriam Leitão.
Marina foi a última candidata à presidência a realizar a entrevista, tendo
sido a ordem determinada por sorteio. Por sua vez, a entrevista feita pelo
Jornal da Globo ocorreu em 1º de setembro do mesmo ano, pelos
jornalistas William Waack e Christiane Pelajo.

Ao longo das entrevistas há uma mobilização de vários temas que,
normalmente, faz parte de entrevistas com candidatos a algum cargo
público. Marina Silva é questionada sobre as propostas referentes a diversos
setores da sociedade, que afetam diretamente a população. Temas como a
reforma da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), educação, saúde,
economia e meio ambiente se fazem presentes.

No início da entrevista I, após os cumprimentos entre os jornalistas e a
ex-presidenciável, a economista Miriam Leitão é quem faz o primeiro
questionamento. Ela inicia então referindo-se a um tema que faz parte do
cotidiano da população em geral, portanto, um dos temas mais discutidos
em época de campanhas eleitorais, a CLT e a Legislação Trabalhista.



Miriam, ao questionar a ex-candidata, opta por dizer mudança na legislação,
ao passo que para Marina é preciso falar em atualização da legislação.

Nesse sentido, há um jogo de palavras, o qual se pode ver no Recorte 1,
em um primeiro momento a jornalista Miriam Leitão refere-se a uma
atualização da legislação trabalhista e, posteriormente, fala-se em uma
mudança nessa legislação. No entanto, a ex-presidenciável Marina Silva
mantém a preferência pelo primeiro lexema atualização. A utilização dos
lexemas atualizar e mudar provocam efeitos de sentido diferentes. De
acordo com o dicionário de língua portuguesa, atualizar significa tornar-se
atual, modernizar-se, ao passo que mudar significa modificar, alterar,
transformar. Desse modo, “mudança na legislação trabalhista” gera
determinados sentidos como, por exemplo, transformação nas leis que já
estão estabelecidas, perda de direitos já conquistados pelos trabalhadores, o
que é visto como algo negativo, posto que “atualização na legislação
trabalhista” acarreta sentidos outros, com conotação positiva, já que o que é
moderno é enxergado como algo bom, moderno é aquilo que não é antigo,
que se renova e, nesse sentido, muito melhor. Portanto, o eleitor se sentiria
muito mais seguro frente à construção atualização da legislação
trabalhista.

Sobre a CLT, Marina, conforme Recorte 1, afirma que manterá as
conquistas dos trabalhadores, contudo, é necessário que se atualizem alguns
pontos, no sentido de retirar da informalidade os trabalhadores que ainda
não se firmaram de maneira legal no mercado de trabalho. Marina propõe
uma evolução nas leis trabalhistas, posto que a regulamentação desses
trabalhadores informais acarretaria em uma melhoria de vida destes. Sobre
a evolução, Couto et al. (2016) nos dizem que evoluir é adaptar-se e essas
duas características do ecossistema biológico se relacionam de forma direta,
pois o nascimento, ou até mesmo a morte de um organismo, é evolução.



Nesse sentido, essa evolução é também adaptação, já que busca adaptar-se
às demandas dos trabalhadores que necessitam de uma garantia em relação
ao trabalho.

Recorte 1:
Miriam Leitão: Candidata Marina, a senhora falou em atualizar a legislação trabalhista e
disse que não vai mudar a CLT, mas só... apenas a referência a essa mudança na legislação
trabalhista já assusta os trabalhadores, naturalmente. E o que que a senhora vai mudar e como
vai mudar?
Marina Silva: Quando se fala em atualização é exatamente para manter os direitos já
conquistados e ampliar aqueles que os trabalhadores ainda precisam conquistar. Por exemplo,
hoje, nós temos cerca de 20 milhões de brasileiros que estão na informalidade. E nós estamos
assumindo o compromisso de fazer um esforço para que se tenha meios para que essas pessoas
possam vir para o mercado formal de trabalho.

No Recorte 2, a partir do lexema “condenado” (que significa aquele que
sofreu condenação, infeliz), nota-se que Marina entende que a permanência
dos trabalhadores na informalidade deve ser vista como algo ruim, o que
geraria sofrimento, já que, com os direitos precarizados, o trabalhador seria
lesado de alguma maneira. Nesse sentido, a evolução nas leis seria uma
forma de acabar com esse sofrimento que os atinge, o que está em
consonância com um dos princípios da ADE, o de buscar a extinção de
todas as formas de sofrimento, seja ele natural, mental ou social.

Recorte 2:
Marina Silva: Exato, não é simples, mas nós não podemos partir do princípio de que essas
pessoas devam ficar condenadas para o resto da vida a ficar na informalidade, inclusive, com
seus direitos precarizados em relação à Previdência.

Ao propor atualizações na legislação trabalhista, no sentido de ampliar os
direitos que já se têm, Marina, de alguma maneira, dialoga com a população
de classe média baixa que é formada em sua maioria por trabalhadores
assalariados e que são, junto aos empregadores, os maiores interessados na
discussão dessa pauta. Marina, no que diz respeito a esse tema, vai ao



encontro de um dos princípios ecológicos básicos defendidos e praticado
pela ADE, o holismo, ou seja, a capacidade de considerar e observar o todo.
O uso do lexema Todos no Recorte 3 demonstra que o que se pretende
quando se fala em atualização é que todos os trabalhadores possam usufruir
de seus direitos, garantindo assim seu bem estar e sua segurança quanto ao
seu trabalho, mas não somente isso, posto que a proposta visa garantir
também a segurança das empresas que contratam trabalhadores, no sentido
de que elas saibam como se dá o processo de terceirização das atividades-
meio. Desse modo, por ser uma proposta que parte de uma visão holística, o
seu cumprimento resultaria em um maior equilíbrio e harmonia, tanto entre
o governo e as empresas, quanto entre as empresas e os seus empregados. O
equilíbrio e a harmonia também são princípios da ADE, já que a existência
destes pressupõe a não existência de conflito, que é o que a ADE busca
extinguir.

Recorte 3:
Marina Silva: Existe uma lei que faz essa regulamentação, mas nem todos os trabalhadores
têm os seus direitos assegurados. E nem todas as empresas se sentem seguras com a forma
como esse processo foi estabelecido, que, em muitos aspectos, tem a ver com uma súmula do
Supremo. Então, fazer essa atualização para que aqueles que vivem na informalidade possam
entrar no mercado formal de trabalho e, ao mesmo tempo, aqueles que estão na atividade-
meio, que já estão no processo de terceirização, não a atividade-fim, que fique bem claro que é
o que já existe que essas pessoas possam ter seus direito respeitados e que empregados e
empregadores possam ter segurança jurídica.

No que diz respeito aos incentivos dados as empresas automobilísticas
pelo governo, Marina questiona o fato de não ser cobrada nenhuma
contrapartida das empresas, ou seja, beneficiam-se as indústrias com a
isenção de impostos e, no entanto, não há um retorno para a população
como um todo. É nesse sentido que Marina fala sobre exigir uma
contrapartida das indústrias que são beneficiadas de alguma maneira,
conforme Recorte 4. Um exemplo de contrapartida é o melhoramento da



qualidade dos equipamentos visando a redução de CO2, o que acarretaria na
diminuição da poluição, o que é um ponto positivo para o nosso
ecossistema que é formado pelo meio ambiente e todos os organismos que
interagem entre si. Nesta perspectiva, o benefício viria em função não só do
meio ambiente em si, com sua fauna e sua flora, mas também para todos os
seres humanos, já que vivemos em interação, mantemos também uma
relação de interdependência com o meio ambiente, nesse sentido, o que nos
afeta enquanto ser humano afetará também o meio em que vivemos bem
como o contrário.

Essa proposta de redução da poluição por meio da fabricação de produtos
com uma maior qualidade está em consonância com os princípios da ADE
de preservação da vida e proteção do meio ambiente, no entanto, é uma
proposta que nasce de uma perspectiva econômica, ou seja, é visando o
lucro que se pensa em diminuir algo que é tão prejudicial ao meio ambiente.
É claro que não se pode negar a importância da indústria automobilística
para nossa economia, nem tampouco deve-se desprezar pequenas atitudes
que surgem para preservar o meio ambiente, ainda que seja com vistas a
obter lucros ou outros benefícios, entretanto, é preciso buscar sempre e cada
vez mais a promoção de atitudes que nasçam de uma perspectiva ecológica,
pois essa inclui a econômica, o que não acontece ao contrário, posto que a
visão econômica não inclui a ecológica.

Recorte 4:
Marina Silva: A atitude do governo em não exigir nenhuma contrapartida, principalmente da
indústria automobilística, faz com que no Brasil esses benefícios aconteçam sem que a
indústria automobilística se preocupe em melhorar a qualidade dos seus equipamentos, de
diminuir emissão de CO2, de diminuir a poluição. Nos Estados Unidos, isso foi feito também,
só que foi feito com contrapartida.

No Recorte 5, Marina é questionada por Miriam Leitão sobre o temor que
os empresários têm em relação à candidata. De acordo com a jornalista,



esse temor se deve ao fato de que, diante de um possível conflito entre o
agronegócio e os ambientalistas, Marina teria uma tendência a ouvir mais
os argumentos dos ambientalistas, devido a sua trajetória de vida e luta. No
entanto, a candidata sai em sua própria defesa, alegando que “as duas coisas
não são incompatíveis” e que seria fundamental aliar economia e ecologia.
Desse modo, o que Marina apoia e busca é um equilíbrio entre ambas as
áreas, o que culminaria em uma harmonia entre os dois setores que, ao
longo dos anos, parecem não manter um diálogo.

Esses princípios estão presentes nas filosofias orientais que inspiraram o
surgimento da ADE: o taoísmo e a filosofia de Gandhi. Essas filosofias
valorizam o diálogo, o equilíbrio, a harmonia, o que auxilia a sociedade a
viver sem conflitos. Dessa maneira, a junção entre economia e ecologia
seria de fato interessante, mas a questão é como tornar isso possível.
Conforme Couto et al (2015), uma visão econômica não inclui a ecologia, o
que faria com que o meio ambiente ficasse sempre com os prejuízos, mas
uma visão ecológica pode sim incluí-la. Nesse sentido, é preciso pensar em
alternativas que propiciem a harmonia entre os dois setores, mas nas quais
os interesses econômicos não sobressaiam aos ecológicos.

Recorte 5:
Marina Silva: Que as duas coisas não são incompatíveis. Miriam. Eu tenho insistido que é
fundamental juntar economia e ecologia.

No decorrer da entrevista I, Marina segue falando sobre o agronegócio e a
ecologia. A candidata afirma que o conflito que existe deve ser manejado,
porém, de uma perspectiva ecológica, o conflito deveria ser extinto,
garantindo, assim, a harmonia. No Recorte 6, afirma-se que as chuvas de
três regiões do nosso país se dão em função da floresta Amazônica e Marina
assegura, então, que sua destruição significaria a ameaça de transformar em
deserto as regiões mais prósperas para o agronegócio. Desse modo, a



preocupação com a preservação dessa floresta emerge de uma visão
antropocêntrica, um dos temas discutidos pela ADE, uma vez que o
antropocentrismo significa colocar o homem como o centro do universo.
Quando se diz que é interesse do próprio agronegócio proteger, essa
proteção se dá pelo fato de manter produtivas as regiões que interessam a
esse tipo de negócio, e não por entender que é preciso proteger as florestas
no sentido de que é importante manter um equilíbrio.

Recorte 6:
Marina Silva: O conflito é para ser manejado. Não sei se vocês viram uma matéria que saiu
recentemente dizendo que as chuvas do Sul, do Sudeste e de parte do Centro-Oeste elas se dão
em função da Amazônia. A destruição da Amazônia significa a ameaça de transformar em
deserto as regiões mais prósperas do agronegócio. Então é interesse do próprio agronegócio
moderno, das pessoas que querem aumentar a produção por ganho de produtividade, que a
gente não fique neste dilema. Não há esse dilema para produzir e proteger. As duas coisas são
inteiramente possíveis.

Para Marina o problema que o agronegócio enfrenta é em relação à
infraestrutura das estradas, o que faz com que grande parte da produção se
perca, ela afirma ainda que a questão dos índios ou dos quilombolas não é o
problema. Essa afirmação da ex-candidata gera efeitos de sentidos que vão
contra o que Marina sempre viveu e praticou, a defesa do meio ambiente,
por exemplo, bem como a defesa das minorias, pois a escolha lexical pode
gerar em seu eleitor a ideia de que essas são questões secundárias ou, até
mesmo, sem importância. A luta pela manutenção dos territórios indígenas
sempre foi muito forte e necessária, já que em nome de uma maior
produtividade muito já se desmatou e ainda hoje se desmata. Nesse sentido,
dizer que essas questões não representam problema para o agronegócio,
conforme Recorte 7, é desmerecer e diminuir uma luta que ainda existe que
é a proteção das áreas reservadas às comunidades indígenas. Essas questões
ambientais, dos índios e dos quilombolas não precisam ser enxergadas



como problema pelo agronegócio, no entanto, precisam ser tratadas
enquanto questões sérias que são e não desconsideradas como se não
existissem.

Recorte 7:
Chico Pinheiro: O trabalho da Embrapa.
Marina Silva: O trabalho da Embrapa e o investimento dos grandes produtores, que eles
próprios passaram a investir em pesquisa. Quem não consegue isso são os pequenos. E tem
um falso dilema. É a cortina de fumaça que é feita toda eleição. O problema do agronegócio
não é a proteção do meio ambiente, não são os índios e os quilombolas. É a falta de
infraestrutura de hidrovias, de ferrovias, de termos estradas adequadas para o transporte.

Marina Silva sempre foi ligada as causas ambientais e por conta disso é
bastante cobrada em relação a sua posição frente às questões que envolvam
o dilema entre o progresso econômico e a proteção ambiental. É nesse
sentido que a jornalista Ana Paula Araújo aponta uma das preocupações dos
empresários em relação a um possível mandato da ex-candidata Marina.
Conforme Recorte 8, há um temor de que Marina seja mais sensível aos
argumentos dos ambientalistas do que de empresários, justamente por toda
a sua história de vida política e, principalmente, pelo trabalho que a ex-
candidata realizou enquanto Ministra do Meio Ambiente. Portanto, o que se
percebe é que ainda há um problema em se pensar em um progresso
econômico que não negligencie a proteção do meio ambiente, do contrário
esse temor não existiria. Tanto é que como afirma a própria ex-candidata,
quando se protegeu as áreas que, de acordo com alguns empresários, não
seriam impactadas perdeu-se o interesse por construir estradas. Um dos
grandes desafios que enfrentamos está para além de apenas tomarmos
atitudes para proteger o meio ambiente, mas também de começarmos a nos
guiar e agir a partir de uma visão, de uma perspectiva ecológica, pois se
uma das características dessa perspectiva é a visão holística, todos os
segmentos da sociedade, seja ele econômico, de saúde, educação, etc. serão



pensados. E é a partir dessa visão que podemos pensar em um equilíbrio
entre todos os setores da sociedade, sem que nenhum seja mais beneficiado
do que o outro.

Recorte 8:
Ana Paula Araújo: Exatamente isso que eu queria perguntar, candidata. Esse temor de que a
senhora vá ser mais sensível a argumentos de ambientalistas do que de empresários, inclusive
nos casos das obras de infraestrutura, vem muito em função de quando a senhora foi ministra
do Meio Ambiente e era muito criticada por travar as licenças ambientais.
Marina Silva: Quando a gente protegeu a área, que eles diziam que não ia ser impactada,
perdeu o interesse por fazer a estrada. A estrada não entrou nas obras do PAC, o consórcio
privado desistiu de fazer a estrada e os prefeitos e os governadores também não falavam mais
da estrada. Sabe por quê? Porque não era mais possível a grilagem. Depois que eu saí
negligenciaram o plano BR-163 e o desmatamento voltou a crescer.

Há dois momentos na entrevista em que as posições assumidas pela
candidata Marina são questionadas. Em um primeiro momento Chico
Pinheiro, conforme Recorte 9, lhe pergunta sobre sua posição em relação
aos alimentos transgênicos e afirma que “agora” ela diz ser uma lenda a
história de que ela era contra os transgênicos. Quando dizemos algo, há
uma série de não ditos que se fazem presente e que também significam. O
uso do advérbio de tempo “agora”, feito pelo jornalista, nos permite
entender que em um passado a candidata realmente era contra o uso dos
transgênicos. Inclusive, enquanto ministra do Meio Ambiente, ela usou uma
passagem da bíblia para embasar a sua postura contra os alimentos
transgênicos no país. No entanto, a ex-candidata tenta justificar sua posição
anterior dizendo que a moratória que ela impôs era para que mais estudos
fossem feitos no sentido de descobrir se esses alimentos transgênicos
trariam ou não prejuízos e malefícios para os seres humanos e para o meio
ambiente. Desse modo, entendemos que é uma preocupação válida, mas que
não exclui as posições contraditórias assumidas pela ex-candidata. Em um
segundo momento, conforme Recorte 10, a jornalista Miriam Leitão afirma



que Marina “era acusada por seus adversários de mudar muito de ideia”.
Desse modo, percebemos que sua imagem pública é afetada por suas
posições que, em muitas vezes, pode ser vista como contraditória. Não há
um equilíbrio entre os discursos proferidos pela candidata durante a
campanha de 2014 e em anos anteriores.

Recorte 9:
Chico Pinheiro: Candidata, vamos falar dos transgênicos, como é a sua posição em relação
eles. Porque a senhora diz agora que é uma lenda que a senhora fosse contra os transgênicos.

 
Recorte 10:
Miriam Leitão: Candidata Marina, a senhora é acusada pelos adversários de mudar muito de
ideia. Eu quero ficar na economia, que é o meu terreno.

Ao longo da campanha eleitoral, Marina fez duras críticas ao que ela
chama de velha política, ou seja, as alianças que são feitas entre vários
partidos políticos. Entretanto, em alguns momentos ela reconhece os pontos
positivos de cada governo, como se pode confirmar no Recorte 11, no que
diz respeito à credibilidade que o país tem perante os investidores. No
entanto, essa credibilidade, de acordo com a ex-candidata, foi perdida no
governo da ex-presidente Dilma. A ex-candidata afirma que não se pode
aventurar em política econômica e que a criação de um ambiente de
estabilidade para o mercado financeiro só é possível com um governo que
tenha legitimidade. Ao dizer que não se pode aventurar em política
econômica, percebemos que esse discurso só é possível porque alguém, em
um outro momento, se aventurou nessa área. Posteriormente, Marina afirma
que “Dilma é que se aventurou” e é em decorrência disso que enfrentamos
uma crise com juros altos e pouco investimento. Aventurar, de acordo com
o dicionário, significa expor ao perigo, arriscar, certamente uma pessoa que
se torna uma liderança política não é bem vista quando é caracterizada
como uma pessoa que se aventura. Desse modo, quando Marina diz que



“Dilma é quem se aventurou”, o não dito ganha visibilidade, pois ao afirmar
que a presidente se aventura, diz também que ela não é confiável, racional
assim como uma liderança deve ser.

Recorte 11:
Marina Silva: Isso só será possível com um governo que tenha legitimidade. E que, de
antemão, estabeleça o seguinte: nós não vamos nos aventurar em política econômica, não
vamos inventar a roda. Há um processo que vem dando certo desde o governo Itamar, o
presidente Fernando Henrique consolidou, o presidente Lula manteve. A presidente Dilma é
que se aventurou. E agora nós temos o nosso país com baixa credibilidade, pouco
investimento, juros altos – que favorece o baixo empenho, é, investimento[...]

Em um dos momentos da entrevista, quando já se caminha para o final da
sabatina, a jornalista Ana Paula Araújo traz a tona, ou retoma, algo que
sempre é muito falado, que é a imagem frágil construída em torno de
Marina Silva, muito por conta de sua história de vida durante a infância, em
que sobreviveu a diversas malárias e a outras doenças. A jornalista
questiona o fato de Marina ter chorado ao saber dos ataques feitos pelo ex-
presidente Lula, alegando que isso reforça a imagem de fragilidade, o que
de certa maneira é uma característica negativa em se tratando de uma
pessoa que concorre a um dos cargos de maior importância e
responsabilidade do país. Ao questionar, no Recorte 12, se “esse choro não
reforça uma imagem de fragilidade perante o eleitor”, entendemos que essa
imagem já existe a partir do uso do lexema reforçar, somente se reforça
aquilo que já existe, nesse sentido, o que possibilita a existência desse
discurso são os vários outros que dizem que a ex-candidata é frágil, sensível
e que possui uma saúde frágil. Os efeitos de sentido que o discurso da
jornalista pode despertar nos eleitores podem levá-los a repensarem os
votos, já que sendo uma candidata tão frágil talvez não seja uma boa
governante.

Recorte 12:



Ana Paula Araújo: Queria sair um pouquinho agora da economia, a senhora em uma
entrevista recente à “Folha de S. Paulo” quando foi perguntada sobre os ataques que sofreu
por parte do ex-presidente Lula, a senhora chorou. Esse choro não reforça uma imagem de
fragilidade perante o seu eleitor? Uma imagem que a senhora nega.
Marina Silva: Eu não nego, eu sempre, parece até vaidade, mas eu sou uma pessoa sensível.
Eu...

No entanto, para Marina essa história de vida e luta serve na verdade para
mostrar a sua força, conforme Recorte 13, em que ela afirma ter enfrentado
diversas doenças. A escolha lexical diz muito sobre como ela enxerga as
experiências pelas quais passou. Enfrentar, de acordo com o dicionário,
significa encarar, atacar de frente, ou seja, demanda coragem e é nesse
sentido que para ela a sua história a qualifica enquanto forte e corajosa, o
que não poderíamos dizer caso ela tivesse optado pelo lexema sobrevivido,
pois possibilitaria outros efeitos de sentido.

Recorte 13:
Marina Silva: Ter enfrentado cinco hepatites, cinco malárias, três hepatites, uma
leishmaniose, perder a mãe aos 14 anos, ter sido alfabetizada aos 16 anos, ter passado o que eu
passei, vir me dizer que isso é fragilidade e me pedir para não ter emoções, sinceramente. Eu
já vi tantas vezes líderes chorando e não é por isso que eles são mais fracos ou menos fracos,
muito pelo contrário.

A entrevista II se inicia com a pergunta da jornalista Christiane Pelajo,
que aborda a polêmica em torno do plano de governo lançado por Marina
Silva. Após o lançamento desse plano, a equipe de campanha da candidata
publicou erratas em seu blog sobre questões referentes aos direitos do grupo
LGBT e, posteriormente, também em relação ao agronegócio. Todas essas
alterações geraram um desconforto por parte de alguns eleitores em relação
a ela. Inclusive, esse foi um dos fatores que fez com que Marina fosse
chamada por muitos de contraditória, sendo ela questionada sobre esse
recuo em seu plano de governo e se ele se deu em decorrência de sua
religião. No entanto, ela afirma que não e que essas alterações foram fruto



de erros de publicação. Nas perguntas seguintes o tema continua o mesmo,
os direitos da comunidade LGBT.

No Recorte 14, Marina é questionada sobre o porquê de não ser a favor
da lei que equipara a homofobia ao racismo. A candidata diz que a lei ainda
está em tramitação e que é preciso diferenciar “aspectos ligados à convicção
ou manifestação da opinião”. Tanto a homofobia quanto o racismo são
práticas que trazem sofrimento ao ser humano, bem como à comunidade em
geral, já que vivemos todos em sociedade. Nesse sentido, uma lei contra a
homofobia diminuiria o sofrimento de inúmeras pessoas em nossa
sociedade e a ADE se posicionaria em favor dessa lei, posto que sua
instituição diminuiria o sofrimento em seus três aspectos, tanto o natural,
quanto o social e o mental. A homofobia tem levado à morte de muitas
pessoas, o que configura o sofrimento natural. Além disso, ela também gera
sofrimento social e mental, o primeiro porque é uma maneira de humilhar,
de diminuir o outro. Muitos homossexuais sofrem com essa prática, que os
degrada social e mentalmente já que muitos podem se afastar do convívio
em sociedade, se isolar do mundo. Isso, consequentemente, pode gerar
problemas psicológicos. A ADE, por assumir uma postura prescritiva, é a
favor da lei que criminaliza a homofobia, pois essa seria uma medida que
diminuiria o número de mortes e de sofrimento. Portanto, a postura
assumida pela candidata se afasta dos princípios da ADE, posto que ela se
mostra relutante em apoiar a criação de uma lei que, ademais de diminuir o
sofrimento, estaria salvando vidas.

Recorte 14:
Christiane Pelajo: O que que impede a senhora de ser a favor da lei que equipara a
homofobia ao racismo. É religião?
Marina Silva: Não. É que a lei que está em tramitação, ela ainda não faz a diferenciação
adequada em vários aspectos. Por exemplo, ninguém pode defender homofobia, qualquer
forma de preconceito, discriminação. “Por outro lado, você tem os aspectos ligados à
convicção ou à manifestação de uma opinião.



No Recorte 15, a pergunta direciona-se para a proposta de Marina de
haver mais participação popular no governo que, de acordo com a
candidata, seria importante para governar bem. Nesse sentido, ela afirma
que é necessário que os partidos se renovem em todos os aspectos, desde a
linguagem às estruturas. Desse modo, os partidos passariam por um
processo de reciclagem, em que ele não deixa de existir, porém, se renova,
configura-se de outra maneira. Esse processo de reciclagem se faz presente
no meio ambiente. Na verdade, essa é uma propriedade de vital importância
para os ecossistemas biológicos, o aproveitamento da matéria é algo cíclico,
conforme afirmam Couto et al. (2016). Essa renovação nos partidos
políticos seria algo positivo, no sentido de que, ao aumentar a participação
popular, a sociedade seria melhor representada, isto é, na política a
reciclagem também é positiva.

Recorte 15:
Marina Silva: Uma coisa importante pra a gente pensar, William, é o que significa ampliar a
participação das pessoas? Isso não tem nada a ver com bolivarianismo, isso tem a ver com
melhorar a qualidade das instituições. Se nós não partimos do princípio de que os partidos
precisam se renovar na sua forma, em relação à linguagem, às suas estruturas, nós vamos criar
um descolamento. Eu sempre [...].

No Recorte 16, Marina afirma que o Brasil tem potencial e pode avançar
a partir da utilização de fontes limpas de geração de energia. Em um
primeiro momento, isso converge com a ADE, no sentido de que essas
fontes limpas, a princípio, não trazem prejuízos ao meio ambiente natural,
que, de acordo com Couto et al. (2016), é constituído pelo entorno físico da
linguagem, que inclui não só o território, mas também os outros elementos
da natureza, como, por exemplo, o ar, as águas, os corpos celestes e,
também, o corpo físico dos membros do povo.

Recorte 16:



Marina Silva: Olha, os especialistas também dizem que o Brasil pode avançar cada vez mais
com fontes limpas de geração de energia. Eu não vejo nenhum especialista que advogue que
nós tenhamos um modelo que vai sujar cada vez mais a nossa matriz energética. Nós temos
uma grande fonte de geração que é a hidroeletricidade, 63% desse potencial está na
Amazônia”.

Considerações Finais

A análise aqui realizada buscou mapear como as propostas de Marina
evidenciam um fazer político e como elas convergem com os princípios da
Análise do discurso ecológica, que preza pela harmonia, pela defesa da vida
e pela extinção de toda e qualquer forma de sofrimento. Ao longo das duas
entrevistas, percebe-se que as propostas políticas de Marina emergem de
um discurso de mudança, de renovação dos partidos e de suas estruturas.

Evidencia-se que mesmo com sua história de sofrimento, luta e defesa do
meio ambiente, Marina se perde em algumas propostas que não emergem de
uma visão e postura ecológica. Isto é, quando a candidata apoia um
equilíbrio entre ecologia e economia, percebemos que há uma tentativa em
harmonizar os interesses econômicos e a defesa de um meio ambiente. No
entanto, essa defesa não pode se dar apenas com vistas a proteger no
sentido de garantir um meio de se explorar mais. É importante e necessário,
para o bem-estar de todos os seres que compõem o meio ambiente natural,
que haja um equilíbrio, pois não podemos negligenciar os interesses
econômicos, mas também não é viável que o meio ambiente seja relegado a
um segundo plano. Quando se fala em uma visão ecológica de mundo, essa
considera a política e a economia, contudo, quando se fala em uma visão
política ou econômica, elas não incluem a ecológica. Nesse sentido, é
preciso pensar em uma economia e política que emerjam de um paradigma
ecológico.



Marina afirma que não há conflito entre proteger e produzir em relação
ao agronegócio e ao meio ambiente. Sem embargo, o argumento para que o
agronegócio preserve, por exemplo, a floresta amazônica, se dá em função
de interesses econômicos. Isto é, preserva-se a floresta, pois ela é
responsável pela chuva das regiões mais produtivas para esse negócio. É,
portanto, uma “preservação” que nasce de uma visão antropocêntrica.

Desse modo, percebe-se, em certos momentos, uma incoerência entre a
Marina ambientalista e a Marina candidata, já que, apesar de em seu
discurso aparecer uma preocupação com o meio ambiente, as propostas
parecem não convergir, de fato, para uma real preservação em prol de um
equilíbrio. A ADE não propõe que se assumam posturas radicais, pelo
contrário, entende a importância do desenvolvimento, da economia, mas
também acredita que é importante mudar o modo como se faz.

Quando Marina não apoia a criação de uma lei que equipare a homofobia
ao racismo, no sentido de tornar tal prática um crime, a candidata deixa de
pensar naqueles que tanto sofrem com um massacre quase diário. Os
números de casos de mortes por homofobia aumentam a cada dia. Por isso,
uma lei que criminalizasse essa prática, apesar de não reduzi-la a zero,
diminuiria bastante o número de assassinatos. Ou seja, traria mais
segurança e diminuiria o sofrimento pelo qual os homossexuais têm
passado todos os dias. A ADE, por entender que devemos buscar meios de
acabar com o sofrimento que podemos evitar, é a favor de leis que busquem
a preservação de toda vida.

A ADE, por ser engajada e prescritiva, propõe que tanto a política e a
economia sejam pensadas a partir de uma visão ecológica de mundo,
considerando a importância do equilíbrio e da harmonia entre todos os seres
que compõem nosso ecossistema. Assim, se pensarmos em como deveria
ser uma postura política que seguisse os princípios da ADE, essa seria



ampla no sentido de garantir a manutenção da vida de todo e qualquer ser
que integre o ecossistema, tendo como fim a harmonia e o equilíbrio e
promovendo o bem-estar geral. Procura-se, assim, eliminar todas as formas
de sofrimento a que o ser humano ou qualquer outro ser possa ser
submetido.
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O cuidado de si e a constituição do sujeito
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Resumo: Este trabalho busca entender o cuidado de si a partir de uma estética da
existência no Espiritismo, com práticas mais próximas do cuidado de si dos
gregos. A incorporação do discurso da reencarnação no dispositivo da religião
aponta nova perspectiva de uso do livre arbítrio, possibilidade de escolher como
conduzir-se a si mesmo. A pesquisa filia-se à análise do discurso de linha
francesa, mormente aos estudos de Foucault acerca do cuidado de si, da
construção do sujeito, a fabricação da verdade para uma vida visando à perfeição.
Objetivamos o sujeito e sua constituição como um lugar dentro de uma rede de
relações discursivas, no surgimento de uma religião moderna: a doutrina dos
Espíritos. Novas relações poder-saber surgem como manifestação da verdade
construída pelo discurso de que o homem é eterno e está incurso em processos de
obediência e a condução de alma, fruto de escolhas pessoais. Pelo cuidado de si
cada um transforma-se na busca da perfeição, na prática de ser senhor de si. O
modo como o indivíduo é afetado por uma rede de poderes constituídos em torno
da aleturgia do pensamento espírita, parece-nos, ao mesmo tempo, torná-lo um
sujeito constrangido à obediência e livre para construir suas escolhas, como o fora
o nas práticas do cuidado de si na filosofia antiga.

Palavras-chave: Cuidado de si. Espiritismo. Dispositivo. Reencarnação.

 

Introdução

Neste trabalho nosso objeto de investigação são os processos de
subjetivação a partir do cuidado de si, com prática de condução de si, do
governo de si, que Foucault explora nos últimos anos de seus trabalhos.
Nossa escolha de corpus levou-nos ao discurso do Espiritismo, no qual



pudemos identificar a preocupação com o cuidado de si. Foucault (2010)
apresentou-nos as práticas do cuidado de si na filosofia antiga, nos dois
últimos séculos a.C. quando, de acordo com ele, os historiadores reportam
ser o auge da prática do cuidado de si e nos dois primeiros anos do império
romano, quando os padres da patrística se preocupam com as práticas de
construção do que seria o cristianismo.

De certo modo, todos os discursos religiosos, médicos ou da economia,
da política incitam ao cuidado de si. Escolher um discurso religioso
pareceu-nos natural, uma vez Foucault (2010) mostra uma base a partir das
doutrinas das religião e/ou filosofia, seja na Grécia antiga, seja mais tarde
no cristianismo.

Encontramos no discurso espírita referências ao seu surgimento como
revelação, auto definindo-se como ciência, filosofia com consequências
religiosas. Esse recorte de um discurso que se transformou profundamente
no século XX, mas manteve sua preocupação com o cuidado de si,
fundamentou essa escolha. Não levamos em conta a possibilidade ou não de
reprodução dos fenômenos relatados. Interessou-nos como esse discurso
surgiu na modernidade, que forças constituíram a formação da sua verdade
nos discursos, quais os poderes e saberes voltados ao cuidado de si, à
obediência e à liberdade que subjetivam o indivíduo no discurso dessa
religião da modernidade.

Chamamos de discurso do Espiritismo (em maiúsculas como nos seus
textos) aos textos que foram sistematizados em doutrina, na segunda metade
do século XIX, mais especificamente a obra que é o marco do surgimento
do Espiritismo com sua publicação em abril de 1957, O Livro dos Espíritos.
Os demais livros que compõem a obra de Allan Kardec são desdobramentos
deste, a saber: O livro dos Médiuns (janeiro de 1861); O Evangelho



segundo o Espiritismo (abril de 1864); O céu e o inferno (agosto de 1865);
A Gênese, os milagres e as predições (janeiro de 1968).

As práticas espíritas fundamentam-se no discurso cristão e as revelações
seriam fruto do trabalho dos Espíritos, trazidas pelos Espíritos por meio de
comunicações mediúnicas, ou seja, por meio de pessoas que têm a
sensibilidade, a faculdade de servir de intermediário entre os dois planos da
vida. Seus estudos foram realizados e publicados na França, a partir das
pesquisas do professor Hippolyte Léon Denizard Rivail, cujas obras de
cunho Espírita vieram a público sob o pseudônimo Allan Kardec, conforme
relato do próprio Allan Kardec e de seus biógrafos.

Interessou-nos o modo como o regramento cristão espírita aliado ao
discurso sobre a possibilidade de sobrevivência do ser após a morte e sua
posterior volta a novo corpo, a chamada reencarnação, afeta a subjetivação
do sujeito para o cuidado de si. Não podemos esquecer que o tom
positivista é próprio da época em que foram escritos, permeia todo o
discurso espírita e foi mantido, mas não pode ser confundido com a
metodologia da tese da qual este artigo é parte.

Depois de estabelecer suas pesquisas em torno da arqueologia e
posteriormente da genealogia, Foucault (2007) buscou em seus últimos
estudos trabalhar com a estética da existência, o modo de regramento das
condutas entre os gregos antigos, a vida como arte. Tais preocupações
surgem na esteira de sua preocupação em estudar os poderes que fazem
dizer e os interditos acerca da sexualidade, quando busca entre os gregos
antigos, considerados tão permissivos pelos historiadores. Encontra rigorosa
ascese e práticas de regramento que chamou de cuidado de si.

Esse cuidado de si, logo foi percebido na filosofia antiga e nos textos
cristãos que pareciam tê-los tomados massivamente. No cristianismo os
modos de condução do outro inauguram as práticas de pastorado que



influenciaram grandemente a política ocidental e os conceitos de
governamentalidade, no modo de subjetivação do indivíduo, nas relações de
poder aí presentes, na fabricação da verdade, uma vez que, de modo
simplificado, para Foucault (2013) não há poder sem verdade. O modo de
subjetivação, para Deleuze (2013, p. 146) é o domínio de si “ou melhor, a
produção de si”.

Nossa proposta de estudos acerca do cuidado de si no Espiritismo, como
elemento discursivo de subjetivação dos indivíduos, situa-se segundo
princípios teórico-metodológicos da análise do discurso de origem francesa
e no desenvolvimento desse campo transdisciplinar no Brasil. As questões
de linguagem são muito importantes para o desenvolvimento deste estudo,
bem como a história do pensamento, sobre a qual Foucault se debruçou,
traçando caminhos para entender os discursos na subjetivação e na
construção do sujeito que se volta à construção de sua estética da existência.

Estudar a emergência do discurso espírita levou-nos à busca pela
compreensão dos processos de assujeitamento e de objetivação do
indivíduo, de como se dá o cuidado de si e do outro no Espiritismo, a
produção de si, a partir de uma “relação de retidão entre pensamentos e
ações: agir corretamente, segundo princípios verdadeiros, e que à palavra de
justiça corresponda uma ação justa; o sábio é aquele que torna legível em
seus atos a retidão de sua filosofia. ” (GRÓS, 2014 p. 471).

A fabricação da verdade

Os discursos fabricam as verdades, as verdades fazem parte das relações
de poder, estabelecem hierarquias na condução das vontades e estão dentro
de uma rede discursiva, relacionando-se com objetos que são aí formados.
O sistema de enunciados que compõe o discurso espírita surge na
conjuntura particular do final do século XIX, como acontecimento sujeito a



fraturas e deslizamentos do discurso cristão. Seus pressupostos são
existência de Deus, a existência dos Espíritos e sua comunicabilidade com
os homens, a reencarnação, como possibilidade de nascer e renascer
indefinidamente, neste ou em outros planetas. Nenhum desses discursos foi
inaugurado no discurso espírita, todos estão presentes em textos muito
antigos, religiosos ou não.

Não é atribuição deste trabalho provar a possibilidade de que tais
postulados, eventos ou fenômenos possam ser produzidos ou reproduzidos,
ou ainda provar se são ou não verdadeiros, uma vez que não consideramos a
verdade como algo absoluto, e sim a consideramos como fabricação a partir
de discursos. E como tal, podem ser ditas ou recusadas. Para que subsistam
e sejam ditas é preciso estarem incursas em uma rede de poderes e saberes,
que autorizam ou interditam seu dizer.

O tipo de poder que permite que o discurso circule como verdade é um
exercício que supõe naquele que o exerce um conhecimento útil e utilizável
para esse exercício, o que se pode chamar de uma manifestação da verdade,
a fabricação da verdade, entendida do sentido amplo. O poder, para
Foucault, em notas e transcrições de Nildo Avelino, para as aulas do
Governo dos vivos (2013), inscreve-se numa manifestação de verdade que
de certa forma, reproduz a ordem do mundo, ou é fruto de revelação ou
ainda diz respeito a algo que o indivíduo afirma ser verdade porque viu.

Foucault chamou alêthourgia – aleturgia – manifestação da verdade, a
descoberta, produção e processo de desenvolvimento da verdade. Essa
verdade que se identifica num conjunto de procedimentos possíveis, verbais
ou não, pelos quais se atualiza isso que é colocado como verdadeiro por
oposição ao falso, ao oculto, ao invisível, ao imprevisível etc. Para Foucault
(2010, p. 36) não existe exercício do poder sem aleturgia; tudo aquilo que
se chama conhecimento, quer dizer, “a produção da verdade na consciência



dos indivíduos pelos procedimentos lógicos, experimentais, é uma das
formas de aleturgia”. Foucault afirma, ainda, (2010, p. 36), que “a ciência, o
conhecimento objetivo, é somente um momento possível de todas essas
formas pelas quais pode manifestar-se o verdadeiro”.

Para entender como Foucault (2010, p. 42) chega ao governo dos homens
pela verdade, devemos primeiramente compreender como ele mostra o
deslocamento da ideia de ideologia como fundamento para o poder
dominante, para a noção de poder-saber e desta para o governo pela
verdade, governo dos homens pela verdade, mais operatória do que a noção
de poder, para entender como e por quê em uma certa sociedade alguns
dominam outros.

Colocar (com o saber) o problema em termos de práticas constitutivas de domínios de objetos e de
conceitos no interior das quais as oposições do científico e do não-científico, da ilusão e da
realidade, de verdadeiro e do falso, poderiam assumir seus efeitos [...] o campo de análise são os
procedimentos, os instrumentos e as técnicas pelas quais se realizam efetivamente as relações de
poder. (FOUCAULT, 2010, p. 43).

Foucault (2010, p. 43) acrescenta que a noção de governo pela verdade
considera governo como mecanismos de procedimento destinados a
“conduzir os homens, a dirigir a conduta dos homens, a conduzir a conduta
dos homens”. A função de ligar a arte de governar e o jogo da verdade
pressupõe algumas funções como por exemplo a ação do governo ser
indexada, assim como sua ação e decisão em conhecimentos verdadeiros; o
exercício do poder como um indicador de verdade e, haveria então, um
momento que não seria mais necessário o governo, bastaria a verdade, ou
como “os homens governados pelas regras da evidência, as coisas
governadas por elas mesmas” (Ibid.).

O discurso espírita constrói sua verdade colocando suas regras de
evidência de forma que os indivíduos possam perceber essa verdade já na



sua primeira hierarquia, “não é de concepção humana”, “foi ditado pelas
próprias inteligências que se manifestam quando ninguém as sonhava e a
opinião geral as repudiava” (KARDEC, 2009, p. 29). Afirma que é
verdadeiro e é um saber trazido pelos Espíritos Superiores que são
facilmente identificáveis como tal, por meio da linguagem:

a linguagem dos Espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta
moralidade, livre de toda paixão inferior, seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria, e têm
sempre por objetivo nosso progresso e o bem da Humanidade (KARDEC, 2009, p. 17).

Cuidado de si e o discurso espírita do cuidado de si

Foucault buscou “esquematizar uma história das diferentes maneiras de
como os homens, em nossa cultura, elaboraram um saber sobre si mesmos”,
bem como os “jogos de verdade que estão ligados a técnicas específicas que
os homens utilizam afim de compreender quem eles são” (2007, p. 265-6).
Estudar o discurso do Espiritismo nos põe diante desses jogos de verdades
que os homens elaboram, para compreender a si mesmos. Acompanhamos o
pensamento foucaultiano, problematizando as práticas espíritas, entendo
problematização

não como reapresentação de um objeto pré-existente, nem a criação por meio do discurso de um
objeto que não existe, mas o conjunto das práticas discursivas ou não discursivas que faz alguma
coisa entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o pensamento.
(FOUCAULT, 2014, p. 236)

Nós obedecemos demais, já dizia Foucault (2007) ao estender a reflexão
com o cuidado de si como prática de estetização de existência; como a
necessidade de reflexão de cada sujeito em tornos dos regramentos que
os/nos subjetivam. Ser racional diante do poder de subjetivação da religião
é não abrir mão de pensar se aceitamos ou não a imposição do discurso
religioso. Pode-se aceitar ou não, uma vez que não é possível viver fora de



regramentos, mas pode-se aderir, sabendo porquê e como se dá o processo
de subjetivação de si.

Para o pensamento antigo, a estética da existência pressupõe um sujeito
que possa ser subjetivado por sua própria escolha e exercer uma obediência
por assim o desejar, obedecer a uma condução que vise levá-lo a ser
autônomo, dono de si, a partir de verdades a que aderiu. A sua ética, sua
estética da existência faz dele um sujeito não apenas moldado por poderes e
saberes, que age sem pensar, mas um sujeito que se constrói nas práticas de
si. Tais práticas, para ele não são resultado de leis buscando rigor, coerção,
mas sim a intensificação da relação consigo mesmo:

[...] (o que se marca nos textos dos primeiros séculos – mais do que novas interdições sobre os
atos) – é a insistência sobre a atenção que convém ter para consigo mesmo; é a modalidade, a
amplitude, a permanência; é a inquietação com todos os distúrbios do corpo e da alma que é
preciso evitar por meio de um regime austero; é a importância de se respeitar a si mesmo, não
simplesmente em seu próprio status, mas em seu próprio ser racional, [...] a reflexão moral não
toma a forma de um estreitamento do código que define os atos proibidos, mas a de uma
intensificação da relação consigo pela qual o sujeito se constitui enquanto sujeito de seus atos.
(FOUCAULT, 2007, p. 47)

Os estoicos dizem dos deveres com relação à humanidade, aos
concidadãos e à família; para eles, as práticas de isolamento estavam muito
mais ligadas à “frouxidão e complacência egoísta” (FOUCAULT, 2007,
p. 48). Para o Espiritismo isolar-se faz parte de uma “satisfação egoística”,
o não ser útil a ninguém (LE, p. 241). O destaque estava na intensidade das
relações para consigo mesmo, no dizer de Foucault

as formas nas quais se é chamado a tomar a si próprio como objeto de conhecimento e campo de
ação para transformar-se, corrigir-se, purificar-se e promover a própria salvação”, (FOUCAULT,
2007, p. 48).

A cultura de si e os cuidados consigo – techne tou biou – é o que organiza
a prática dos cuidados de si. A vida dos homens estava ligada a seus



objetivos na vida. O indivíduo é mobilizado para afirmar seu valor pessoal,
por meio de ações que o tornam diferente, especial e desse modo podendo
prevalecer sobre seus pares. Não era para todos, só para homens e para uma
elite de homens, com poder econômico e político, mas acaba de certo modo
a atingir outros patamares a partir dos regramentos de bem viver.

Foucault (2007, p. 50) resgata o diálogo de Sócrates com Alcibíades, que
deseja governar a cidade, para mostrar a importância de cuidar da alma para
então poder cuidar dos outros. Para Sócrates, a arte da existência está
associada à maneira de comportar-se, desliza para o modo de viver, de
modo que a prática social entretece relações interindividuais, a partir de
certo modo de conhecimento, um saber elaborado para ensinar técnicas de
si e aperfeiçoar o viver. Esses princípios são trazidos também para o
discurso espírita.

Em O Evangelho Segundo o Espiritismo há um Resumo da Doutrina de
Sócrates e Platão e o autor, Kardec faz um cotejamento entre as ideias
daquele filósofo com as instruções dos Espíritos Superiores, afirmando as
identidades entre o pensamento socrático em torno das necessidades de o
sujeito aprender as técnicas de si e o que é proposto na doutrina espírita. O
texto usado por Kardec, conforme nota de rodapé, está em Os Diálogos de
Platão no trecho Diálogos de Sócrates com seus discípulos na prisão e
Sócrates a seus juízes (KARDEC, 1997, p. 28).

Foucault (2007) ressalta as muitas referências que são feitas ao sujeito
que está buscando uma ética de si. Esse sujeito é alertado de que está abaixo
do “deus” e que deve obedecê-lo e seguindo a orientação, por vontade de
“deus” que assim o quis, deve, conforme os textos da filosofia antiga, usar
de sua razão. Sendo o homem, superior ao animal deve cuidar de si e de
suas faculdades e sendo ao mesmo tempo objeto e sujeito de si, deve



livremente, meditar no que fez e agir para ser senhor de si e não porque
cometeu faltas.

Foucault (2007, p. 52-3) retomando Epicteto (no texto Entretiens, I, 16,
1-3): “a razão é capaz de tomar a si própria, como todo o resto, como objeto
de estudo” e “Zeus te criou, confiou-te e entregou-te a ti”; ressalta que o
cuidado de si é privilégio, mas também dever; um dom que assegura ao ser
a liberdade, mas também torna cada um responsável por elaborar-se a si
próprio como objeto de toda a aplicação dessas técnicas de si, desse saber.

Analisar-se a si mesmo, compreender suas falhas e trabalhar para resistir
aos excessos são ações que não exige o afastamento do sujeito de seus
interesses, nem exige que rompa com o mundo; o trabalho de cuidar de si,
não cessa, cada um em si é seu mais importante objeto com o que se ocupar.
Entre os antigos vemos o exemplo de Plínio, que não se afasta de suas
atividades como cidadão, intelectual, cumpre com o cuidado de si, sem
romper com o mundo.

Para a doutrina espírita, o indivíduo subjetiva-se para incluir em sua
prática trabalho e responsabilidade real, faz parte do processo os momentos
de recolhimento e o exame daquilo que se fez; a memorização de certos
princípios úteis, exame do dia, de modo que o sujeito viva esses momentos
consagrados a si mesmo em condições de recolher o próprio passado, para
se lembrar de suas ações acertadas e das em que fracassou; isso o levará à
calma de uma existência em que os desejos são apaziguados, deixando-o
em posse de si mesmo, podendo escolher tudo aquilo que lhe dá calma de
uma existência agradável, sem excessos.

Conforme Foucault (2007, p. 56) Marco Aurélio busca a “anacorese”
(satisfação) em si próprio e não descuida da atividade de escrita, das
anotações, das conversas com confidente, com amigo ou diretor de alma.
Também Galeno cita a importância da ajuda de um outro, que seja um



homem de boa reputação que tenha no seu caráter grande capacidade de
franqueza; além de buscar profundar relações sociais: “O cuidado de si
aparece, portanto, intrinsecamente ligado a um ‘serviço de alma’ que
comporta a possibilidade de um jogo de trocas com o outro e um sistema de
obrigações recíprocas. ” (FOUCAULT, 2007, p. 59).

Outra questão ligada ao cuidado de si diz respeito ao discurso da prática
médica e está diretamente ligada ao cuidado de si como serviço da alma,
expressão muito usada tanto pelos gregos, quanto pelos cristãos e pelos
espíritas. Cuida-se do pensamento mantendo as virtudes em alerta: a
perturbação do corpo vem de um movimento da alma, e retornam ao corpo
na forma de afecções que perturbam o equilíbrio, tornando-se enfermidade.
É preciso conhecer-se a si mesmo, para o cuidado com a alma entendida
como atividade e não como substância.

O cristianismo é pródigo em episódios de cura com a recomendação de
cuidado com a alma, na mesma perspectiva de alma como atividade com
que Foucault a toma. Jesus diz ao homem curado por ele em tradução livre,
“vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior”. (João 5:13-14)3

de modo que é um discurso voltado ao sujeito que ativa em si os cuidados
consigo mesmo. O Espírito de Verdade em o Evangelho segundo o
Espiritismo (ESE, capítulo VI, item 7): “sou o grande médico das almas e
venho vos trazer o remédio que vos deve curar” (KARDEC, 1997, p. 90).

Para os pitagóricos e para os epicuristas, a tradição do exame de
consciência está ligada à purificação da consciência por meio de processos
mnemônicos, agir de acordo com o bem, o que acrescenta a garantia de
bons sonhos, para que durante o sono haja um bom contato com os deuses.
Um importante aspecto do cuidado de si eram os sonhos que se faziam
carregadas de simbologias, remetendo à administração da vida, das



propriedades e eram tão importantes quanto os demais componentes da
técnica de si.

No discurso dito dos Espíritos Superiores, também está presente a
importância do sono/sonho, uma vez que se trata da liberdade do Espírito
em relação ao corpo. O discurso espírita trata desses momentos como
emancipação da alma em relação ao corpo, quando o Espírito se coloca em
contato com os outros Espíritos, sejam como ele encarnados, sejam
desencarnados. Nesses momentos receberiam conselhos de seus tutores
espirituais, conforme Kardec:

401: Durante o sono a alma repousa com o corpo?
– Não, o Espíritos jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo relaxam, e o
corpo não necessita do Espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com
os outros Espíritos. (KARDEC, 2009, p. 148).

Voltar o olhar para si (FOUCAULT, 2007, p. 280), executando o exame
de si. Para Sêneca “o exame de si é uma maneira de estabelecer um
inventário”. A regra constitui o meio de agir corretamente e não de julgar o
que aconteceu no passado. Com o cristianismo esse inventário será
importante, uma vez que ao fazê-lo, por meio da confissão o fiel deveria
descobrir em si as más intenções e expulsá-las. “Na confissão cristã, exige-
se do penitente que ele memorize as leis, mas ele o faz afim de descobrir
seus pecados”, (Ibid.). Observe-se a importância para Sêneca da lembrança
do que foi feito e então descobrir o que era para ter sido feito.

Primeiramente, o problema, para Sêneca, não é descobrir a verdade do sujeito, mas lembrar essa
verdade à memória, ressuscitar uma verdade perdida. Em segundo lugar, não é nem ele mesmo,
nem sua natureza, nem sua origem ou suas afinidades sobrenaturais que o sujeito esquece: ele
esquece as regras de conduta, o que ele deveria ter feito. Em terceiro lugar, o sujeito não é o
terreno sobre o qual se opera o processo de deciframento, mas o ponto no qual as regras de
conduta se encontram na memória. O sujeito constitui o ponto de interseção dos atos que
necessitam ser submetidos a regras e regras que definem a maneira como se deve agir.
(FOUCAULT, 2007, p. 281)



Para os espíritas o conjunto dos procedimentos da prática de si envolve
leituras, meditações, o exame diário das ações, anotações que o espírita
deve fazer para superar os defeitos morais que o induzem a permanecer
preso às práticas do mal; a prática do cuidado de extirpar de si tais vícios,
ele o fará solicitado por seu próprio interesse, conforme comentários de
Kardec:

O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor de caridade na sua
maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atoes realizados, se pergunta se não violou
essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele,
enfim, se fez a outrem aquilo que queria que os outros lhe fizessem. [...] respeita nos seus
semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da Natureza, como gostaria que
respeitassem os seus. (KARDEC, 2009, p. 285-6).

Quando Sêneca escreve o texto Sobre a clemência tem em vista que a
“questão essencial da política é, em suma, a conduta íntima do soberano”, a
clemência era um sentimento que deveria proporcionar bases saudáveis ao
começo do governo de seu tutelado, Nero. Afinal “homens livres não
podem aceitar por senhor senão um homem que seja senhor de si mesmo,
capaz de refrear suas paixões, em suma, moralmente respeitável” (VEYNE,
2015, p. 29).

Encontramos nesse discurso particular do cuidado de si, para que o
indivíduo possa alcançar ser senhor de si, as práticas espíritas. O sujeito se
subjetivando para essas práticas deve alcançar por si mesmo um patamar
evolutivo superior.

As práticas de si e as relações necessárias ao cuidado de si

“O sujeito do cuidado de si é fundamentalmente um sujeito de ação reta
mais do que um sujeito de conhecimentos verdadeiros. O lógos deve
atualizar a retidão da ação, mais do que a perfeição do conhecimento. ”



(GROS, 2014, p. 477) O comentário de Gros evoca aspectos do pensamento
antigo quanto ao cuidado de si e usa como exemplo a prática do exame de
consciência. Tais práticas devem levar ao que Veyne (2015) cita como
caminho para saber se autolimitar, saber refrear seus impulsos de
indocilidade, ser senhor de si mesmo.

A verdade sobre si não é o objeto da busca/descoberta e sim a
apropriação de uma verdade como princípio de conduta, o exame de
consciência permite avaliar em que ponto se encontra na conquista de si
mesmo, diante dessa verdade de si.

Gros (2014) escreve no Resumo do curso (1981-82) que para entender a
verdade, nos termos do pensamento antigo, deve-se observá-la como razão
de viver, um processo de atualização do sujeito; volta-se ao que Foucault
(2011) observa, como a necessidade de recolhimento do que foi transmitido
pelo ensino, a escuta ou a leitura, ferramentas para a construção de um
relacionamento de si para consigo o mais completa possível.

A verdade que Gros relata é a verdade que Foucault chama etopoiética, a
que pode ser seguida no rastro dos atos realizados, das posturas assumidas,
percebida na consciência, ou ainda elaborada pelos filósofos, de modo que
o agir, nesse campo, sempre ativo, baseado em discursos cujos princípios
sejam racionais e verdadeiros. Na prática espírita encontramos:

As perfeições espirituais nada mais são do que as virtudes do homem de bem e podem ser
desenvolvidas dia a dia, pela repetição de atitudes virtuosas, até que se formem o hábito e se
incorporem, definitivamente no patrimônio espiritual da criatura como conquista, elevação moral
e educação do espírito (SOCIEDADE DE DIVULGAÇÃO AUTA DE SOUZA, 2009,
apresentação).

Um sujeito que se constitui nessas práticas regradas é um sujeito que
deve “entender [...] a obrigação de dizer a verdade” e entender a “relação
entre ascetismo e verdade” Foucault (2014, p. 265). O cristianismo escrito



na patrística traz um novo de tipo de poder, o poder pastoral a quem o
indivíduo será obrigado a confessar a verdade de si. A obediência
necessária para subjetivação do indivíduo que deve obedecer, deve
renunciar a si mesmo e deixar-se conduzir a Deus.

O discurso de austeridade, visando as práticas de si, remete o sujeito
espírita à prática da ascese, do domínio de si, por meio do conhecimento. É
um discurso que remete ao discurso socrático, a necessidade de “conhecer-
se a si mesmo”. Por meio da reencarnação, sugere um processo de mapear o
caminho do sujeito dentro da rede de discursos, levando-o a evoluir para ser
perfeito, num futuro não marcado, por ser uma prática individual, vinculada
ao ritmo que cada um dá à sua caminhada evolutiva.

Entre os gregos antigos o cuidado de si era visto como uma maneira de
embelezar o espírito como uma obra de arte, no cristianismo vemos a
preocupação de extirpar o mal que espreita dentro de cada um, revelando-o
na confissão, para que o sujeito possa renunciar a si mesmo e viver a
felicidade futura, depois de sua morte.

No Espiritismo todos os saberes que o constitui chegam no tempo do
humanismo, do nascimento do indivíduo (DELEUZE, 2013). E o indivíduo
será o sujeito de sua própria transformação, num mundo novo. Para o
Espiritismo não é só a felicidade numa outra vida que interessa, é a
construção de uma vida outra conforme os cínicos que está em jogo
(FOUCAULT, 2011). Abrem-se perspectivas de futuro por meio de saberes
e práticas, sobretudo ligadas ao empenho de constituir-se a si mesmo como
sujeito de sua vontade.

Para o Espiritismo, o sujeito deve apoderar-se do saber, do saber do
Evangelho cristão, do saber das revelações espíritas, do saber de si e aderir
a práticas do cuidado de si, visando a construir-se de modo racional,



refletindo nas suas ações essas práticas, enquanto se prepara uma nova
reencarnação.

Num breve apanhado do discurso espírita a vida de cada sujeito deve
subjetivar-se pelo saber. O poder da revelação tece por meio das relações
que cada homem estabelece nesse discurso, buscando o que é ali chamado
de fé raciocinada. Cada um deve buscar seu caminho por si, avaliando suas
melhorias e tornando-se mais apto para enfrentar os novos desafios de
educar-se. O discurso pedagógico e o discurso positivista regulam e
estabelecem relações de poder. As palavras escolhidas são de grande
importância, apontam para a ciência racional.

Reencarnar-se, na perspectiva espírita, é construir um caminho para as
próximas reencarnações tornando-se uma alma mais bela. Nos comentários
de Kardec à questão 918 de o Livro dos Espíritos o autor/organizador
explica:

[...] o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua
maior pureza [...] respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da
Natureza, como gostaria que respeitassem os seus. (KARDEC, 2009, p. 285).

Não há no espiritismo, de acordo com o livro O que é o Espiritismo,
lançado em 1859, a figura do líder religioso, não é uma religião de
sacerdócio organizado, não há o pastor e não há necessidade de confessar-
se. A única hierarquia é a moral “ o Espírito prova sua elevação quanto
todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando
compreende, por antecipação, a vida espiritual” (KARDEC, 2008). Assim,
cada um saberia de si, da posição em que se encontra e do que é capaz de
fazer e para conduzir o sujeito há a lei Natural ou lei de Deus.

A reencarnação oferece ao sujeito, dentro da rede de relações no discurso
espírita, um argumento poderoso: o tempo. Não há o inferno eterno, o que
espera cada um é sempre a vida, e o sujeito sempre atualizado nela, que



receberá sempre de si mesmo e de Deus “então, dará a cada um segundo as
suas obras” (Mateus 16:27). Não há demônios; no lugar desses seres existe
apenas os Espíritos, tanto no plano espiritual, quanto na Terra, ou em
qualquer mundo. Em qualquer lugar o que há são Espíritos mais ou menos
bons.

Para o Espiritismo, os Espíritos que agem em consonância com o mal
estão temporariamente nessa condição, assim, “o mau gênio é um Espírito
imperfeito” (KARDEC, 2009, p. 178) ”, pois é também perfectível, e será
perfeito um dia, por meio das sucessivas reencarnações: “Deus sendo justo
e bom não teria criado seres predispostos ao mal por sua natureza, e
condenados por toda a eternidade” (KARDEC, 2009, p. 68).

Por fim, como o objetivo da reencarnação é, por meio das várias
existências, o aprimoramento progressivo da humanidade, aí também
estaria a justiça, que por meio da educação e do aprimoramento de si, da
construção de si, por si mesmo, um dia o homem atingiria.

O que parece subjetivar o sujeito espírita, na proposta da doutrina espírita
pela prática de si, é a chance de educar-se, pela reencarnação. Ter um futuro
construído segundo a pressa de cada um e não ter um inferno onde o ser
seja jogado para sempre, mostra-se bastante sedutor se confrontado com as
doutrinas da perdição nos sofrimentos eternos. Um discurso que aponta para
a pratica da obediência, mas com racionalidade, fazendo escolhas e tendo
em si que suas ações são responsáveis, subjetiva o indivíduo para a prática
de si, ter o poder de ser senhor de si e ter a liberdade de agir, aceitando ou
não os imperativos da existência.

Assim, dentro do dispositivo da religião há forte apelo na subjetivação do
sujeito moderno; a reencarnação, de certo modo, ajunta os fios da rede de
discursos de poder sobre o sujeito e sobre sua própria alma, o “real”



atuando sobre a “realidade” dos discursos de verdade fabricados nas
relações de poder do Espiritismo.

Conclusão

Os discursos religiosos aparecem em recorrências de discursos que
subjetivam pela obediência, pelo temos, pela possibilidade de alívio, de
cura ou de encontro do sujeito consigo mesmo, conforme as relações de
poder de cada tempo em que emergem. Há uma grande estrada tecida por
enunciados que parece ser retomada de tempos em tempos, acrescentando-
se práticas e saberes que renovam os sentidos em cada ponto da rede de
relações, nas quais esses enunciados reaparecem como novo acontecimento.

Foucault ao chamar a atenção para as práticas de si entre os
gregos/romanos e os cristãos deixa visível como os mesmos objetos são
eventualmente emergem revestidos de outros poderes. Entre os primeiros, a
prática de si como construção de uma vida bela e que colocasse o indivíduo
em melhor posição do que aqueles que seriam por ele governados, ou que
com ele convivessem. No cristianismo vemos o indivíduo ser subjetivado a
realizar a confissão como prática de si, como sujeição ao controle do pastor,
para que nada ficasse sem ser devassado dentro de cada um, cada intenção
vista como potencial pecado, assim candidatando-se ao Céu, na presença de
Deus.

As relações de poder que objetivam o Espiritismo como uma religião
surgida na modernidade, baseiam-se de acordo com seus textos, numa
hierarquia moral, abrindo para as verdades que fabrica, extensa rede de
discursos de autonomia e liberdade. Essas relações se dão a partir das
revelações que sustentam esses discursos. Sustentam-se naquilo que o
Espiritismo chama superioridade das manifestações de Espíritos Superiores,



da reencarnação, mas também da obediência às Leis da Natureza, da
necessidade do cuidado para consigo, na condução de si.

A doutrina retoma os escritos cristãos do Novo Testamento e reformula
suas práticas ao ingressar em novo momento histórico com discursos não
cessam de dizer da necessidade de o sujeito não realizar nada sem pensar,
sem passar pelo crivo da razão, que mesmo não sendo possível viver fora de
um regramento, o sujeito deve escolher o investimento em si mesmo, no
cuidado de si.
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O riso do louco: um estudo do riso como
gênero discursivo semiológico
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Resumo: Os enunciados podem emergir constituídos por materialidades
semiológicas. Tais enunciados, por meio de processo sócio-histórico-discursivo,
constituem-se em gêneros, ou seja, formas tipificadas que emergem em cada cena
enunciativa formando redes discursivas. Partindo desse princípio, o objetivo de
nossa pesquisa é investigar o riso que irrompe como enunciado semiológico sob a
égide dos estudos da Análise do Discurso francesa, com recorrência a Bakhtin
(1999; 2003; 2006), a Foucault (1988; 2009a; 2009b; 2010) e a Courtine (2013).
O corpus é de fonte documental e a metodologia qualitativa é de cunho
interpretativista. Neste artigo objetivamos analisar, dentre os tipos de risos que
coletamos, o riso do louco como materialidade semiológica, como gênero
discursivo que exerce funções em uma cena enunciativa. Analisamos as
especificidades que possibilitaram o exercício da função enunciativa que resulta
na irrupção do riso do louco, bem como a posição sujeito e as relações de poder e
de saber mobilizadas por esse tipo de enunciado. Por fim, analisamos as relações
intericônicas entre os risos. O riso do louco como enunciado é relativamente
estável e funciona promovendo interpretações contraditórias, pois seus efeitos de
sentido despertam desconfiança ou proximidade com o outro.

Palavras-chave: Enunciado. Riso. Gênero Discursivo. Intericonicidade.

 

Introdução

Ao observar a irrupção do riso nas situações sociais, percebemos que ele
é um gesto que não representa apenas a alegria, pois ele comunica, exerce
poder, suscita resposta, enfim, seus efeitos de sentido e as funções que
desempenha nas cenas enunciativas são múltiplas, assim como são



múltiplas as formas de sua materialização na face dos sujeitos. Cada riso,
como acontecimento discursivo, é único. Desse modo, os sujeitos
conseguem reconhecer, diferenciar e interpretar um sorriso e uma
gargalhada, entendendo que a função desses risos é distinta.

Nesta pesquisa, de caráter qualitativo e interpretativista, discutimos a
irrupção do riso como enunciado semiológico, que se estabiliza na memória
discursiva e torna-se um gênero que pode ser reconhecido e interpretado
pelos sujeitos em determinada situação social. Para tanto, tomamos o
aparato teórico elaborado pela AD francesa, também mobilizamos os
estudos bakhtinianos acerca de gênero e de enunciado e aos estudos
foucaultianos com relação às noções de enunciado, função enunciativa,
posição sujeito e relações de poder. Por fim, recorremos a Courtine (2013)
que nos ajuda a pensar nas análises das materialidades semiológicas por
meio da noção de intericonicidade. Propomos, quando possível, um diálogo
entre as vertentes teóricas.

O aparato teórico-metodológico mobilizado a partir da seleção do corpus
está adequado para o desafio de estudar uma materialidade não verbal. De
acordo com Sargentini (2011, p. 109), é preciso tomar “como princípio que
as bases teóricas da AD oferece-nos um quadro conceitual [...] capaz de
sustentar as análises e de responder as questões de pesquisa” evidenciando
o “forte vínculo entre o discurso e a história”. Desse modo, o riso do louco
que compõe o corpus analisado neste artigo apresenta regularidades sócio-
históricas relacionadas ao discurso do sujeito louco e permitem entender o
riso como gesto social estabilizado em tipos relativamente estáveis.
Interessa-nos estudar os risos que constroem a posição-sujeito do louco e,
nessa direção, os enunciados de Coringa são representativos dessa posição e
motivaram sua seleção para a análise.



1. O riso como enunciado

Ao desenvolver suas pesquisas acerca do sujeito, Foucault debruça-se
sobre o enunciado e considera-o como unidade de compreensão e de análise
dos discursos. A arqueologia foucaultiana está diretamente relacionada à
obra A arqueologia do saber (2009a), cuja finalidade é estabelecer uma
regularidade nas temáticas abordadas por suas pesquisas. De acordo com
Machado, essa obra,

embora não se proponha construir, em sentido rigoroso, uma teoria, ou uma metodologia da
história arqueológica, tem como objetivo principal refletir sobre o procedimento utilizado e, por
vezes explicitado, no trabalho de pesquisas anteriores (2009, p. 141).

Concordamos com Machado, pois mesmo sem a pretensão de elaborar
uma teoria ou uma metodologia científica para analisar discursos, Foucault
(2009a) enuncia noções basais em relação ao funcionamento discursivo,
analisando seus poderes e seus efeitos para a formação do sujeito.

Foucault (2009a, p. 132) concebe o discurso como “um conjunto de
enunciados” e para compreendê-lo bem com suas regras de formação é
imprescindível analisar os enunciados. Todavia, destacamos que Foucault
não é linguista e, portanto, não privilegia a língua para estudar o discurso e
o enunciado, pois não é necessária a materialização de uma sequência
linguística como uma frase, uma proposição ou um ato de fala para que um
enunciado irrompa. Nas palavras de Foucault

não se requer uma construção linguística regular para formar um enunciado, mas não basta
tampouco qualquer realização material de elementos linguísticos, ou qualquer emergência de
signos no tempo e no espaço, para que um enunciado apareça e passe a existir. [...] o enunciado
não é uma unidade do mesmo gênero da frase, proposição ou ato de linguagem (2009a, p. 97).

O enunciado e a língua não estão no mesmo nível de existência, porque o
enunciado pode emergir materializado de modo multiforme e se relaciona



ao contexto histórico e aos sujeitos envolvidos em sua irrupção. Desse
modo, uma pintura, uma cor ou um gesto como um sorriso pode ser um
enunciado. Portanto, o aspecto formal da língua não é o fundamento do
enunciado.

O enunciado é um material simbólico e para descrevê-lo e interpretá-lo é
imprescindível definir as condições sociais e históricas de seu
aparecimento, bem como a posição ocupada pelo sujeito enquanto enuncia,
pois o enunciado é uma função enunciativa. Gregolin (2008, p. 42) afirma:

[o] exercício da função enunciativa, suas condições, suas regras de controle, o campo em que elas
se realizam estão no centro das reflexões de Foucault, na medida em que entre o enunciado e o
que ele enuncia não há apenas relação gramatical, lógica ou semântica; há uma relação que
envolve os sujeitos, que passa pela história, que envolve a própria materialidade do enunciado.

Nessa perspectiva, as características que se destacam quanto ao
enunciado foucaultiano não são linguísticas, mas relações construídas ao
longo da história, que possibilitam aos sujeitos desempenharem papéis
discursivos que lhes permitem materializar um enunciado. Podemos afirmar
que o riso é enunciado, porque é material semiológico: um gesto social que
emerge de um sujeito para o outro, constituindo-se com um ‘nó na rede’.
Trocam-se risos como trocam-se enunciados linguísticos. Portanto, o riso
não é um signo de natureza linguística, mas apresenta uma historicidade e
irrompe constituído por processos discursivos, mobilizando efeitos de
sentido em cada situação.

Descrever o enunciado implica em perceber por meio dele a irrupção do
discurso. O enunciado é, portanto, a unidade de análise do método
arqueológico e sua análise propicia a percepção do funcionamento dos
discursos. Em síntese, Foucault (2009a, p. 31), afirma que

um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar
inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, por certo: inicialmente porque está ligado,



de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação de uma palavra, mas por outro lado, abre para si
mesmo uma existência remanescente no campo de uma memória, ou na materialidade [...] de
qualquer forma de registro.

Os risos que constituem o corpus são tomados como acontecimentos,
enunciados constituídos por uma materialidade que possibilita analisar os
discursos, descrever suas regras de formação e estabelecer os efeitos de
sentido e os modos de constituição do sujeito.

O propósito foucaultiano é investigar os efeitos dos discursos, entender
como um discurso constrói saberes, exerce poderes. O discurso é o lugar
onde saber e poder se articulam, sendo materializado em enunciados. Para
entender as relações de poder que constituem os discursos, o analista do
discurso precisa descrever e analisar os enunciados, precisa, portanto,
descrever e analisar os risos que irrompem nas diversas situações
enunciativas.

O poder tem o objetivo de controlar o sujeito em suas ações. Assim,
conforme afirma Foucault (1995, p. 243), o poder é

conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo de possibilidade onde se
inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais
difícil, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; no limite, ele coage ou impede
absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto
eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações.

A proposta de Foucault (2010) é demonstrar que o poder está presente
nas diversas instâncias da vida social por meio de enunciados que
irrompem. O sujeito, convivendo em sociedade, não está isento das relações
de poder e tampouco pode escapar da rede de poderes que se dissemina nos
enunciados mobilizados cotidianamente. Por isso, neste trabalho, tomamos
como embasamento a noção de poder para entender o riso e sua relação
com o sujeito em situação de interação, pois são diversas as possibilidades
de exercício de poder nas quais o riso pode emergir.



Por meio da análise dos enunciados podemos descrever as relações com
os enunciados que o precedem e o sucedem, porque não é possível analisar
os enunciados de modo isolado, tampouco enumerar todas as relações
possíveis, porque eles formam uma rede discursiva ininterrupta. Para
Foucault (2009a, p. 32), analisar o enunciado não é “tentar restabelecê-lo
em um isolamento que nada poderia superar; não é fechá-lo em si mesmo; é
tornar-se livre para descrever, nele e fora dele, jogos de relações”. Esse
posicionamento dialoga com a perspectiva de Bakthtin (2003), que analisa o
enunciado como um elo na cadeia de comunicação. Ao estudar o riso,
percebemos essa ligação tanto com outros risos quanto com enunciados de
outras materialidades.

Nosso trabalho destaca algumas aproximações entre Foucault e Bakhtin,
propondo um diálogo entre a noção de enunciado foucaultiana e a noção
proposta por Bakhtin e seu Círculo.

2. O riso e os gêneros do discurso

A linguagem para Bakhtin é pensada sob a perspectiva dialógica e o
centro das investigações está na compreensão dos processos de interação
que ocorre unicamente por meio de enunciados. Bakhtin (2003) reafirma
que seu entendimento de análise da linguagem parte do discurso em
movimento que funciona por meio do enunciado, que é a unidade real da
comunicação e não pode se confundir com as unidades da língua. Essa
característica corrobora a perspectiva que adotamos, porque o enunciado
não é apenas da ordem da língua, mas pertencente à ordem social e à ordem
das relações discursivas. Essa premissa permite que outras materialidades
semiológicas sejam passíveis de serem compreendidas como enunciados e
não apenas o material verbal.



Bakhtin (2003) afirma que uma frase não é um enunciado somente pelo
fato de ser composto por unidades da língua, pois

as unidades da língua são neutras, enquanto os enunciados carregam emoções, juízos de valor,
paixões. [...] As unidades da língua, sendo entidades potenciais, têm significação, que é
depreendida da relação com outras unidades da mesma língua. [...] Os enunciados têm sentido,
que é sempre da ordem dialógica (FIORIN, 2008, p. 23).

O enunciado apresenta efeito de sentido depreendido de suas relações
dialógicas. A frase ou a oração, assim como outros signos, tem a
potencialidade de tornar-se enunciado. A obra bakhtiniana estabelece
condições para que as unidades da língua em funcionamento possam
emergir como enunciados na cadeia da comunicação. Incialmente, o
enunciado tem sempre um autor, que ao enunciar, utilizando a linguagem,
emite seus valores. Bakhtin (2003) define que as unidades da língua
enquanto não são enunciadas, são neutras. Já os enunciados estão
inevitavelmente ligados ao sujeito e às condições em que foram proferidos e
estão carregados de valores sociais.

O enunciado irrompe de um sujeito em direção ao interlocutor,
objetivando uma resposta ativa. De acordo com Bakhtin (2003, p. 290),

[a] compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma atitude
responsiva ativa (conquanto o grau desta atividade seja muito variável); toda compreensão é
prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produzir: o ouvinte torna-se o
locutor.

A responsividade do enunciado relaciona-se à compreensão por parte do
interlocutor. Essa característica relaciona-se àquelas que ora discutimos.
Bakhtin (2003) elabora essa interligação com o propósito de evidenciar a
vivacidade do processo interacional. Desse modo, as escolhas dos
interlocutores em relação à materialidade do enunciado dependem de quem
e para quem enuncia e em que circunstâncias o enunciado emerge.



Bakhtin (2003) trata exclusivamente do enunciado verbal em suas
pesquisas acerca dos gêneros, todavia, percebemos que esse foi o percurso
teórico escolhido pelo autor, o que não interdita que mobilizemos seus
estudos para pensar em nosso objeto de pesquisa. Reconhecemos em
diversos trechos a viabilidade de avançarmos na proposta de realizar
análises de gêneros constituídos por enunciados semiológicos, para propor
aos estudos do discurso novos olhares para outras materialidades da
linguagem.

Bakhtin (2003, p. 287) considera o “enunciado como a unidade real da
comunicação verbal” a partir da qual os gêneros se constituem em cada
situação social, exercendo uma função e é na obra Estética da criação
verbal (BAKHTIN, 2003) que o autor apresenta sua pesquisa acerca dos
gêneros, que se esboçava na obra Marxismo e filosofia da linguagem
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006), quando “depois de ter definido o signo
linguístico como um material semiótico-ideológico, passa a falar dos temas
que povoam as comunidades humanas e como esses temas aparecem a
partir de determinadas formas de composição e de determinados estilos”
(BRAIT, 2000, p. 19).

O foco dos estudos bakhtinianos é priorizar a situação social e os sujeitos
envolvidos no processo de interação por meio de enunciados, sendo nessas
relações que os gêneros se constituem como formas discursivas
reconhecíveis de enunciados que circulam nas diferentes esferas sociais e às
quais os sujeitos recorrem para interagir. De acordo com Brait (2000),
qualquer enunciado fatalmente será identificado como um gênero, isto é,
enunciados que no decorrer da história se tornam “tipos relativamente
estáveis” (BAKHTIN, 2003, p. 283).

Ora, se entendemos o riso como enunciado, ele também pode se constituir
como gênero que irrompe em uma dada situação. Cremos que é preciso



extrapolar a noção de enunciado e de gênero para além da materialidade
verbal. Assim, concordamos com Rodrigues (2005, p. 160):

a noção de enunciado concebe a situação social (ou dimensão extraverbal) não como algo externo
ao enunciado, uma unidade maior a noção de enunciado como um todo de sentido não se limita
apenas a uma dimensão linguística. Para além de uma parte verbal expressa (exprimida,
materializada), fazem parte do enunciado, como elementos necessários a sua constituição e à
compreensão do seu sentido, outros aspectos constitutivos compõem a sua dimensão constitutiva.

As materialidades semiológicas ou sígnicas têm a capacidade instituir-se
como enunciado. Portanto, a autora admite que o enunciado, sob a
perspectiva bakhtiniana, pode irromper sob materialidades semiológicas
que não sejam exclusivamente verbais. Ora, se o enunciado emerge sob
outras materialidades, por que com os gêneros não ocorrerá o mesmo? Ao
tratar do enunciado que se estabiliza em gêneros, Bakhtin afirma que:

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só
por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da
língua — recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e sobretudo, por sua
construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção
composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados
pela especificidade de uma esfera de comunicação (2003, p. 279).

Entendemos que o autor faz uma escolha de objeto, isto é, sua pesquisa
estuda os gêneros da cadeia verbal que devem apresentar três
características: conteúdo temático (tema), construção composicional
(estrutura, forma) e estilo3 (contribuição do indivíduo à enunciação), são
voltados para língua. Contudo, mediante as discussões promovidas pelo
próprio autor acerca do signo ideológico (em que qualquer material
semiológico pode tornar-se signo) e das enunciações que se moldam às
necessidades de comunicação, entendemos que não há uma restrição para
que a noção de gênero do discurso possa ser a base para o estudo das
demais materialidades e assim, alargarmos a noção de gênero do discurso.



Isso quer dizer que o conteúdo temático não se realiza apenas por meio de
recursos da língua; o estilo pode ser percebido em materiais não verbais e a
construção composicional pode assumir diversas formas. Pensando no riso
como objeto deste estudo, percebemos que o tema, a forma e o estilo podem
ser identificados na cena enunciativa na qual o riso emerge.

O enunciado exerce uma função na cadeia de comunicação. De acordo
com Bakhtin (2003, p. 283-284),

[cada] esfera da comunicação conhece seus gêneros, apropriados à sua especificidade, aos quais
correspondem determinados estilos. Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial,
cotidiana) e dadas condições, específicas para cada uma das esferas da comunicação verbal, geram
um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado relativamente estável.

A diversidade dos gêneros está atrelada as múltiplas situações de
interação em que podem irromper. É o gênero que molda à situação e não o
contrário. Relacionando os apontamentos de Bakhtin ao nosso objeto de
análise, entendemos que o riso é linguagem, está pleno de efeitos de sentido
que se estabelecem na interação entre os sujeitos e cada riso está
relacionado a outros, respondendo, confirmando ou refutando os
enunciados a ele relacionados na rede discursiva.

Os enunciados podem irromper em materialidades diversas que se
adequem às situações enunciativas nas quais os sujeitos estão inseridos.
Podemos, portanto, pensar o riso como enunciado que se estabiliza em
gêneros reconhecíveis pelos interlocutores que compreendem seus efeitos
de sentido e suas funções em cada esfera social em que circula, constituindo
assim, gêneros de riso.

3. O riso do louco



No corpus selecionado, temos a personagem Coringa em uma das cenas
finais do filme Batman, Cavaleiro das trevas4 (2009). Julgamos importante
descrever a situação enunciativa na qual o gênero de riso do louco que
analisamos emerge, porque, de acordo com Bakhtin (2003), a situação é que
mobiliza determinado gênero do discurso. Desse modo, ao longo desta
análise, destacamos algumas informações sobre o filme e sobre a
personalidade do sujeito Coringa; estabelecemos as relações que podem ser
depreendidas com o sujeito Bobo da Corte; analisamos os efeitos de sentido
do gênero de riso que emerge e as relações de exercício de poder que
podem ser depreendidas entre os sujeitos e por fim descrevemos as
características de forma, de tema e de estilo do gênero de riso que
denominamos de riso do louco.

No filme Batman encontra com um criminoso diferente, que comete
crimes com o objetivo de provocar uma desordem social e possui uma
personalidade imprevisível. As personagens secundárias do filme, tanto
policiais quanto criminosos, consideram que Coringa seja louco e temem
suas atitudes extremistas. Os crimes cometidos por Coringa ao longo da
narrativa não visam a ganhar dinheiro ou dominar os cidadãos, mas
demonstrar que as regras discursivas que as pessoas seguem e garantem o
bom convívio entre os sujeitos sociais podem ser quebradas facilmente
quando o caos e o medo se instalam. Coringa se denomina ao longo do
filme como um agente do caos e busca a ‘verdade’ acerca da humanidade: é
sobreviver a qualquer custo.

Ao estudar o riso como um gênero estabilizado nas práticas sociais
cotidianas, estamos nos remetendo à rede de imagens que constituem o
arquivo ao longo da história. Essa rede de imagens é constituída por meio
da intericonicidade, isto é, as relações entre as imagens, em que uma
imagem dialoga, suscita ou responde a outra (COURTINE, 2013). A



história do rosto desenvolvida por Courtine (2013, p. 32) possibilita pensar
em “uma história daquilo que pôde insinuar e significar no rosto e na
expressão [...] cujas percepções são reconstruídas a partir de uma tradição
propriamente semiológica, o corpus das fisiognomias5”. Esse é o princípio
da intericonidade, pois é no arquivo dos enunciados semiológicos
efetivamente produzidos que as imagens dialogam, formam redes de
memória e significam, possibilitando que enunciados não verbais sejam
analisados nos processos discursivos. Os gêneros de riso formam uma rede
na qual é possível estabelecer relações entre eles e também entre os risos e
outros enunciados verbais ou não verbais.

Assim, a personagem Coringa se relaciona de forma intericônica com
diversas imagens, primeiramente com a carta de baralho. Tal relação pode
ser depreendida por elementos como a maquiagem da personagem que se
assemelha ao que aparece em alguns baralhos, evidenciada pela pintura
branca no rosto bem como pelo destaque nos os olhos com cor escura e a
boca com contorno vermelho que, por sua vez, dialoga com a imagem dos
palhaços, criando a rede de imagens. Ressaltamos que há uma deformação
na face de Coringa que faz com ele esteja sempre com um riso no rosto que
causa repulsa e medo aos interlocutores desse riso deformado que está
sempre materializado. Tal deformidade é uma cicatriz que ele ressalta com
uma tinta vermelha. Tais considerações acerca de sua fisionomia, em
conjunto com a sua vestimenta de cor roxa e o verde que tinge seus cabelos,
reforçam o caráter jocoso e distorcido de suas atitudes e reforçam sua
loucura, pois sua imagem não é harmônica, visando a causar estranheza
pela falta de equilíbrio entre as cores.

Outrossim, podemos afirmar que a imagem do Coringa retoma a
personagem Bobo da Corte, que de acordo com Minois (2003) era o súdito
que poderia se dirigir ao rei com o objetivo de brincar para entretê-lo.



Porém, em outros momentos, essa personagem ganhou poderes, ocupando a
posição de conselheiro do rei, podendo inclusive debochar das atitudes que
o monarca tomasse e que não fossem acertadas. A função enunciativa do
Bobo da Corte lhe permitia enunciar o que os demais súditos não poderiam,
isto é, o Bobo poderia rir do rei sem que isso fosse motivo para que o
soberano lhe tirasse a vida. É preciso lembrar que o rei é o soberano e é
aquele que detém o direito de vida e de morte sobre os súditos
(FOUCAULT, 1988). No entanto, o Bobo da Corte era o sujeito que poderia
livrar-se da morte ao criticar o rei abertamente e fazia isso por meio do riso.

Inferimos que o Coringa desempenha um papel semelhante ao Bobo da
Corte que é um sujeito que desafia as autoridades e os discursos que
amedrontam as pessoas, como a possibilidade da morte e, por isso, o riso do
Coringa desempenha função de exercício de poder. A personalidade de
Coringa é caracterizada por risos constantes e várias cenas do filme
apresentam a personagem rindo.

Na cena enunciativa que selecionamos6 vemos que a personagem Coringa
está aguardando que seu projeto criminoso se concretize, isto é, que as
pessoas matem umas as outras para se salvarem, mas seu plano é frustrado e
ele empreende uma luta corporal e um diálogo com o herói Batmam que
acaba por arremessar Coringa do alto da estrutura predial onde se
encontram. Chama a atenção o gênero de riso que emerge quando a
personagem é arremessada rumo à morte. É esse riso do louco que
analisamos como gênero, pois Coringa finalmente consegue fazer com que
Batman negue seus princípios e tente matar uma pessoa. O riso louco é um
enunciado que emerge tanto como uma comemoração por ter corrompido o
herói, quanto uma forma de zombaria, já que Coringa não se importa com a
morte e zomba da possibilidade de morrer frente a uma sociedade que
valoriza a vida.



O gênero de riso do louco apresenta um conteúdo temático que concerne
em zombar do temor da morte, causando também o efeito de sentido de
reforçar a loucura do sujeito. Outro fator que podemos destacar é que
gênero de riso emerge em direção a Batman, pois o enunciado irrompe em
direção ao outro (BAKHTIN, 2003), visando uma resposta ativa do
interlocutor. Diante do riso louco de Coringa, a resposta de Batman é evitar
que ele caía do prédio e consiga comprovar a tese de que todos os sujeitos
são corruptíveis.

Na continuidade da cena o herói evita que Coringa chegue ao solo e
acabe morrendo. O riso louco de Coringa cessa, demonstrando
contrariedade pelo fato de Batman não tê-lo deixado morrer. Inferimos que
um sujeito ocupando a posição de louco pode rir da morte e esse riso é um
enunciado interpretado como louco pelos outros sujeitos sociais. No
entanto, um outro riso emerge em seguida e também zomba das convicções
de moralidade e de justiça pelos quais o herói luta. Batman sai da cena e
Coringa continua a rir vigorosamente e esse gênero de riso tem efeito de
loucura e de sarcasmo. Todavia, esses efeitos de sentido que listamos não
podem ser desvinculados da posição sujeito ocupada pelo enunciador que,
como sujeito considerado louco, objetiva revelar a verdade à sociedade
(FOUCAULT, 2009b), neste caso tenta revelar que todos são corruptíveis
quando suas vidas estão em jogo.

Os gêneros do discurso apresentam forma, tema e estilo (BAKHTIN,
2003). Podemos afirmar que os gêneros de riso que Coringa materializa
podem ser analisados sob o aspecto do estilo, isso ocorre devido à
deformidade de sua face que simula um riso constante. Essa marca pode ser
identificada com um estilo de riso, que mobiliza efeito de sentido de medo
ou até de repulsa. Vale destacar que se outros sujeitos apresentarem essa



marca no rosto podem ser relacionados a Coringa, constituindo assim a rede
intericônica (COURTINE, 2013).

O riso como gênero enunciativo apresenta funções e efeitos ambivalentes
em cada situação, conforme afirma Bakhtin (1999) em seus estudos acerca
do riso carnavalesco. Porém, procuramos evidenciar nesta análise a função
que se destaca em relação à posição sujeito ocupada no momento da
enunciação e que estabiliza a função desse riso em relação aos enunciados
que o precedem e o sucedem.

De acordo com as analises, podemos afirmar que o riso do louco se
estabiliza como gênero que pode emergir quando o sujeito ri em desacordo
com normas sociais que constituem uma dada posição sujeito ou quando o
sujeito deseja ocupar essa posição e, desse modo, ser identificado como
louco para não ser responsabilizado pelos seus atos. Portanto, a irrupção do
gênero riso do louco identifica o sujeito como anormal e desqualifica o que
ele enuncia, colocando-o em uma posição de inferioridade. Esse contexto se
mostra nas situações do cotidiano quando se deseja tirar a validade do
discurso de outrem e lhe imputamos como louco e seu enunciado é
interditado.

Considerações finais

O gênero de riso do corpus analisado integra um corpora que
selecionamos para a pesquisa acerca do riso como entendido como gênero
do discurso, apresentando forma, tema e estilo. No entanto, não tomamos
esses três elementos sob a ordem da língua, pois o riso é um material
semiológico e demanda um olhar diferente do analista. Por meio de nossa
pesquisa, que está em andamento, procuramos contribuir com os estudos
linguísticos, com foco para a análise do discurso, com atenção ao estudo de
materialidades não verbais que compõem a linguagem.



Na análise procuramos, quando possível, estabelecer um diálogo entre as
concepções da AD francesa, da obra foucaultiana e da obra do círculo
bakhtiniano, tomando precauções quanto ao distanciamento temporal e
teórico dos autores. Acreditamos que os escritos desses autores contribuem
com nosso trabalho de analisar o riso como um enunciado que pode se
estabilizar em gêneros de riso que irrompem em dada situação enunciativa,
exercendo funções e mobilizando efeitos de sentido.

Referências

BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François
Rabelais. Tradução Yara F. Vieira. São Paulo: Hucitec, 1999.

______. Os gêneros do discurso. In: ______. Estética da criação verbal. Tradução do francês Maria
Ermantina Galvão; revisão Marina Appenzeller. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 279-325.

BAKHTIN, M./VOLOCHINOV. Marxismo e Filosofia da Linguagem. Traduzido por Michel Lahud
e Yara Frateschi. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

BRAIT, B. PCN’s, gêneros e ensino de língua: faces discursivas da textualidade. In: ROJO, R. (org.).
Prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCN’s. São Paulo: Mercado das Letras, 2000.
p. 15-25.

COURTINE, J.-J. Decifrar o corpo: pensar com Foucault. Tradução Francisco Morás. Petrópolis:
Vozes, 2013.

FIORIN, J. L. O dialogismo. In: ______. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática,
2008.

FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. Tradução Maria Tereza da Costa
Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

______. O Sujeito e o poder. In: DREYFUS, R; RABINOW, P. Michel Foucault: uma trajetória
filosófica (para além do estruturalismo e da hermenêutica). Tradução Vera Porto Carrero. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 229-249.

______. A arqueologia do saber. Tradução Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2009a.

______. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France. Pronunciada em 2 de dezembro
de 1970. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 2009b.

______. Microfísica do poder. Tradução e organização Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal,
2010.



GREGOLIN, M. R. Bakhtin, Foucault, Pêcheux. In: BRAIT, B. (org.) Bakhtin: outros conceitos-
chave. São Paulo: Contexto, 2008, p. 33-52.

MACHADO, R. Foucault, a ciência e o saber. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.

MINOIS, G. História do riso e do escárnio. Tradução Maria Helena Ortiz Assumpção. São Paulo:
UNESP, 2003.

RODRIGUES, R. H. Os gêneros do discurso na perspectiva dialógica da linguagem. In: MEURER, J.
L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (orgs.) Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo:
Parábola, 2005, p. 152-183.

1 Doutoranda em Estudos Linguísticos do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, sob a orientação da professora Dra. Eliane
Marquez da Fonseca Fernandes. E-mail: waldeniaklesia10@hotmail.com

2 Doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás. Docente do Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. E-
mail: elianemarquez@uol.com.br

3 Sobre o estilo, Bakhtin (2003, p. 284) afirma que, “nem todos os gêneros são igualmente aptos para
refletir a individualidade na língua do enunciado, ou seja, nem todos são propícios ao estilo
individual. [...]Na maioria dos gêneros do discurso (com exceção dos gêneros artístico-literários), o
estilo individual não entra na intenção do enunciado, não serve exclusivamente às suas finalidades,
sendo, por assim dizer, seu epifenômeno, seu produto complementar”. A partir do exposto, ao
analisar os gêneros de riso, nossa preocupação se volta, principalmente, para o tema e a para a forma
dos enunciados.

4 Outras informações podem ser encontradas no site oficial do filme:
http://wwws.br.warnerbros.com/thedarkknight/.

5 O termo ‘fisiognomia’ é utilizado em toda a obra Decifrar o corpo (2013) com sentido de
‘fisionomia’.

6 A cena do filme analisa encontra-se no trecho que se inicia 2h11min no minuto a vai até o minuto
2h15min.



Uma perspectiva discursiva da noção de
transgressão

 
Wilton Divino da Silva Júnior1

Kátia Menezes de Sousa2

 
“Resistir é assumir a postura de quem se opõe à ordem das

coisas, rejeitando ao mesmo tempo o risco de subverter essa
ordem”.

Jacques Ranciére

 

Resumo: Esta pesquisa possui um caráter analítico-conceitual e procura
demonstrar o funcionamento lingüístico-discursivo da transgressão a partir da
observação dos processos de produção de verdade envolvendo os discursos
científico, jurídico e religioso analisando os aspectos históricos, sociais e
ideológicos (marcações discursivas da transgressão), considerando trechos de três
obras literárias como enunciados a serem analisados a título de ilustração das
noções apresentadas. Tratamos a transgressão como um efeito discursivo das
práticas de Resistência, e que objetiva a inserção sócio-cultural efetiva do
heterogêneo, a partir de práticas de discursivização do acontecimento. Sob o
respaldo do aporte teórico-filosófico de Michel Foucault e dos fundamentos da
Análise do Discurso, compreendemos que a transgressão simula e interfere na
ordem vigente sem necessariamente destrui-la. Configurada como resistência, no
âmbito discursivo, dadas as inúmeras relações entre saberes e poderes que
estruturam o molde político-econômico e sócio-cultural vigente, a transgressão
busca a inserção do elemento heterogêneo como parte constitutiva da organização
social através de um processo de assimilação e neutralização do diferente e a
concomitante reestabilização do “caos” promovido e a subseqüente remaquinação
do heterogêneo.

Palavras-chave: Discurso. Transgressão. Literatura. Foucault.

 
 



O discurso pode ser tomado metaforicamente como uma trama
constituída por centenas de fios entrecruzados. Essa metáfora da trama para
tratar o discurso permite retomar um aspecto relativo à constituição do
dispositivo foucaultiano na descrição deleuziana, isto é, são linhas de
enunciação, de luz, de fissura, de sedimentação, de força e de subjetivação
(DELEUZE, 1990) que atuam na organização do discurso configurando-o
como objeto que transcende os aspectos exclusivamente lingüísticos. Neste
ponto procura-se tratar das linhas de transgressão constitutivas da trama
discursiva, mais especificamente acerca dos modos de compreensão do
funcionamento da transgressão.

Uma das possibilidades de tratamento do tema transgressão fundamenta-
se no pensamento platônico dicotômico, ou seja, pensar a transgressão
como o elemento atuante na dicotomia Tradicional X Moderno que destitui,
por violação das leis, o status da Tradição instaurando a novidade. Portanto,
sob essa ótica, a transgressão é “a tecnologia” necessária para a recriação
cíclica de modelos tradicionais mantendo a lógica binária de compreensão
do mundo: aos elementos próprios do mundo inteligível (essenciais,
abstratos, verdadeiros, imutáveis) se atribui uma valoração positiva e
hierarquicamente superior em relação ao outro pólo, os elementos que
compõem o mundo sensível (material, mutável, ilusório).

Este modo de pensar gera dois pólos de tensão moralmente valorados.
Inserida nesta lógica, a transgressão é estratégia que questiona a vigência do
exercício de poder de um dos pólos em favor do outro, promovendo
paulatinamente uma nova configuração do poder. Neste ambiente dual, o
heterogêneo sempre aparece submetido (classificado, nomeado,
conceituado) a um pólo ou outro, dificilmente, ele possui sua singularidade
considerada, ele é uma anomalia no interior da dicotomia, portanto,
frequentemente expurgado. Os procedimentos de nomeação coagem o



heterogêneo classificando-o em relação a um dos pólos conceituais
tradicionalmente estabelecidos, o que favorece a remaquinação do
heterogêneo, isto é, o processo de normalização da diferença neutralizando-
a ou adequando-a para ser assimilada pela estrutura social.

Sob essa perspectiva dualista, transgressão e subversão funcionam como
os eixos de um gráfico: são noções que se vinculam (apesar de não serem
idênticas), pois a elas atribui-se o significado de violação, entretanto
funcionam de modo distinto, ou seja, são linhas que se cruzam, mas cuja
distinção não é absoluta. A transgressão atua num plano horizontal
atravessando os discursos vigentes produzindo-lhes cicatrizes ampliando as
possibilidades de reconfiguração dos sentidos numa ordem discursiva; já a
subversão atua verticalmente, considerando uma dada profundidade, pois
revolve os materiais discursivos de baixo para cima, visando à recriação da
ordem vigente.

É possível pensar as obras Alice através do espelho (2015[1872]) de
Lewis Carroll, 1984 (2009[1949]) de George Orwell e O evangelho
segundo Jesus Cristo (1999[1991]) de José Saramago a partir da noção de
transgressão segundo a perspectiva dualista apresentada. Em Alice, observa-
se a dicotomia acerca dos processos de produção do sentido através da
língua (Produção de sentido / Produção do nonsense). Orwell em 1984,
ficcionaliza uma sociedade totalitária discutindo os abusos e absurdos deste
governo, descrevendo todo o conjunto tecnológico e institucional de
controle para a manutenção da ordem, num jogo que opõe a autonomia do
indivíduo e a heteronomia do sujeito. Por fim, o evangelho de Saramago
carnavaliza em torno de uma dicotomia fundamental do discurso religioso:
a distinção hierárquica entre o próprio do humano e o essencialmente
divino.



O nonsense caracteriza-se pela negação de uma ordem formalizada e
coletivamente corroborada de produção de sentidos. Conforme Bastos
(1996), na busca por produzir o estranhamento através do lúdico, o
nonsense protesta contra a coerção arbitrária de uma dada ordem de
compreensão do mundo. Entretanto, a transgressão estabelecida pelas
construções nonsense não pode ser confundida com a desordem e o caos,
posto que “a transgressão é um gesto relativo ao limite” (FOUCAULT,
2006[1963], p. 32), isto é, ela atravessa, ultrapassa os limites de uma ordem
específica, produzindo uma reconfiguração de aspectos da ordem
transgredida. No caso da obra de Carroll, o nonsense “combina um respeito
minucioso às regras da gramática com a necessidade compulsiva de
transgredi-las todas, além da tentação incessante do caos da linguagem”
(BASTOS, 1996, p. 34). Sob este viés, a transgressão mantém a dicotomia
Sentido/Não-sentido, retendo a discussão neste plano dual. A ordenação
fundamental dos aspectos morfossintáticos da língua são mantidos
promovendo uma rearticulação dos aspectos semânticos e pragmático-
discursivos da língua, portanto produzindo uma ampliação das
possibilidades de produção dos sentidos e não a derrocada de uma ordem.
Os enunciados abaixo selecionados da obra de Lewis Carroll evidenciam a
relação entre a construção dos significados dos vocábulos ou sua
classificação gramatical e os usos possíveis na língua; ressaltam a
produtividade nos encadeamentos dos elementos da língua; e questionam o
caráter arbitrário na constituição dos nomes, respectivamente:

(Alice em diálogos com a Rainha Vermelha)
Quando você diz “colina” - a Rainha interrompeu -, eu poderia lhe mostrar colinas, em
comparação com as quais você diria que esta é um vale.(CARROLL, 2015, p. 46)
 
- A regra é a seguinte, geléia só amanhã e ontem, que já foi dia de geléia, mas geléia hoje, jamais.
- Mas algum dia tem que ser “dia de geléia” – Alice refutou.



- Não, não tem nada – disse a Rainha. – Geleia, só ontem e amanhã: e hoje não é nem ontem nem
amanhã, você sabe. (op. cit, p. 88)
 
(Alice em diálogo com Tweedledee e Tweedledum)
 
- Eu sei o que você está pensando – disse Tweedledum –, mas não é bem assim, não mesmo.
- Muito pelo contrário – retomou Tweedledee –, se fosse assim, poderia ser; e se fosse mesmo,
seria então; mas como não é, não é mesmo. É lógico. (op. cit., p. 67)
 
(Alice em diálogo com Humpty Dumpty)
 
- Mas “glória” não quer dizer “um bom argumento definitivo” – Alice objetou.
- Quando eu uso uma palavra – Humpty Dumpty disse em tom de troça – ela quer dizer apenas o
que eu quero que ela queira dizer... nem mais, nem menos.
- A questão é – disse Alice – se você consegue fazer as palavras dizerem tantas coisas diferentes.
(op. cit, p. 112)

Saramago em O evangelho segundo Jesus Cristo reescreve as narrativas
neo-testamentárias sob a ótica de alguns discursos como o psicanalítico, o
ateísta e o histórico transgredindo os princípios fundamentais do discurso
religioso cristão católico. O autor ultrapassa os limites rígidos, porém não
intransponíveis do texto bíblico e ficcionaliza num romance uma outra
narrativa sobre a constituição da figura de Jesus e de seu martírio. Uma
interpretação da transgressão produzida a partir da obra do escritor
português, que ainda mantenha o jogo discursivo na relação
Divino/Humano, sustenta a discussão num plano que procura expor as
contradições do discurso religioso cristão católico, reconhecendo a
resistência como possível, mas não a subversão desse discurso. Quatro
trechos da obra são fundamentais para ilustrar essa leitura: o sexo entre
Jesus e Maria de Magdala, a não ressurreição de Lázaro, uma das epígrafes
do romance e o último enunciado de Jesus na cruz.

(O sexo de Jesus com Maria de Magdala)



[...] ia dizendo em voz baixa, quase num sussurro, Aprende, aprende o meu corpo. Jesus olhava as
suas próprias mãos, que Maria segurava, e desejava tê-las soltas para que pudessem ir buscar,
livres, cada uma daquelas partes [...] Aprende o teu corpo, e ele aí o tinha, o seu corpo, tenso,
duro, erecto, e sobre ele estava, nua e magnífica, Maria de Magdala, que dizia, Calma, não te
preocupes, não te movas, deixa que eu trate de ti, então sentiu que umaparte do seu corpo, essa, se
sumira no corpo dela[...]. (SARAMAGO, 1999, p. 282-3).
 
(A não ressurreição de Lázaro)
Jesus disse-lhe, Teu irmão há-de ressuscitar [...]só falta que Jesus, olhando o corpo abandonado
pela alma, estenda para ele os braços como o caminho por onde ela há-de regressar, e diga,
Lázaro, levanta-te, e Lázaro levantar-se-á porque Deus o quis, mas é neste instante, em verdade
último e derradeiro, que Maria de Magdala põe uma mão no ombro de Jesus e diz, Ninguém na
vida teve tantos pecados que mereça morrer duas vezes, então Jesus deixou cair os braços e saiu
para chorar. (op. cit, p. 428)

Nestes excertos, dois fundamentos do cristianismo católico são alterados.
No primeiro, a divindade do mártir é corrompida pelo sexo; Jesus é um
homem comum que dá vazão aos desejos mundanos. A figura bíblica de
Jesus é desconstruída pela releitura saramagueana desde o início da obra.
Este Jesus de Saramago se depara com uma grande decepção em relação ao
pai (José), rebela-se e sai de casa, vive alguns anos no deserto sob a tutela
do Pastor (Diabo), passa a viver maritalmente com Maria de Magdala; Jesus
é profanado3, isto é, ele é restituído ao uso comum do humano através de
sua dessacralização. Neste plano, o esquema dual é a disputa entre o
Humano e o Divino. Uma das epígrafes do romance, assim como o último
enunciado de Jesus na cruz, corroboram este esquema.

Já que muitos empreenderam compor uma narração dos factos que entre nós se consumaram,
como no-los transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram
servidores da Palavra, resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a
origem, expor-tos por escrito e pela sua ordem, ilustre Teófilo, a fim de que reconheças a solidez
da doutrina em que foste instruído. Lucas, 1:1-4”. (SARAMAGO, 1999, epígrafe)

A transgressão neste excerto se produz pelo deslocamento material e
histórico-cultural do versículo bíblico a serviço da reapropriação



saramagueana. Conforme Pêcheux, “as palavras, expressões, proposições,
etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as
empregam” (1988, p. 160), portanto ao produzir este deslocamento,
Saramago atribui a si mesmo a autoridade para narrar acerca da vida de
Jesus, pois seu método de pesquisa se coaduna com o método do
evangelista, legitimando sua voz como autor dessa releitura da narrativa
sagrada. O arremate final da reapropriação do versículo bíblico produz
ironia, pois se sabe das posições políticas e religiosas de Saramago. Há um
investimento sobre o território coercitivo dos sentidos possíveis no discurso
católico cristão, atravessando-o, permitindo sua ampliação pela via literária;
marcar esta ampliação de uma dada ordem discursiva e não sua recriação é
fundamental para a distinção entre transgressão e subversão.

No último enunciado da personagem Jesus na cruz (“Homens, perdoai-
lhe, porque ele não sabe o que fez” (SARAMAGO, 1999, p. 444)),
Saramago parodia o texto de Lucas 23:34 (BÍBLIA, 2002)4, realoca os
vocábulos que cumprem as funções sintáticas de sujeito da oração e
complemento verbal através da inversão dos elementos, alterando no plano
discursivo a hierarquia entre os componentes enunciativos e, portanto,
produzindo a transgressão intencionada no plano temático. Nota-se ainda a
retomada do esquema dicotômico Humano/Divino mantido pelas
transgressões observadas.

Na obra 1984, Orwell apresenta uma sociedade (Oceânia) cujo governo é
fundamentalmente totalitário sob a chefia absoluta da figura quase
fantasmagórica do Grande Irmão, que ora está em guerra contra a Eurásia,
ora contra a Lestásia. Há um Partido (Socing) que administra, controla e
pune através de quatro ministérios:

O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. O
Ministério da Paz, responsável pela guerra. O Ministério do Amor, ao qual cabia manter a lei e a



ordem. E o Ministério da Pujança, responsável pelas questões econômicas. (ORWELL, 2009,
p. 14-5)

Este governo totalitário ficcional possui, além dos ministérios, um
conjunto tecnológico muito avançado, entre instrumentos e instituições,
para disciplinarização e controle: A Teletela, um monitor instalado em todas
as residências e por toda a cidade transmitindo notícias em favor do regime
vigente e também capaz de captar os diálogos dos membros do Partido; a
NovaFala, um idioma criado para restringir o pensamento a partir da
redução da língua a um estoque mínimo de palavras disponíveis; este
idioma se divide em três categorias: A. palavras concernentes às atividades
cotidianas; B. palavras deliberadamente criadas com propósitos políticos
(“desbom”, “benessexo”, “miniver”, “campofolia”); C. palavras técnico-
científicas; a polícia do pensamento, um avançado grupamento militar de
coação e controle dos pensamentos dos membros do Partido; os “Dois
minutos de ódio”, prática diária em que todos cessavam suas atividades e
permaneciam por dois minutos gritando contra e maldizendo Emanuel
Goldstein, o grande traidor, portanto, inimigo comum a todos os membros
do Partido.

Tais tecnologias de poder almejam um controle pleno e absoluto dessa
sociedade, para demonstrar isso, Orwell desenvolve uma relação proibida,
porque amorosa, entre as personagens Winston Smith e Julia, que se
envolvem numa trama transgressora incitados pela personagem O’Brien.
Insatisfeito com a estrutura de governo do Socing, Winston reconhece em
O’Brien, que supostamente era um colega do Ministério da Verdade, um
companheiro. O’Brien apresenta Winston a Confraria, suposta organização
rebelde contrarrevolucionária liderada por Goldstein, e entrega-lhe o livro
“Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico” que explica toda a estrutura
funcional do Partido, a função de uma guerra eterna e a divisão do cenário



mundial em três grandes continentes. Winston e Julia se envolvem nas
discussões políticas propostas pelo livro de Goldstein, entretanto são presos
acusados de traição e conduzidos ao Ministério do Amor, onde descobrem
que O’Brien era membro da mais alta cúpula do Partido e responsável por
identificar e capturar aqueles que não se submetessem inquestionavelmente
ao Partido. Presos, Winston e Julia passam pelo processo nomeado “cura”,
uma operacionalização muito específica da repressão:

‘Você é uma peça defeituosa, Winston. Uma nódoa a ser limpa. Não acabei de dizer que somos
diferentes dos perseguidores do passado? Não nos contentamos com a obediência negativa nem
com a submissão mais abjeta. Quando finalmente se render a nós, terá de ser por livre e
espontânea vontade. Não destruímos o herege porque ele resiste a nós; enquanto ele se mostrar
resistente, jamais o destruiremos. Nós o convertemos, capturamos o âmago de sua mente,
remodelamos o herege. Extirpamos dele todo o mal e toda a ilusão; trazemos o indivíduo para o
nosso lado, não de forma superficial, mas genuinamente, de corpo e alma. Antes de eliminá-lo,
fazemos com se torne um de nós. [...]. A ordem dos antigos despotismos era: ‘Não farás’. A
ordem dos totalitários era: ‘Farás’. Nossa ordem é: ‘És’. (ORWELL, 2009, p. 298-9).

O poder absoluto se efetiva nessa sociedade ficcional justamente porque
incita e identifica a resistência (inclusive aquela que pode ocorrer no âmbito
dos pensamentos), deste modo controla toda transgressão e subversão. O
exercício de poder retratado na obra é universal e pleno, pois submete a
própria resistência atuando intimamente sobre a figura do indivíduo e não
mais sobre a função sujeito ocupada sócio-historicamente (façanha
necessariamente possível no universo romanesco em questão). Portanto,
ainda sob a lógica dualista de compreensão da transgressão, 1984 coloca em
evidência a dicotomia: autonomia do indivíduo/heteronomia do sujeito.
Num dos pólos dessa estrutura binária encontra-se o cidadão, membro do
Partido, a quem se impõe o controle do Grande Irmão, formatado como
sujeito submisso, porém não-escravo, por isso a efetiva possibilidade de
resistir; no outro pólo, a ilusão do indivíduo revolucionário, plenamente
livre e autônomo, mas também subjugado pelo sistema.



A transgressão, portanto, também pode ser analisada e discutida sob a
perspectiva de uma filosofia dualista. A manutenção de uma estrutura
binária de compreensão do mundo parece fundamentar-se numa noção de
poder do qual se toma posse e que funciona num eixo vertical, ou seja, uma
opressão/submissão exclusivamente do ponto hierárquico mais superior em
direção ao ponto mais inferior. Existem apenas dois pólos neste jogo. Nessa
conjuntura, a transgressão existe como possibilidade no interior de uma
dada rede enunciativa, efetivando-se de modo mais explícito e categórico na
medida em que os jogos de verdade para a manutenção de um determinado
status quo enfrentam a rigidez estrutural e os mecanismos de coerção e
interdição dos aspectos tradicionais constituintes dos discursos científico,
jurídico e/ou religioso. A transgressão, portanto, é efeito discursivo em uma
determinada rede enunciativa. Ela confronta uma ordem vigente. Surge no
interior dela por um reinvestimento nos sentidos ali produzidos. A
transgressão como mecanismo limítrofe nas relações de poder não instaura,
mas simula uma nova ordem; ela não apaga, mas perturba, interfere na
norma vigente. Ela é uma máquina discursiva que move a pertinência da
tradição.

A lógica de compreensão dicotômica assimila a transgressão,
neutralizando-a, apropriando-se do estranhamento/fissura por ela provocado
e tornando-a “peça de museu”. Isso se produz a partir de uma remaquinação
do heterogêneo que passa a corroborar com a modelagem social em
vigência. A diferença é neutralizada, tornada difusa para se adequar e, por
fim, ser assimilada. Isto se produz através da discursivização do
acontecimento, gerando a categorização dos sujeitos e das práticas
produzindo a reestabilização do momentâneo caos provocado pela ruptura
dos limites pré-estabelecidos pelas matrizes sociais opressoras.



O que permitiu pensar a transgressão para além desta perspectiva dualista
surgiu da dificuldade em delimitar, na contemporaneidade, as práticas
transgressoras: hoje, é possível circunscrever objetivamente a transgressão?
Affonso Romano de Sant’Anna (2003) no texto “Museu da Transgressão”,
escreve acerca da transgressão como um dos princípios da arte moderna:

Sim, a transgressão virou norma. Qualquer artista iniciante começa por transgredir. Ainda não
sabe as regras, mas já as renega. E cria-se uma situação absurda. Transgredir o quê, se antes dele,
no passado recente, só havia transgressores? Transgredir a transgressão? Ora, isto, a rigor, leva a
um paradoxo, pois a única maneira de transgredir radicalmente a transgressão é contestar a
transgressão, reinstalar uma certa ordem e refazer o sistema. (SANT’ANNA, 2003, p. 79)

O olhar de Sant’Anna pode também abranger outras práticas sócio-
culturais muitas vezes tratadas como transgressoras. A ordem agora é
“transgredir”, portanto não é possível pensar a ultrapassagem de limites e a
violação das normas exclusivamente pelo viés binário. Fazer de modo
diferente, opor-se a, lutar contra, não necessariamente configuram
transgressões, pois é preciso compreender determinadas práticas de
resistência à ordem vigente considerando o difuso, o descontínuo, o
microfísico, o rizomático para examiná-las em sua complexidade evitando
os reducionismos que permitem, ainda hoje, que a transgressão mova a
pertinência da tradição.

Portanto, outro modo de pensar a transgressão procura considerá-la sob a
perspectiva da construção de redes na compreensão da organização do
mundo social, político, econômico, histórico, científico e cultural, ou seja,
compreender a transgressão a partir da noção de trama discursiva, em que
centenas de linhas se entrecruzam na produção da resistência a um discurso
em vigência. Sob esta ótica, é possível uma abordagem do heterogêneo que
não visa sua adequação aos discursos vigentes, outrossim sustenta sua



existência singular como diferença, pois se reconhece a hibridação das
práticas.

Neste sentido, as transgressões, porque primeiramente práticas de
resistência, são compreendidas, portanto, no interior dos dispositivos. O
conceito foucaultiano de dispositivo surge em meados da década de 705, e
configura-se como uma rede de relações de caráter instável e histórico que
trata das mediações entre saberes, poderes e produção de subjetividades. O
dispositivo do aprisionamento e da sexualidade6 são alguns dos primeiros
estudos de Michel Foucault acerca deste conceito.

No início deste artigo, procurou-se na descrição deleuziana do dispositivo
foucaultiano o elemento “multilinear” para tratar da metáfora da trama
discursiva e, portanto considerar a transgressão como uma das linhas
constitutivas desta trama. Neste ponto retomamos o texto de Deleuze (1990)
sobre o dispositivo de Foucault a fim de corroborar com essa segunda
perspectiva para compreensão da transgressão. Para Deleuze (1990, p. 155),
o dispositivo é “uma meada, um conjunto multilinear, composto por linhas
de natureza diferente”, linhas (de subjetivação, de força, de visibilidade,
etc.) que se atravessam de múltiplos modos. As linhas configuram uma
trama que não pode ser desfeita pela análise, entretanto, cuja análise
possibilita a depreensão de um dispositivo de compreensão das práticas.
Este dispositivo tanto se constitui, como é atravessado por linhas de
incontáveis formações discursivas, podendo aquelas sofrer variações de
direção e derivação – por exemplo, bifurcarem-se dada a existência de
elementos tensores (objetos visíveis, enunciados formuláveis, forças em
exercício, sujeitos em determinada posição) constitutivos das mais diversas
formações discursivas, conforme aponta Deleuze (1990, p. 155):

as linhas não delimitam ou envolvem sistemas homogêneos por sua própria conta, como o objecto,
o sujeito, a linguagem, etc., mas seguem direções, traçam processos que estão sempre em



desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam uma das outras. Qualquer linha pode ser
quebrada – está sujeita a variações de direcção – e pode ser bifurcada, em forma de forquilha –
está submetida a derivações.

Portanto, as linhas de um dispositivo não estabelecem uma delimitação
homogênea do campo discursivo, mas traçam processos em contínuo
desequilíbrio, evidenciando momentos de aproximações, bem como de
fissuras. A análise deste entrecruzar de linhas, suas derivações, rupturas e
alterações de direção possibilita tratar contemporaneamente das
transgressões sustentando sua complexidade e seus paradoxos. O
dispositivo se torna uma instância analítica, uma possibilidade de leitura e
compreensão das intrincadas redes de poder e saber que tecem os sujeitos e
suas verdades, pois se sustenta na compreensão da diferença a partir do
lugar discursivo do diferente, numa tentativa, talvez ainda utópica, de abolir
a distinção binária de normalização das práticas.
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