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APRESENTAÇÃO

A obra que oferecemos é fruto do trabalho de discentes e docentes 
do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universi-
dade Federal de Goiás (PPGLL/UFG). Neste trabalho, reunimos vinte 
artigos de pós-graduandos/as (em alguns casos, em parceria com alguns 
docentes) que representam as duas grandes áreas do PPGLL/UFG. Ali te-
mos textos de estudantes de doutorado, ingressantes nos anos de 2016, 
2017, 2018 e, também, de estudantes de mestrado, ingressantes em 2017 e 
2018 no Programa. Nesse sentido, é importante já destacar que os temas 
abordados nos artigos, em certa medida, serão contemplados nas disser-
tações ou teses em andamento no período destacado. 

Nesse sentido, os textos apresentam trabalhos em estreita ligação 
com pesquisas ainda em fase de elaboração, o que não significa que os 
textos aqui apresentados sejam versões incompletas, uma vez que os ar-
tigos ora compilados são o resultado de pesquisas já realizadas e concluí-
das ao longo da trajetória dos/as discentes no nosso Programa. O material 
apresentado é fruto de trabalhos finais, em forma de artigos acadêmicos, 
das diversas disciplinas cursadas, tanto da Área de Estudos Literários, 
subdividida nas especialidades denominadas: Linha 1) Poéticas da Mo-
dernidade e da Contemporaneidade, Linha 2) Literatura Comparada e 
Estudos culturais, Linha 3) Literatura, história e sociedade, quanto da 
Área de Estudos Linguísticos, com o seguinte delineamento: Linha 4) 
Forma e funcionamento de línguas naturais com ênfase em língua por-
tuguesa, línguas indígenas e língua de sinais; Linha 5) Linguagem, socie-
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dade e cultura; Linha 6) Ensino e aprendizagem de segundas línguas e 
línguas estrangeiras; Linha 7) Ensino e aprendizagem de línguas naturais 
com ênfase em língua portuguesa, línguas indígenas e língua de sinais; 
Linha 8) Língua, texto e discurso.

Os temas abordados nos dez primeiros artigos, da Área de Lin-
guística, transitam por problemáticas que envolvem a sala-de-aula, fo-
cando questões de resistência, formação de leitores, EJA, processo de 
alfabetização, sujeito-professor. Ainda na primeira parte, os pesquisado-
res visitam o território da argumentação nas redações do ENEM; saberes 
ontoepistêmicos; línguas de sinais e estimulação cognitiva no desenvol-
vimento linguístico de pessoas com Síndrome de Down.  Já na seara dos 
Estudos Literários (dez capítulos seguintes), este livro propõe reflexões 
que tocam trabalhos de autoras e autores como Guimarães Rosa, Caio 
Fernando Abreu, Bernardo de Carvalho, Donizete Galvão, Hilda Hilst, 
Cora Coralina e Marcel Proust, em que os(as) discentes se propõem a 
examinar, em alguns casos, o tribunal do jagunço ou o narrador meta-
ficcional ou mesmo os silêncios, cigarros e suspiros em epopeias parti-
culares. Ainda na segunda metade da obra alguns trabalhos apresentam  
problematizações teóricas voltadas para cidades e ruínas em perspectiva 
literária ou mesmo para a poesia em estado de melancolia, além da dis-
cussão do papel do mercado editorial na cultura dos best sellers. A mi-
ríade de temas nesta Apresentação aventados é apenas uma degustação 
das pequenas contribuições que esta obra, transdisciplinar, traz a lume 
e que, esperamos, não seja do interesse apenas dos pesquisadores/as que 
contribuíram para este produto, mas, ainda, que seja útil para a reflexão 
acadêmica, o que, por si, já honraria a empreitada realizada e todos/as de 
que dela participam.
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Esta publicação só foi possível por conta do apoio financeiro da 
Direção da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás - UFG 
e do esforço de todos/as os/as discentes e docentes que, para lá da tarefa 
de elaboração de suas dissertações e teses, encontraram disposição para 
compartilhar suas reflexões, oriundas de suas pesquisas, não só com os/
as demais colegas do PPGLL/UFG mas com os/as que porventura encon-
trem-se extramuros, ao se depararem com este material. 

Os organizadores



ESTUDOS LINGUÍSTICOS



O sujeito-professor goiano nas tramas 
discursivas: entre processos de objetivação, 
subjetivação e possibilidades de resistência
Maria Dolores Martins de Araújo1

Lucielena Mendonça de Lima

RESUMO 

Esse artigo analisa os enunciados de professores do Ensino Mé-
dio (EM) e de docentes formadores em cursos de Licenciaturas de um 
câmpus da Universidade Estadual de Goiás (UEG) a respeito da docência, 
atentando-se à rede de enunciados a que estão submetidos os discursos 
desses profissionais. Para tanto, sustentamo-nos teórica e metodologi-
camente em algumas ferramentas conceituais foucaultianas, como: dis-
curso, saber, poder, dispositivo, objetivação, subjetivação e resistência –, 
entendendo-as como fundamentais para investigarmos a produção das 
subjetividades docentes. Focalizamos em recortes discursivos de ques-
tionário reflexivo, narrativas e entrevistas realizadas com dois docentes 
atuantes no EM e dois professores universitários de um câmpus da UEG. 
Mediante as análises percebemos que os atravessamentos discursivos (o 
político, o institucional, o social, o econômico, o midiático) vão consti-
tuindo os processos de subjetivação do sujeito professor. Notamos ainda 

1  Este artigo foi devidamente revisado pela autora e por sua orientadora.
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que, quando os professores questionam, denunciam, falam e colocam-se 
contra determinadas objetivações institucionais impostas à categoria, 
eles estão em um espaço de microrresistência.

Palavras-chave: Docentes formadores, Professor do ensino médio, Obje-
tivação, Subjetivação, Resistência.

ABSTRACT 

This article analyses the statements of high school teachers (HS) 
and trainers teaching in Undergraduate courses of a campus of Goiás’ 
University State (UEG) in despite of teaching, paying attention to the 
network of utterances to which the speeches of these professionals 
are subjected. Therefore, we support ourselves theoretically and me-
thodologically in some Foucaultian conceptual tools, like: discourse, 
knowledge, power, device, objectification, subjectivation and resistan-
ce - understanding them as fundamental to investigate the production 
of teaching subjectivities. We focus on discourse clippings of reflective 
questionnaire, narratives and interviews conducted with two teachers 
working in the HS and two university professors of a UEG campus. 
Through the analyzes we realize that the discursive crossings (the po-
litical, the institutional, the social, the economic, and the media) are 
constituting the subjectivation processes of the teacher subject. We also 
note that when teachers have questions, denounce, speak and oppose 
about certain institutional objectivities imposed on the category, they 
are in a micro-resistance space.

Keywords: Training Teachers, High School teachers, Objectivation, Sub-
jectivation, Resistance.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente estudo propõe uma discussão acerca dos processos de 
objetivação e subjetivação do sujeito-professor, considerando-os a partir 
da conexão com os dispositivos de poder e saber produzidos na atualida-
de, para entendermos como se constitui a rede discursiva que abarca a 
figura do sujeito docente e como este se subjetiva. Nesse sentido, anali-
samos os enunciados de professores do EM e de docentes formadores em 
cursos de Licenciaturas de um câmpus da UEG a respeito da docência, 
atentando-nos aos jogos de saber/poder e aos feixes de relações que cons-
tituem a materialidade dos enunciados. Para tanto, embasando-nos na 
perspectiva foucaultiana, procuramos analisar como os sujeitos se movi-
mentam pelos dispositivos produzindo sentido na rede, sentido este que 
pode ser “flagrado” na linguagem. 

Nesse preâmbulo, acolhemos os discursos em sua irrupção de 
acontecimento (FOUCAULT, 2008a), pois, como realça Foucault (2003b; 
2008a), devemos compreender um enunciado, átomo do discurso, na es-
treiteza e singularidade de sua situação, nas condições de sua existência, 
ou seja, da sua função enunciativa como algo que foi efetivamente pro-
duzido e que, estabelecendo correlação com outros enunciados, cria um 
campo associado, constituindo posições de sujeito. Os sujeitos, histori-
camente situados, estão envolvidos por uma rede de discurso a qual os 
constituem, seja aderindo ou opondo-se a ela.

Tendo isso em vista, e pensando na contemporaneidade e nas fun-
ções dos discursos na produção dos sentidos e dos sujeitos professores, 
pretendemos possibilitar condições para refletirmos a respeito da pro-
fissão docente e da discursivização em torno dos professores a partir dos 
enunciados desses sujeitos, mas considerando na análise a sua relação 
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de coexistência com outros enunciados. Assinalamos que esse estudo se 
justifica por ter como foco a discussão em torno das práticas discursivas 
e não-discursivas e a maneira como elas produzem as subjetividades do 
sujeito mediante a relação poder/saber/verdade. O que, na visão de Fran-
ceschini e Fernandes (2017), são temas sempre presentes e pertinentes 
nos trabalhos de linha foucaultiana, pois se interessam por questões re-
lacionadas ao sujeito que, no nosso caso, será um sujeito da educação – 
 o professor. 

Breve percurso teórico sobre algumas ferramentas conceituais 
foucaultianas

No caminhar investigativo de Foucault (1995), o sujeito torna-se 
sua preocupação primordial, posto que o objetivo de suas pesquisas foi 
“criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultu-
ra, os seres humanos tornaram-se sujeitos” (FOUCAULT, 1995, p. 231). 
Contudo, cabe ressaltar que não é do sujeito em si que Foucault trata, 
mas sim do seu processo de constituição. Nesse sentido, o filósofo afir-
ma que o sujeito não é dado definitivamente, mas constituído historica-
mente, visto “que é a cada instante fundado e refundado pela história” 
(FOUCAULT, 1996, p. 10); um sujeito “produzido nas relações, objetivados 
e subjetivados em práticas sociais, em relação com a verdade e consigo 
mesmo” (PRADO FILHO, 2009, p. 233). Logo, o sujeito deve ser estudado 
por meio de seus discursos.

Sob esse óbice, Fernandes (2012), ao abordar a noção de discurso 
e sujeito em Michel Foucault, pondera que esse pensador evidenciou o 
discurso como o que possibilita a formação de objetos, inclusive a produ-
ção da subjetividade e do sujeito, entendendo o discurso enquanto práti-
ca produtiva que, investido pelo saber e pelo poder, promove a produção 



- 16 - 

da subjetividade, “sendo o sujeito um efeito da subjetividade” (FERNAN-
DES, 2012, p. 18). Dessa maneira, a análise do discurso empenhada por 
Foucault (2003b) dirige-se ao discurso funcionando como prática, in-
vestido de saber e de poder, posto que ao ser produzido e interpretado 
constitui uma ação social sob um “contexto situacional, historicamente 
determinado” (FERNANDES, 2012, p. 24). Ademais, considerando que 
na perspectiva foucaultiana os discursos se alojam e produzem sentidos 
nos enunciados, cabe pontuar que analisar o discurso nos termos fou-
caultianos é analisar acontecimentos, pois o que interessa no problema 
do discurso é o fato de alguém ter dito alguma coisa em determinado 
momento e a função que se pode atribuir a esse dito naquele momento 
(FOUCAULT, 2003b).

À vista disso, percebemos que não há como fugir de questões que 
concernem aos pressupostos – discurso, poder, saber e verdade – quan-
do analisamos a constituição do sujeito professor, porque, como pondera 
Foucault (1995, p. 232), “enquanto o sujeito humano é colocado em rela-
ções de produção e de significação, é igualmente colocado em relações 
de poder muito complexas [...]”. É nesse sentido que o filósofo buscou 
problematizar o modo como os mecanismos de poder se engrenaram, 
ligando-se aos saberes e constituindo formas de verdade sobre os sujei-
tos. Assim, em função dos saberes, das relações de poder e das práticas 
arquitetadas emergem formas particulares de objetivação e de subjetiva-
ção para o sujeito.

Diante disso, compreendemos que a objetivação refere-se a pro-
cessos discursivos que colocam em evidência saberes díspares, os quais 
culminam em formas diversas de categorizar os indivíduos, dizer sobre 
eles, ou seja, é o que possibilita olhar e pensar o sujeito como objeto de 
investigação. Além dos modos de objetivação dos sujeitos pelos discursos 
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e práticas de normalização social, as análises foucaultianas também vol-
taram-se para as relações que o sujeito estabelece consigo e com a nor-
matividade social, a saber, os modos de subjetivação. Em outras palavras, 
os elementos já foram ditos sobre o objeto e é por meio desses ditos que 
os sujeitos se subjetivam, dizem de si. Essas são práticas pelas quais o ser 
humano é transformado em sujeito, devendo ser capaz de se reconhecer 
como sujeito de alguma coisa. Logo, os mecanismos de objetivação e de 
subjetivação são processos diversos, mas que, de maneira simultânea, 
agem na constituição dos sujeitos.

Nesse ponto, faz-se relevante frisarmos que a analítica de poder 
foucaultiana toma como objeto as relações de poder em sua operativi-
dade (FOUCAULT, 1995; PRADO FILHO, 2017), deslocando a analítica do 
poder formado pelo Estado e pelas instituições para focalizar na multi-
plicidade de práticas cotidianas: “na rede microfísica de relações que se 
forma, nos jogos estratégicos, nas pequenas sujeições, nos fluxos e movi-
mentos em um campo onde forças se enfrentam” (PRADO FILHO, 2017, 
p. 319). O poder, nessa perspectiva, é produtivo, pois permeia, incita fa-
lar, produz coisa, forma saber e produz discurso. Ele é entendido como 
plural e relacional, estando presente em quaisquer que sejam as relações 
humanas. Essas relações não são fixas, imóveis ou estáticas, mas encon-
tram-se constantemente imbricadas em um campo de forças, sofrem 
deslocamentos e modificações sociais, isso porque o poder implica sem-
pre a possibilidade de resistência. Foucault (2003a) preocupa-se, então, 
com a existência capilar do poder que atinge todos os indivíduos – seus 
discursos, atitudes –, penetrando na vida cotidiana, de forma que pode 
ser caracterizado como micropoder.

Desse modo, como reverbera o pensador francês, as relações de 
poder não são extremas, há uma infinidade de relações de forças, de pe-
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quenos enfrentamentos e de resistência. Isto posto, observamos, coadu-
nando com Sampaio (2006), que o poder age e reage em consonância, em 
níveis macro e micro, de modo que a resistência é coextensiva ao poder, 
encontrando-se, por esta razão, distribuída estrategicamente a partir de 
baixo. O que significa que toda relação de poder abre possibilidades de 
resistência ou de micropráticas de resistências, aqui entendidas como 
microrresistências as microlutas (a partir do micropoder) das pessoas 
comuns. Como destaca Paniago (2005, p. 187), “[a] resistência na esco-
la, como em qualquer parte, está em todos os lugares, em micropráticas 
pulverizadas. A resistência está tanto na palavra como no silêncio, tanto 
no gesto como na imobilidade”. Por essa razão, para compreendermos 
o poder presente nas práticas de subjetivação dos professores partici-
pantes desta pesquisa, temos que nos remeter às suas micropráticas e 
microrresistências.

Uma breve análise – O movimento dos discursos na produção de 
subjetividades docentes

O método teórico-metodológico de análise do discurso pautado 
em Foucault mostra-se operante nas análises deste estudo, uma vez que 
o pensador focaliza a investigação do sujeito e de sua constituição histó-
rica através das complexas relações entre saber, poder e verdade que se 
dão no e pelo discurso, oferecendo-nos, por essa razão, ferramentas con-
ceituais importantes para analisar como os participantes veem o sujei-
to-professor produzido/subjetivado nas práticas discursivas. No que se 
refere ao nosso corpus de análise, focalizamos em recortes discursivos 
do questionário reflexivo, narrativas e entrevistas realizadas com dois 
docentes atuantes no EM e dois professores de cursos de Licenciatura de 
um câmpus da UEG – dados que foram gerados para a pesquisa de douto-
rado da primeira autora deste texto. 
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Assim, inicialmente abordamos o enunciado no qual Amora, do-
cente de Língua Portuguesa (LP) do EM, reflete sobre a atuação do pro-
fessor no contexto goiano. É possível perceber o modo como as relações 
de poder/saber/verdade estão imbricadas no processo de subjetivação da 
professora, de forma que ela evidencia e questiona o poder que as políti-
cas nacionais da educação e as ações da Secretaria de Estado da Educa-
ção, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) detêm para representar a pro-
fissão. Em seu discurso foi recorrente a menção às objetivações com as 
quais o sistema – entendido no nível macro representado pela Seduce e 
pela política nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(com as avaliações Saeb e Prova Brasil) – direciona o professor, conduzin-
do o processo de subjetivação dessa categoria.

[1] [...] não considero que o professor tenha tanta liberdade 
na sua atuação profissional, uma vez que: (A) somos obrigados 
a cumprir uma Matriz Referência oferecida pelo governo de 
Goiás que não reflete a nossa realidade[...]; (B) os índices de 
aprendizagem (Ideb, Saego, por exemplo) refletem não só o 
conhecimento adquirido pelo estudante, mas a atuação do pro-
fessor – daí a cobrança constante e abusiva do profissional; (C) 
trabalha-se com metas e prazos (ensino como empresa), o que 
não leva em consideração a história de vida dos alunos, a expe-
riência familiar, social e econômica [...]. (Amora, Questionário 
Reflexivo, fev. 2017).

No excerto, Amora questiona a regulação do trabalho docente ci-
tando os documentos oficiais que regulamentam o processo de ensino-
-aprendizagem, nacionais ou regionais, tais como o Currículo Referên-
cia e os sistemas de avaliações com provas que quantificam e qualificam 
o ensino, como o Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás 
(Saego) e Ideb. Esses documentos são “aceitos” ou reconhecidos como 
autorizados a proferir os discursos que representam as identidades dos 
professores, ou seja, detêm o poder de representar o sujeito professor, 
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de modo que as identidades docentes também não escapam ao poder que 
tais dispositivos têm para representá-las. 

Podemos notar que o discurso oficial (política educacional nacio-
nal) exerce o poder de produzir saberes e efeitos de sentido sobre a prá-
tica docente e, na mesma medida, produz objetivações sobre o professor. 
No caso, Amora menciona as principais objetivações do sistema sobre 
o professor, com destaque para os índices de aprendizagem que, muito 
mais do que “medir” o aprendizado do aluno, são tecnologias para avaliar 
e cobrar o profissional docente. Seu enunciado revela um questionamen-
to sobre esses mecanismos de objetivação. Os saberes colocados pelo 
discurso oficial funcionam como verdades sobre a categoria, que precisa 
seguir uma Matriz Referência incompatível com a realidade escolar e/ou 
local, bem como não consideram a diversidade econômica, social e étni-
ca dos alunos. Assim, os docentes vão subjetivando-se por meio dos pro-
cessos de objetivação aos quais estão submetidos, mas podem encontrar 
formas de resistência a essas objetivações.

Pensando nisso, evidenciamos que, apesar da relação de poder 
expressa pelo discurso do currículo sobre o docente, procurando repre-
sentar como esse profissional deve ser, Amora não se reconhece nesses 
lugares estabelecidos a partir das políticas educacionais. Pelo contrário, 
ela os questiona e nega as “verdades” colocadas à categoria através das 
objetivações. Amora reage afirmando que os currículos, bem como as 
avaliações externas, não condizem com a realidade da prática docente.

Além disso, a intensa objetivação em torno do professor, conside-
rado como um profissional que, desprovido de sua autonomia, deve se-
guir rigorosamente as diretrizes propostas, tem refletido no processo de 
desvalorização desses profissionais. Dessa maneira, realçamos o modo 
como os professores veem as ações que o governo (estadual e federal) 
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direciona/impõe à categoria, mencionando como isso se relaciona à dis-
cursivização da docência.

[2] a profissão professor está muito desvalorizada. Recebemos 
salários muito baixos [...] não ganhamos nenhum tipo de bene-
fício [...] quando há algum o governo nos tira, como por exemplo 
a “remoção da titularidade”; [...] não há respeito do próprio 
governo e sistema, que sempre colocam a culpa nos professo-
res pelo rendimento e agora até pela evasão dos alunos; às ve-
zes somos “obrigados” a passar alguns alunos para manter os 
“bons” números desse sistema. [...] a realidade é que a cada dia 
essa profissão está sendo manchada e banalizada pelos nossos 
representantes. (Dihsud, professor temporário, ministra LP no 
EM. Narrativa, nov. 2016).
[3] [...] a cada dia que passa MENOS pessoas querem fazer o curso 
de licenciatura, se tornar professores [...] por causa da questão 
salarial, e por causa justamente dessa dificuldade de atuação [...]. 
(Dandara, professora efetiva do curso de Licenciatura em Histó-
ria da UEG. Entrevista, maio 2018).

Ambos os enunciados reverberam a desvalorização da profissão, 
destacando possíveis consequências dessa situação para a categoria. Se-
gundo afirmam, as condições de carreira, trabalho e salário, principal-
mente em Goiás, aliadas às cobranças externas e às políticas voltadas 
para a educação fazem emergir socialmente discursos negativos sobre a 
profissão, de modo que isso refletiria na pouca procura por cursos de Li-
cenciatura. Tratando especificamente das objetivações em torno dos do-
centes, Dihsud aborda o fato de serem “‘obrigados’ a passar alguns alunos 
para manter os ‘bons’ números do sistema” devido à política nacional do 
Ideb e às avaliações externas, como a Avaliação Diagnóstica e a Prova Sae-
go. Compreendemos que a instauração de indicadores e “rankings” faz 
parte da ampliação do modo de subjetivação neoliberal, e, considerando 
que o poder opera por meio dos discursos (FOUCAULT, 2003b), notamos 
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que os discursos que tomam o professor como responsável pelos índices 
que quantificam a qualidade da educação no Brasil objetivam o sujeito 
professor como responsável pelo bom e mau desempenho dos alunos e 
da educação brasileira.

À luz destas considerações, podemos compreender a tecnologia 
de poder utilizada pelo governo estadual – com a retirada da titularidade2 
– e pelo governo federal – a partir da política nacional do Ideb –, tendo 
em vista o controle sobre o trabalho docente. Convém realçar que tanto 
Amora, no enunciado [1], quanto Dihsud, no [2], reiteram, a partir do ter-
mo “obrigado”, a imposição para seguirem as diretrizes colocadas à sua 
prática. Entretanto, isso não significa que em processos discursivos de 
subjetivação, especialmente quando falam de si, não seja possível encon-
trar professores que resistam, que pareçam negar e contestar certos me-
canismos de objetivação. Percebemos que Dihsud, no seu dizer, coloca-se 
em uma posição de confronto a esse modo como o profissional docente é 
colocado nas práticas discursivas dos governantes quando afirma que a 
profissão “está sendo manchada e banalizada pelos nossos representan-
tes”. Ao enunciar, a posição de sujeito assumida por Amora e Dihsud é a 
do professor que, colocando em voga uma série de saberes de sua vivên-
cia profissional, coloca seu discurso como um caráter de verdade, como 
um discurso mobilizador da valorização docente e contra certas objetiva-
ções à sua ação profissional.

Na interpretação desses excertos notamos que as práticas institu-
cionais da educação (da política educacional nacional e regional), o saber 
que as acompanha e as transformações políticas e econômicas que a elas 

2  As leis estaduais n.º 17.508/11 e 17.557/12, de autoria do governador Marconi Perillo 
(2011-2014; 2015-2018), “extinguiram a titularidade de 30% dos professores, a pretexto 
de pagar o piso salarial” (GOIÁSREAL, 2017). Disponível em: <http://www.goiasreal.
com.br/noticia/4104/educacao-justica-pode-determinar-volta-da-titularidade-em-agos-
to>. Acesso em: 4 jun. 2017.  
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se articulam, são relevantes para analisarmos as condições de emergên-
cia desses discursos dos professores. Portanto, analisando os enunciados 
anteriormente expostos, observamos como o político, o institucional, o 
social e o econômico fazem parte das condições de emergência, de inser-
ção e de funcionamento do discurso docente. Em vista disso, Foucault 
(2010) aponta que a descrição do discurso deve ocorrer na medida em 
que se pode relacioná-lo com outros estratos, de práticas, instituições, 
políticas e de relações sociais.

Isso posto, foi salientado por Anne, docente na UEG, a insatisfação 
e questionamento contra as práticas discursivas e não-discursivas evi-
denciadas cultural e socialmente em torno da docência, sendo a mídia o 
grande veiculador dessas práticas discursivas.

[4] Porque a mídia/ como que o jornal mostra o professor? 
Apanhando de polícia em uma greve... ou então apanhando de 
aluno na sala de aula. Então/ quem vai querer ser professor? É 
melhor ser o policial que ganha menos que o professor, mas o que 
bate [...]. Então essa influência/ é uma desvalorização, porque a 
nossa desvalorização ela não é financeira, o financeiro é fácil de 
ser resolvido. A nossa desvalorização é cultural/social. Como é 
mostrada, como é imposta... [...]. (Anne, professora do curso de 
Letras da UEG. Entrevista, maio de 2018).

A interpretação que Anne faz, da forma como o docente é discur-
sivizado pela mídia, é que isso corroboraria uma desvalorização cul-
tural/social da profissão, de modo que cada vez haverá menos procura 
pela Licenciatura. A professora coloca-se em uma posição de confronto 
ao modo como a mídia representa os profissionais da educação. Diante 
disso, percebemos que o docente constitui-se sujeito nesse espaço enun-
ciativo entendendo que, por meio dos discursos materializados no dis-
positivo midiático, o sujeito professor significa a partir das “verdades” 
construídas nesses discursos. Posto isso, ressaltamos que o discurso é 
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moldado pela vontade de verdade e pelo poder, de modo que a gestão e a 
mídia, frequentemente, colocam-se e são colocados como “autorizados” 
a falar sobre o professor (ARAÚJO, 2017).

Dessa forma, no movimento de descrição e interpretação das rela-
ções de poder/saber que legitimam os discursos sobre a docência, somos 
levados a refletir sobre o que os dizeres da mídia em torno da profissão 
docente expressam para compreendermos a relação com os enunciados 
dos referidos professores, entendendo como tudo isso vem objetivando 
e subjetivando-os, visto que são muitas as notícias acerca da carreira de 
professor no Brasil. Prova disso é a matéria publicada no G1 educação, em 
30 de julho de 2018, e também exibida no Jornal Nacional da Rede Globo 
na mesma data, na qual a desvalorização da docência foi pontuada, des-
tacando que metade dos docentes brasileiros não recomenda a própria 
profissão em virtude dessa questão. Assim, considerando que os textos 
foram veiculados pelo grupo Rede Globo, de forma televisiva e eletrônica, 
e tendo em vista seu grande potencial de alcançar um elevado número de 
pessoas, incutindo-lhes valores, a emissora acaba corroborando a ideia 
da desvalorização docente. 

À luz disso, notamos que por vezes o assunto discutido se repete, 
o que dá visibilidade a uma regularidade enunciativa em termos de pro-
dução discursiva de uma identidade docente, hoje desvalorizada e procu-
rada por alunos com mais baixo desempenho nas avaliações externas. A 
problematização desses enunciados possibilita o entendimento de que, 
muitas vezes, há uma anuência quase generalizada de que o professor é 
desvalorizado e que por isso é necessário partir em sua defesa (SILVA, 
2016). Logo, mediante o poder que a mídia detém para representar qual-
quer objeto dos mais variados segmentos da sociedade, as identidades 
docentes não escapam a essa representação (ARAÚJO, 2017).



- 25 - 

Contudo, tal como indicado na genealogia foucaultiana, as práticas 
de resistências são inerentes às relações de poder e são constituídas na 
tentativa de questionar as verdades pré-estabelecidas pelo poder. Des-
tarte, analisamos a seguir o enunciado no qual Amora questiona formas 
discursivas de objetivação em torno da docência, de modo que é possível 
perceber a resistência e dissidência3 desse sujeito.

[5] [...] hoje eu não incentivaria ninguém a ser professor. [...] eu 
não tenho tanta vontade de ser professora o resto da vida [...]. 
[6] [...] optei por ter um outro emprego porque já tem 12 anos que 
eu tenho dois empregos, desses 20 anos que eu trabalho [...] eu até 
fiz o concurso lá, falei “eu não quero saber de professor mais 
não” [...]. (Amora, Entrevista, fev. 2017).

Tratando especificamente da multiplicidade de formas de resis-
tência, o enunciado também nos leva a observar outra possibilidade de 
enfrentamento utilizada pelo professor: a dissidência. Como argumenta 
Silva (2016), a recusa pela profissão ou a vontade de abandonar a profissão 
aparece como um último espaço de liberdade do docente para resistir às 
objetivações. De acordo com a referida autora, dentre as possibilidades 
de resistência ao poder que é imposto ao docente, a de “‘pular pela jane-
la’, de romper com as estratégias discursivas que o objetivam de modo 
pouco alvissareiro por intermédio de saberes inúmeros, talvez o abando-
no da profissão seja um dos mais emblemáticos” (SILVA, 2016, p. 162-163).

No caso, após destacar as circunstâncias de opressão e desrespeito 
que os profissionais docentes vivenciam, Amora afirma que não incenti-
varia ninguém a ser professor. Vemos esse seu enunciado se configuran-

3 Forma de resistência e recusa complexa caracterizada como uma “forma de enfren-
tamento político” (FOUCAULT, 2008b; SILVA, 2016), uma recusa de conduta. É uma luta 
contra os efeitos pastorais, de não querer ser obrigado a seguir a pastoral da obediência 
ao sistema, a verdade imposta pelos sistemas de verdade.
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do como um espaço de resistência aos discursos que evidenciam a docên-
cia como “nobre sacerdócio”, um trabalho cuja recompensa seria o amor 
e a “felicidade” de formar alunos cidadãos. A docente não se reconhece 
nesses discursos, seu enunciado, quando lido considerando as relações 
com os outros enunciados e acontecimentos discursivos em jogo, faz-nos 
perceber as diferentes construções de sujeito conforme a irrupção dos 
saberes que constituem e se desenvolvem a partir da lei, da mídia, da reli-
gião, da ciência e da economia. Portanto, analisando os ditos dos excertos 
supracitados, percebemos a relação que os enunciados estabelecem com 
outros enunciados e com as práticas discursivas e não-discursivas sobre 
a profissão docente, principalmente em matérias como a evidenciada 
pela Rede Globo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os enunciados anteriormente explicitados possibilitam-nos, em 
consonância com Fernandes Júnior (2017), certa compreensão de um 
funcionamento social que se materializa nos discursos historicamente 
produzidos e sustentados por dispositivos de poder e saber que legiti-
mam e asseguram uma determinada prática discursiva. A instalação 
do “ser desvalorizado” nos professores, por exemplo, passa por um pro-
cesso discursivo que mobiliza a produção de enunciados que circulam 
na sociedade e chegam a esses sujeitos de várias maneiras, como: pro-
pagandas, jornais, campanha do governo, leis, documentos etc. Consti-
tuindo-se, assim, dispositivos sutis, eficientes e funcionais que, uma vez 
incorporados, padronizam sujeitos, suas formas de falar e de ser/estar 
na profissão docente.

Sob esse viés, as análises dos enunciados nos conduzem a pen-
sar nas condições de emergência dos discursos. O que permite aparecer 
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enunciados similares no discurso de professores do EM e da UEG? Por 
que enunciados como esses são constantemente reativados nas práticas 
discursivas sobre a docência? Por que puderam aparecer esses enun-
ciados e não outros em seus lugares? Tomando a explicação de Foucault 
(2008a, p. 32) sobre enunciado, somos lembrados que este está aberto à 
repetição, à transformação, à reativação “não apenas a situações que os 
provocam, e a consequências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, 
e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o 
precedem e o seguem”. Em vista disso, para que os enunciados – “sem-
pre colocam a culpa nos professores”, “a profissão está sendo banalizada 
pelos nossos representantes”, “a cada dia menos pessoas querem fazer 
licenciatura”, “como que o jornal mostra o professor?!”, “não incentivaria 
ninguém a ser professor” – exerçam uma função enunciativa, é preciso 
relacioná-los a um campo associado, vendo-os como enunciados que têm 
suas margens povoadas de discursos de diferentes domínios (sociais, 
midiáticos, políticos, econômicos e escolares) figurados no contexto dos 
professores e nesse bojo o sujeito-professor se subjetiva quando se reco-
nhece ou não em tais discursos. 

Por conseguinte, as análises mostram que o sujeito docente cons-
titui-se em decorrência dos saberes que comparecem e que delineiam 
formas de objetivação, mas em processos discursivos de subjetivação, 
especialmente quando falam de si, de sua profissão, é possível encontrar 
um professor que resiste, que parece negar e contestar certos mecanis-
mos de objetivação. Logo, conclui-se que, apesar de existir dispositivos 
de poder e saber que repercutem em processos de objetivação e subje-
tivação em torno dos sujeitos, sempre haverá possibilidades de criação 
de espaços de resistência. Assim, os enunciados revelam a microrresis-
tência que os professores, a partir de seu micropoder, encontraram nas 
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fissuras instituídas pelos próprios regimes discursivos. Resistir à deci-
são do representante político quanto aos salários dos quais a profissão 
faz jus, por exemplo, é um indicativo de que esse docente, embora seja 
objetivado muitas vezes como o sacerdote do ensino, exige algo além da 
gratidão social.

Dito isso, finalizamos esse trabalho realçando a pertinência do 
fomento de investigações sobre a questão da subjetivação do professor, 
processo no qual o quadro teórico-metodológico foucaultiano tem mui-
to a contribuir, podendo colocar em cena a problematização dos modos 
como as relações entre o poder, a resistência e a vida se jogam no palco 
da história.
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A construção da imagem do auditório como 
norteadora da argumentação na redação 

ENEM4

Ana Gabriela Moreira e Silva

RESUMO

Este artigo reúne aspectos da teoria da argumentação e retórica, 
principalmente aqueles relacionados à Nova Retórica de Chaim Perel-
man e Olbrechts-Tyteca (1996). Outros conceitos são aqui considerados, 
como argumentação, auditório, valores e texto. Todos esses elementos 
conceituais foram utilizados para análise de uma redação nota mil do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para verificar como nessa, 
por meio de sua construção e por meio da ligação de saberes e valores, 
o candidato estrutura e fundamenta um ponto de vista. A pesquisa é de 
caráter documental e interpretativa (Lakatos; Marconi). As correlações 
aqui percebidas e observadas possuem importância no âmbito discur-
sivo, pois concretizam, a partir dos conceitos mobilizados, uma análise 
que busca enxergar a imbricação do campo da argumentação com as-
pectos da Retórica, tais como aqueles relativos à constituição da imagem 
do auditório. Todas essas linhas teóricas serão utilizadas para analisar 
como as doxai funcionam como elementos constitutivos e norteadores 
na argumentação da redação enem. O que se pôde constatar a partir da 

4  Este artigo foi devidamente revisado pelo(a) autor(a) e seu(sua) orientador(a).
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análise aqui apresentada foi que o examinando constrói a imagem de seu 
auditório ao redigir o seu texto e se adapta a ele.

Palavras-chave: Redação ENEM, Argumentação, Auditório, Topoi, Doxa

ABSTRACT

This article brings together aspects of argumentation theory and 
rhetoric, especially those related to Chaim Perelman’s New Rhetoric. 
Other concepts are considered here, such as argumentation, audience, 
values   and text. All these conceptual elements were used for the analysis 
of a grade 1000 essay of the National High School Examination (ENEM) 
to verify how in this, through its construction and through the connec-
tion of knowledge and values, appears the structuring and grounding of 
the argumentation. examining from the construction of the image of an 
auditorium. The text definitions considered in this research was also 
presented. The correlations perceived and observed here are important 
in the linguistic context, as they materialize important concepts already 
mentioned and related mainly to theorists Aristotle, Chaim Perelman 
and Olbrechts-Tyteca. All of these theoretical lines will be used to analy-
ze how doxai function as constitutive and guiding elements in the argu-
mentation of the enemy essay.

Keywords: Essays, Argumentation, Auditory, Topoi, Doxa.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente artigo aborda os estudos da argumentação e retórica, 
considerando os teóricos Aristóteles (Retórica, 1991, 1356ª), Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (1996). Serão mobilizados os tópicos que versam sobre 
topoi, doxa, valores, adesão e argumentação. Assim, utilizam-se aqui tais 
tópicos/teorias para orientar a análise do corpus, que se constitui por 
uma redação nota mil do Enem, visando-se observar como tais elemen-
tos (doxa, topoi, entre outros) atuam como elemento de argumentação e 
persuasão. Tal análise é fruto de questionamentos e discussões que sur-
giram sobre o tema ao longo da disciplina “Tópicos em teoria do texto 
e do discurso” do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística 
da Universidade Federal de Goiás, no ano de 2018. Para uma primeira 
contextualização é importante apresentar que, no que se refere ao ter-
mo-chave ‘argumentação’, é preciso atentar-se para a vasta amplitude de 
acepções de tal vocábulo. Nesse sentido, Grácio (2012) alerta para essa 
tendência ao discorrer sobre o perigo da entropia nos estudos da argu-
mentação, diante do surgimento de um pan-argumentativismo.

Diante dessa vasta amplitude e acepções do termo “argumenta-
ção”, é comum haver confusão entre os campos de estudo em tal área, es-
tudos esses que se originaram a partir da Retórica Clássica, na Grécia, e 
é estudada e utilizada até o presente. Assim, faz-se necessário, quando se 
fala desse campo, delimitar a linha teórica na qual se deseja mergulhar. 
Ainda que haja definições simplistas do termo argumentação, o percur-
so dos seus estudos gerou várias ramificações teóricas, mas a pesquisa 
ora realizada se centrará nos estudos de Chaim Perelman e Olbrechts-
-Tyteca, que propõem uma Nova Retórica em seu Tratado da Argumen-
tação, uma vez que, ainda que considerem a racionalidade, recuperam 
a dialética e consideram os valores, também, como sendo importantes. 
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Tais valores estão diretamente relacionados ao termo doxai, o qual será 
desenvolvido e explicado mais adiante. 

Motivação para a escolha do corpus

A partir das considerações iniciais dessa pesquisa, o que se preten-
de analisar neste artigo é como os topoi e doxa, estruturados e estudados 
desde Aristóteles, atuam na construção da argumentação das redações 
Enem. Somado a isso, será analisada a forma como essa argumentação é 
moldada diante de um auditório particular (banca examinadora), consi-
derando-se os preceitos da Nova Retórica de Chaim Perelman e O.-Tyte-
ca. Tal auditório particular é considerado pelo examinando para o nor-
teamento de suas ideias e pontos de vista defendidos na argumentação 
da redação construída no exame. 

A pesquisa aqui proposta é de caráter documental e interpretati-
vista, uma vez que a coleta do corpus consiste na busca de documentos, 
que, nesse caso, é uma redação que alcançou a nota máxima no Exame 
Nacional do Ensino Médio, do ano de 2016. No Brasil, é por meio do Enem 
que os concluintes do Ensino Médio conseguem ingressar na maioria das 
universidades brasileiras. A redação é exigência do exame e, pelo fato 
de o candidato ser penalizado caso tenha seu texto anulado pela banca 
avaliadora, pois isso o impossibilitaria de conseguir uma vaga em uma 
instituição pública, o estudo do gênero dissertativo-argumentativo, que 
foi e é, até agora, proposto em todas as edições do Exame Nacional do 
Ensino Médio, ganhou proporções maiores no cenário do Ensino Médio 
brasileiro. Diante disso, a redação Enem passou a ser vista e estruturada 
em moldes que atendam às cinco competências da grade de correção do 
exame, o que provocou certo engessamento da possibilidade de uma ar-
gumentação espontânea. Assim, os elementos argumentativos exigidos 
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pela banca avaliadora do ENEM no gênero textual proposto (dissertati-
vo-argumentativo), especificamente na competência III de grade de cor-
reção das redações, aliados à delimitação temática apresentada, se mos-
tram como fundamentais para a análise proposta nesta pesquisa. 

Defesa da validade científica do artigo

A proposta desse artigo é de ordem inédita, e a análise aqui pro-
posta considera o corpus sob uma nova perspectiva, uma vez que os dis-
cursos apresentam atravessamentos e são únicos dentro dos contextos 
nos quais são enunciados (BAKHTIN, 2009), como mostraremos. Além 
disso, a contribuição da pesquisa se dá diante da relevância do gênero 
textual dissertativo-argumentativo, uma vez que nesse constrói-se a de-
fesa de pontos de vista que estão relacionados a valores, formas de resis-
tência e críticas a determinadas situações que ocorrem no contexto de 
produção no qual estão inseridas.

Fundamentação teórica e análise do corpus

1. Delimitação teórica

1.1 A Nova Retórica e o Tratado da Argumentação de Chaim 
Perelman e Olbrechts-Tyteca

Em um contexto influenciado pela Retórica Clássica, a Argumenta-
ção era estudada a partir da lógica e nesse contexto os argumentos eram 
vistos como cadeias de raciocínio que eram compostas por silogismos 
lógicos que levavam a uma conclusão (Grácio, 2012). Nessa visão a argu-
mentação era tida como um produto, e um dos maiores precursores dessa 
perspectiva argumentativa foi Sthephen Toulmin (1958). Entretanto, per-
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cebendo que os juízos de valores inseridos nos argumentos também po-
deriam se inserir em uma abordagem lógica, Chaim Perelman, no mesmo 
ano em que Toumin atuava, 1958, afastou-se das ideias que viam a argu-
mentação como produto e propôs o que ele chamou de “nova” Retórica. A 
partir disso, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1958) passaram a afirmar que 
a argumentação é uma lógica dos valores, uma vez que na abordagem an-
terior há uma problemática:  o ponto de partida não é o discurso em seu 
contexto de produção, mas sim as cadeias de raciocínio, o que afasta a ar-
gumentação do seu contexto humano original. Nesse sentido,

“[...] o alcance de um argumento isolado não pode, senão raramen-
te, ser compreendido sem ambiguidade; a análise de uma cadeia 
de argumentação, fora e independente do contexto em que se in-
sere, apresenta perigos inegáveis, não apenas ao caráter do equí-
voco da linguagem, mas pelo fato dos meios da argumentação não 
serem explicitados.” (GRÁCIO, p.285, 2012)

A partir disso, Perelman e Olbrechts-Tyteca constituíram como 
base dos seus estudos as técnicas argumentativas, as quais serviram para 
que os teóricos estruturassem o Tratado da Argumentação, que foi elabo-
rado tendo como base “o estudo das técnicas discursivas que visam provo-
car ou aumentar a adesão das mentes às teses apresentadas ao seu assenti-
mento” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, p.5, 1996). Tal percepção de 
que a adesão dos ‘espíritos’ era o mais importante dentro desse processo, 
Perelman reafirmou a ideia de que nem sempre a argumentação tinha um 
compromisso com a verdade, pois seu objetivo principal, nessa perspecti-
va, era modificar as convicções e as atitudes desses espíritos ou auditório. 
Nesse sentido, aqui o orador considera os pontos divergentes e convergen-
tes que podem surgir por parte do seu auditório e constrói seu discurso 
argumentativo a partir disso para alcançar a adesão de tal. Tal perspectiva 
foi bem sintetizada nas palavras de Bernard Meyer: 
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“Em primeiro lugar, ela age sobre os indivíduos (e não sobre os 
conceitos, como o de verdade), mais precisamente sobre a opi-
nião deles, ou seja, por definição sobre um elemento pessoal e 
subjetivo. Assim, ainda que seu objetivo final seja a procura da 
adesão do destinatário, logo a semelhança de concepções entre 
os interlocutores, ela sempre deverá levar em conta as diferen-
ças de apreciação e até as divergências de ponto de vista, inevitá-
veis entre indivíduos.
Em segundo lugar, ela não procura determinar se uma tese é 
verdadeira ou falsa, mas influenciar outra pessoa, logo, ela nun-
ca será automática ou obrigatoriamente aceitável, como o é a 
demonstração matemática. Diz-se que ela é bem sucedida não 
quando atinge a verdade (que não é seu objeto – a menos que isso 
seja simplesmente impossível), mas quando convence o destina-
tário. (MEYER, 2008)

Posto isso, a partir do momento que os autores da Nova Retórica 
propuseram o seu Tratado, eles passaram a defender que “uma argumen-
tação eficaz é aquela que consegue incrementar a intensidade de adesão, 
de modo a desencadear entre os ouvintes a ação visada, ou de pelo menos 
criar, entre eles, uma disposição para a ação, que se manifeste no momen-
to oportuno” (PERELMAN e O.-TYTECA, p. 59, 1996). Assim, esses ouvin-
tes formam um conjunto de espíritos, os quais são chamados pelos autores 
de auditório. Esse auditório se insere em um contexto específico submeti-
do a valores e opiniões sociais compartilhadas, e é a partir desse contexto 
que o orador constrói sua argumentação, de modo a almejar “adesão”.

Em relação aos auditórios, os autores construíram uma classi-
ficação, sendo sempre necessário diferenciar a argumentação diante a 
um auditório universal; a direcionada para uma única pessoa ou ouvinte 
(diálogo), e a deliberação consigo mesmo. Assim, quando se trata do pri-
meiro caso, a necessidade de se adaptar ao auditório em busca da adesão 
de uma tese torna possível, por parte do orador, que esse não considere 
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grupos que podem estar inseridos dentro de um auditório, o que pode 
gerar paradoxos e contradições. Para que isso seja evitado, o orador deve 
criar uma imagem totalizante do auditório, a qual abarque o que há de 
mais comum entre os constituintes de tal. Assim, a adesão do auditório 
dependerá dos espíritos/ouvintes que o constituem. 

Diante disso, Chaim Perelman apresenta outros elementos que 
são fundamentais dentro de seu Tratado da Argumentação, são eles: o 
acordo, a escolha e a apresentação das premissas. O acordo trata do que é 
aceito e admitido desde o princípio da argumentação entre o orador e o 
auditório. Assim, o que é aceito dentro desse acordo pode ser composto 
por fatos e verdades ou por valores, ideologias e lugares do preferível. 
Diante disso, o acordo ligado ao real procura a adesão do auditório uni-
versal, considerado como um auditório mais genérico; o acordo ligado 
ao campo do preferível tem sua validade concretizada restrita a auditó-
rios particulares.

Em segundo lugar, a escolha está ligada justamente à seleção das 
premissas que serão utilizadas na argumentação, ou seja, às ideias que, 
ligadas entre si, levarão a uma conclusão. Assim, a escolha de certos da-
dos em detrimento de outros já demonstraria uma delimitação daquilo 
que importa para os que compõem o auditório. Por fim, temos o último 
termo que é a apresentação das premissas, das quais o autor evidencia que 
“antes mesmo de argumentar a partir de certas premissas, é essencial 
que o conteúdo delas se destaque contra o fundo indistinto dos elemen-
tos de acordos disponíveis” (PERELMAN e O.-TYTECA, p.161, 1996). A 
partir disso a apresentação das premissas deve ser eficiente de modo a 
envolver e orientar os espíritos do auditório.  

Assim, a Nova Retórica considera que o orador pode ser tanto 
aquele que pronuncia o discurso, tanto quem o escreve e, ainda, que esse 
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deve adaptar seu discurso a quem se dirige. E, não por acaso, esse é o ali-
cerce desta pesquisa, a qual busca perceber como os dados escolhidos 
pelo orador, que é o examinando que redigiu a redação Enem, influen-
ciaram e levaram à adesão à tese por parte do auditório, que nesse caso é 
composto pela banca de examinadores do processo seletivo, no exercício 
de análise que aqui propomos.

Diante disso, o orador, para direcionar ao auditório o seu discurso 
e tornar esse convincente e de possível adesão, deve conhecer os discur-
sos e valores dominantes e opiniões incontestáveis para se estabelecer 
o ponto de acordo. Sobre isso, temos as palavras de Ruth Amossy, a qual 
bem sintetiza: 

“Para levar seu auditório a aderir a uma tese mais ou menos con-
troversa, ele [orador] deve partir de ponto de acordo: trata-se das 
premissas da argumentação, que permitem estabelecer uma co-
munhão dos espíritos construída sobre valores e hierarquias co-
muns. Em seguida, o orador baseará sua argumentação em lugares 
comuns (os topoi de Aristóteles), esquemas de raciocínio compar-
tilhados pelos quais ele faz transitar os seus próprios argumentos. 
Assim, ele poderá transferir às conclusões o acordo inicialmente 
concedido às premissas” (AMOSSY, p.21, 2016)

Posto isso, a adesão do auditório, para Perelman, depende dos lu-
gares-comuns e dos valores compartilhados por aqueles que o compõem. 
Esses elementos são fundamentais para essa pesquisa, pois serão obser-
vados como elementos de busca de adesão por parte daquele que origi-
nou o corpus aqui analisado, o orador (examinando do Enem) que redigiu 
a sua redação para o certame.



- 40 - 

1.1.2 - A adaptação ao auditório a partir de valores 
compartilhados

Após as considerações acerca da Nova Retórica, é preciso eviden-
ciar os elementos que norteiam a argumentação nos discursos, os quais 
buscam a adesão de um auditório a uma tese, sendo esse um fator de des-
taque para a justificativa do conceito de doxa, também chamada de “opi-
nião comum”. Considerando que para as autores da Nova Retórica “cada 
orador pensa, de uma maneira mais ou menos consciente, naqueles que 
procura persuadir, os quais constituem o auditório ao qual são dirigidos 
os seus discursos” (PERELMAN, p.72, 2011), logo esse orador irá selecio-
nar, de forma calculada, os dados que são compartilhados tanto por ele 
quanto pelo seu auditório.

Nessa perspectiva, o papel dos valores mobilizados pelo orador 
é fundamental para a adesão de um auditório, uma vez que mesmo que 
esse último não precise necessariamente intervir concretamente, a con-
tra-argumentação pode ocorrer de modo indireto. Dessa maneira, para 
evitar a não adesão por parte do auditório, o orador passa a considerar e 
basear seu discurso nas doxai, que são consideradas as opiniões comuns 
de uma sociedade e, na maioria das vezes, consideradas incontestáveis 
dos grupos que compõem o auditório. Diante disso, ao considerar essas 
opiniões comuns para a concretização do seu discurso, ocorre uma adap-
tação ao auditório, o qual construíra a imagem de tal orador a partir das 
doxai inseridas em seu discurso. Nesse sentido:

[...] o auditório possui um papel capital na medida em que ele define 
o conjunto das opiniões, das crenças e dos esquemas de pensamen-
to no qual a fala, que sai a levar à adesão, pode se apoiar. Adaptar-se 
ao auditório é, antes de mais nada, levar em conta sua doxa.  Pro-
longando as perspectivas aristotélicas sobre a importância dos lu-
gares-comuns, Perelman convida o analista a pôr em evidencia o ali-
cerce dóxico de todo discurso argumentativo. (AMOSSY, p.55, 2016)
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Seguindo essa perspectiva, a partir do momento em que o locutor 
quer se dirigir a um público, aquele deverá conhecer o lugar ao qual per-
tencem os que compõem o auditório, bem como sua função social, suas 
opiniões dominantes e ideologias, pois assim construirá uma imagem do 
seu auditório. Nesse processo, fica evidente a importância de a imagem 
construída pelo orador se aproximar ao máximo da imagem concreta e 
real desse auditório, uma vez que para eles “uma imagem inadequada 
do auditório, resultante da ignorância ou de circunstâncias imprevistas 
pode ter as mais desagradáveis consequências.” (PERELMAN e O.-TYTE-
CA, p.56, 2016). Assim, esse processo no qual as doxai compõem e nor-
teiam a construção do discurso a partir da imagem do auditório é o foco 
da análise ora apresentada.

2. Metodologia

Para a consolidação de tal pesquisa foi necessário analisar uma 
redação da edição do Enem de 2016, a qual, por ter obtido nota máxima, 
na opinião da banca examinadora, adequou-se ao tema “Caminhos para 
combater a intolerância religiosa no Brasil” e atendeu às demais compe-
tências relacionadas ao tema, principalmente a que nos interessa, a com-
petência III, que observa a capacidade do examinando de “selecionar, re-
lacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos 
em defesa de um ponto de vista” (prescrição da Competência III). 

A redação foi coletada em sites da internet, onde foi amplamente 
divulgada, sobretudo em sites sobre educação, redação do ENEM, prova 
de Português, tira-dúvidas etc. Para a análise, mobilizaram-se como ca-
tegorias analíticas os conceitos: 1) auditório, 2) topoi, 3) doxa. Por fim, é 
preciso evidenciar que a pesquisa tem caráter documental, uma vez que 
“a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 
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constituindo o que se denomina de fontes primárias” (Marconi & Laka-
tos, p. 51, 2003). Apresentadas tais considerações, passemos à análise.

3. Análise de uma redação Nota mil
Para análise do corpus serão considerados daqui para frente todos 

os trechos da redação, a partir de excertos de parágrafos completos, na 
sequência original. Nesse sentido, não apresentaremos o texto em forma 
de Anexo. Vejamos a primeira parte do texto analisado:

1 “Brás Cubas, o defunto-autor de Machado de Assis, diz em suas “Memórias Póstumas” que não 

teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele per-

cebesse acertada sua decisão: a postura de muitos brasileiros frente a intolerância religiosa 

é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a 

problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja 

pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social.” (grifo nosso)

2

3

4

5

6

Trecho 1:  primeiro parágrafo da redação na íntegra 

No trecho acima, em um primeiro momento, o examinando de-
fende a tese de que a “a postura de muitos brasileiros frente a intolerância 
religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvi-
mento” (l. 3-4) e, ainda, determina como causas desse problema a educa-
ção dadas pelos pais, a insuficiência de leis ou a lenta mudança da men-
talidade social. Para isso, o candidato associa vários valores diretamente 
ou indiretamente ligados ao tema central em busca de adesão à tese por 
parte de seu auditório. Dentre esses valores estão: a escolha de ter ou não 
filhos, a intolerância religiosa como um comportamento negado pela so-
ciedade em geral, o valor da lei, o valor da instituição família e do sistema 
prisional. Discutiremos cada um deles adiante.

Temos nesse trecho introdutório do examinando a apresentação 
de sua tese associada a valores e opiniões compartilhadas por seu au-
ditório, que nesse caso é a banca examinadora, a qual é composta por 
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membros da sociedade, graduados em Letras5. Primeiramente, o orador 
(examinando) apresenta uma voz que é considerada pelos brasileiros 
uma voz de autoridade, ou seja, uma voz que possui credibilidade, a voz 
do autor Machado de Assis. Nessa primeira linha o orador já se insere 
na perspectiva perelmaniana, pois, ao considerar o seu auditório (banca 
examinadora) sendo composto por membros que muito provavelmente 
valorizam e gostam da literatura brasileira, aquele procura fazer asso-
ciações entre sua tese e os dados relacionados a esse campo, a Literatura 
clássica brasileira, que funciona aqui como um discurso de autoridade.

Em um segundo momento, o orador apresenta o valor da escolha 
de ter ou não filhos, tanto no passado, quanto no presente, e mostra que 
considerando que a intolerância religiosa não é aceitável, é melhor optar 
por não ter filhos, uma vez que esses últimos seguirão esse comporta-
mento intolerante influenciados pela postura dos pais e do sistema ao 
qual estão inseridos. Percebe-se aqui outra adaptação do orador ao seu 
auditório a partir de doxai, uma vez que ele compartilha uma opinião co-
mum: a ideia de que a escolha de ter filhos é uma decisão muito séria 
e importante por se tratar da formação de um novo cidadão, bem como 
a ideia de que o comportamento dos pais e da sociedade na qual o filho 
está inserido interferem em seu processo de formação. Por fim, o orador 
constrói seu raciocínio argumentativo para defender que a decisão de 
não ter filhos é a mais acertada, pois como a intolerância religiosa per-
manece na sociedade brasileira, os futuros brasileiros serão influencia-
dos por esse comportamento.

Na sequência, o examinando segue o seu discurso, afirmando:

5  A banca examinadora é composta por profissionais diplomados na área de Letras. 



- 44 - 

1 É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do pro-

blema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, 

o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que, no 

Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia; haja vista que, embora esteja previsto na 

Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos 

cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente 

pessoas de religiões diferentes. (grifo nosso)

2

3

4

5

6

7

Trecho 2: segundo parágrafo da redação na íntegra

Nesse trecho, examinando (ou orador) busca adaptação ao seu 
auditório, considerando-o de maneira mais ampla, pois compartilha as 
doxai que têm força dentro de um auditório universal, sendo esse o va-
lor e o poder da lei. O orador constrói seu ponto de vista ao considerar 
que as leis devem ser seguidas por todos e, sendo assim, se aquelas que 
envolvem o tema central (intolerância religiosa) não funcionarem e não 
possuírem rigor de punição, logo haverá a persistência do problema. 
Além disso, utiliza outra voz de autoridade para dar maior força ao seu 
discurso, a voz de Aristóteles. Desse modo, o orador procura fazer, nesse 
trecho, com que seu auditório mude sua visão em relação ao problema 
e concorde que uma mudança, no que diz respeito às leis que poderiam 
solucionar ou ao menos amenizar o problema, é necessária.

Em seu terceiro parágrafo, o examinando segue a defesa do seu 
ponto de vista da seguinte maneira: 

1 Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, des-

tacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. De acordo 

com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de 

pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do so-

ciólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende 

a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento 

da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona como base forte dessa 

forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. (grifo nosso)

2

3

4

5

6

7

8

Trecho 3: terceiro parágrafo da redação na íntegra
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Nesse momento de sua argumentação, o orador, além de mais 
uma vez utilizar o recurso da voz de autoridade ao citar o sociólogo Emile 
Durkheim para influenciar seu auditório, considera um grupo mais par-
ticular, os quais são considerados minorias na sociedade brasileira, os 
afrodescendentes. Desse modo, o autor evidencia que essas minorias são 
excluídas e discriminadas até mesmo em suas crenças religiosas e que 
esse comportamento é fruto das doxai de preconceito que envolve esse 
grupo social e que foram compartilhadas ao longo dos séculos. Assim, 
o orador considera essas minorias em seu auditório, bem como o audi-
tório universal, e diante dessa ideia apresentada retoma a opinião que é 
amplamente compartilhada e já havia sido mencionada anteriormente: 
o comportamento dos pais influencia o comportamento e formação de 
seus filhos. A partir da apresentação dessa opinião comum novamente 
apresentada o orador leva seu auditório a aderir à conclusão de que “a 
continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de gera-
ção a geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, per-
petuando o problema no Brasil” (l. 6-7). Assim, seu discurso ganha maior 
força, pois esse orador construiu a imagem do seu auditório condizen-
do com a imagem real, a sociedade brasileira tradicional que valoriza a 
constituição familiar e seus valores.

Para finalizar a sua argumentação, o orador diz o seguinte:

1 Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo 

assim, cabe ao Governo Federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra 

religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para 

quem o praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a 

informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo, assim, o preconceito 

religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais, com o intuito de conscientizar 

a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em 

um país desenvolvido socialmente, e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar.” 

(grifo nosso)

2

3

4

5

6

7

8

Trecho 4: quarto parágrafo da redação na íntegra
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Apresentadas todas as ideias, ao finalizar o seu raciocínio, orador 
leva o seu auditório (a banca examinadora) a aderir à sua tese inicial, o 
que pode ser atestado pela nota máxima no certame. Além disso, o vesti-
bulando reafirma que a questão da intolerância religiosa no Brasil é um 
problema que deve ser solucionado uma vez que é um mal para a socieda-
de brasileira. Temos, assim, a orientação calculada do discurso do orador 
para que seu auditório seja persuadido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao utilizar as linhas teóricas apresentadas para analisar como a 
construção e adaptação do auditório, a partir da perspectiva perelmania-
na, evidencia-se no corpus selecionado, no caso, uma redação nota mil do 
Enem de 2016, foi possível concluir que a condução da argumentação do 
examinando estrutura-se a partir do momento que esse constrói a ima-
gem de seu auditório. Assim, diante do tema proposto pelo exame, não 
há como o orador (examinando) construir sua argumentação a partir da 
negação a esse cenário de intolerância religiosa, o que, certamente, re-
presenta uma camisa-de-força.

Sendo assim, o orador (examinando) deve considerar um auditó-
rio particular (banca examinadora) que está inserido nesse cenário de-
limitado. Na redação em questão, há a apresentação do panorama geral 
do problema, de modo que a argumentação construída evidencia que a 
questão da intolerância religiosa é um círculo vicioso que se dá pelo ensi-
namento de valores e a falta de aplicação de leis. Ou seja, a argumentação 
é construída para um auditório que acredita que a intolerância religiosa 
é um problema que deve ser solucionado, já que esse é o tema propos-
to e afirmado na prova e, por isso, argumenta para reafirmar os valores 
causadores e resultantes do problema. Dada essa imagem do auditório 
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ao orador, esse passa, a partir disso, a articular seus argumentos para 
fazer com que a sua tese se adeque seu auditório (banca examinadora), 
considerando o tema e a exigência da banca, o que, como se pode per-
ceber, é alcançado, uma vez que a redação Enem analisada obteve nota 
máxima ao ser avaliada, mostrando que o auditório, no mínimo, aceitou 
a tese proposta pelo candidato.
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Leitura responsiva em sala de aula: 
Estratégias de leitura para a formação de 

leitores6

Elisangela Jesus da Silva 
Sinval Martins de Sousa Filho 
Eliane Marquez da Fonseca Fernandes  

RESUMO 

A leitura é um processo de formação de sentidos, um diálogo ativo 
entre leitor-texto-autor, que não se efetiva apenas com a simples decodi-
ficação dos sinais gráficos, por isso, trabalhar a leitura de forma dialógica 
e responsiva se mostra uma alternativa capaz de auxiliar a aprendizagem. 
O presente artigo tece reflexões sobre como a leitura responsiva e o de-
senvolvimento de estratégias de leitura pode contribuir para o trabalho 
da formação de leitores em sala de aula. Diante dos desafios atuais de for-
mação de leitores críticos, compreensivos, reflexivos, várias pesquisas 
têm sido feitas, demonstrando a necessidade de mudança das práticas 
escolares, para tratar o fracasso com relação à formação de leitores. Nes-
te artigo apresentamos um exemplo de estratégia de leitura, realizado, 
por metodologia de observação participante, em uma turma de 8⁰ ano do 
ensino fundamental, em um colégio estadual em Goiânia, em 2018. Tra-
çamos algumas considerações sobre como essa atividade pode auxiliar 

6  Este artigo foi devidamente revisado por seus autores.
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na formação de leitores em sala de aula. Os teóricos que baseiam nossa 
discussão são: Bakhtin, Davidson, Geraldi e outros que tratam sobre a 
questão de estratégias de leitura. Ressaltamos que as estratégias de leitu-
ra podem ser mobilizadas em diferentes contextos, tendo sempre a pos-
sibilidade de adaptação da atividade em diferentes situações escolares.  

Palavras-chave: Leitura Responsiva, Estratégias de Leitura, Ensino, For-
mação de Leitores

ABSTRACT 

Reading is a process of formation of meanings, an active dialogue 
between reader-text-author, which is not only effective with the simple 
decoding of graphic signals, therefore, working reading in a dialogic and 
responsive way proves to be an alternative capable of assist learning. This 
article reflects on how responsive reading and the development of rea-
ding strategies can contribute to the work of training readers in the clas-
sroom. Given the current challenges of training critical, comprehensive, 
reflective readers, several studies have been done, demonstrating the 
need to change school practices to address the failure of reader training. 
In this paper we present an example of a reading strategy, carried out by 
participant observation methodology, in an 8th grade elementary school, 
in a state college in Goiânia, in 2018. We present some considerations on 
how this activity can help in the formation of readers in the classroom. 
The theorists who base our discussion are Bakhtin, Davidson, Geraldi, 
and others who deal with the issue of reading strategies. We emphasize 
that reading strategies can be mobilized in different contexts, always ha-
ving the possibility of adapting the activity in different school situations.

Keywords: Responsive reading; reading strategies; teaching; reader 
training.
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INTRODUÇÃO

O trabalho com a leitura em aulas de língua portuguesa tem sido 
alvo de diversas discussões em cursos de formação inicial e continuada 
de professores ao longo dos anos. E embora o senso comum não traga 
completamente a realidade dos fatos, não há como negar as grandes difi-
culdades enfrentadas pelo ensino escolar no Brasil de forma geral e pelo 
ensino de língua e linguagem, de forma particular. 

Levando em conta a linguagem como interação e o diálogo entre 
interlocutores (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2006), o grande objetivo das 
aulas de língua portuguesa seria, os PCN (BRASIL,1998, p.19)  alertam 
para a necessidade do “domínio da linguagem, como atividade discursi-
va e cognitiva, e o domínio da língua, como sistema simbólico utilizado 
por uma comunidade linguística” a fim de se criar possibilidade de plena 
participação social. Para isso, Geraldi (1984) e outros autores sugerem 
que as aulas sejam divididas em três práticas inter-relacionadas: a leitu-
ra, a produção de textos e a análise linguística. 

A prática de leitura, como diz Bakhtin (2016), evidenciam o uso 
efetivo da língua em comunicação por meio de enunciados (orais e escri-
tos), concretos e únicos. Todo leitor ao compreender esses enunciados, 
textos, demonstra uma atitude responsiva ativa: concorda ou discorda 
do texto lido, completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, estabelece 
respostas que servirão de base para a produção de outros textos. Assim, 
a compreensão e comunicação efetiva de textos forma base para a produ-
ção de outros textos, num processo ininterrupto. Para investigar as práti-
cas de leitura e da formação de leitores, apresentamos as questões: Como 
desenvolver estratégias de leitura? Como criar e adaptar situações de en-
sino-aprendizagem para potencializar a formação de leitores? Quais os 
desafios de se trabalhar com estratégias de leitura em sala de aula?
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Infelizmente, algumas pesquisas anteriores mostram que o ensino 
da língua portuguesa na maior parte das aulas tem se limitado ao ensino 
da gramática tradicional, como afirma Britto (1997). Esse ensino, baseado 
na descrição gramatical, liga-se a atividades de identificação, classifica-
ção e metalinguagem, e está longe de ser uma prática de análise da língua 
conforme os PCN. Britto (1997) insiste que essa prática deve ser abando-
nada e para tomar como base o ensino guiado pelos usos reais da língua 
por meio de atividades efetivas de leitura e produção textuais, e uma aná-
lise sobre a língua não limitada à taxonomia tradicional. Essa é uma das 
maiores dificuldades a serem superadas na educação atualmente. 

Sendo assim, o assunto ainda precisa ser estudado e neste artigo 
traçamos reflexões sobre a atividade de leitura em sala de aula, apoiada 
por conceitos de linguagem e leitura baseados no dialogismo de Bakh-
tin (2016), auxiliadas pelo desenvolvimento de estratégias de leitura. Não 
é o objetivo deste trabalho ampliar as denúncias que vêm sendo feitas, 
nem indicar uma receita milagrosa, muito menos propor uma solução 
final para esse problema tão grave e constante da nossa educação esco-
lar, mas refletir sobre uma entre várias alternativas, que, de acordo com 
as necessidades da turma e objetivos do professor, pode ser adaptada a 
fim de se obter melhores resultados na formação de leitores. Para isso, 
apresentamos parte da análise, dos resultados obtidos e algumas refle-
xões presentes na pesquisa de mestrado da autora do artigo, realizada em 
uma turma de 8⁰ ano do Ensino Fundamental II, em uma escola pública 
de Goiânia, no ano 2018, buscando contribuir com as discussões sobre o 
trabalho com leitura em turmas de ensino fundamental. 

No presente artigo apresentamos, primeiramente, uma revisão 
sobre as noções de língua/linguagem, leitura e ensino; depois, discorre-
mos sobre estratégias de leitura. Por fim, apresentamos uma atividade de 
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leitura em sala de aula, realizada durante a pesquisa de mestrado, anali-
samos e tiramos algumas conclusões que visam contribuir para a difusão 
de práticas de leitura que cada vez mais promovam a formação de leito-
res autônomos, capazes de ler de forma efetiva e dialógica. 

Concepções de língua/linguagem, leitura e ensino

Ao trabalhar linguagem em sala de aula, por meio das metodologias, 
dos objetivos e da forma de tratar um determinado assunto, o professor 
escolhe um caminho como diretriz. Embora ele nem sempre tenha uma 
clara posição com relação às particularidades do caminho, assim como 
afirma Geraldi (1984), o “para quê” se ensina alguma coisa na escola en-
volve tanto uma concepção de linguagem quanto uma postura do profes-
sor. De acordo com Geraldi (1984) podemos considerar três concepções de 
ensino: a linguagem como expressão do pensamento, a linguagem como 
instrumento de comunicação e a linguagem como interação. 

Na concepção de linguagem como expressão do pensamento é que 
se firmam os estudos tradicionais. Geraldi (1984) afirma que nessa con-
cepção, a visão corrente é de que a língua é clara e definida, todos conse-
guem se expressar de forma adequada, pois quem não sabe se expressar, 
não pensa. Esses estudos foram alavancados pelas descobertas greco-la-
tinas e, de acordo com Mendes (2012, p. 669), esses teóricos concebiam 
“a linguagem como objeto da razão, reflexo do pensamento e, portanto, 
fenômeno a ser estudado independentemente de qualquer referência a 
línguas específicas, visto que os princípios de análise poderiam ser apli-
cados a qualquer língua em particular”. 

Embora antigo, esse conceito de linguagem ainda influencia muito 
a prática escolar, sendo o texto utilizado como pretexto para realização 
de atividades de gramática, uma coletânea de termos a serem reconheci-
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dos, classificados e conceituados, assim como critica Britto (1997), o que 
não chega de fato a ser ensino da leitura. 

Se a linguagem é vista como instrumento de comunicação, ela é 
ensinada como um sistema fechado. Segundo Geraldi (1984) essa con-
cepção “vê a língua como código (conjunto de signos que se combinam 
segundo regras) capaz de transmitir ao receptor uma certa mensagem” 
(GERALDI, 1984, p. 43). O texto, nessa visão, é um todo fechado e pronto. 
A forma de leitura realizada é a tradicional, em que o leitor processa as 
informações indo menores para as maiores partes (modelo Botton-up). 
De acordo com Berardo (2006) aqui a leitura se processa das partes mais 
simples para as mais complexas, isto é, se decodifica palavra por palavra, 
até se chegar a frases, daí ao texto inteiro. Cabe ao leitor apenas captar 
as informações, uma vez que todo o sentido está contido unicamente no 
próprio texto. Consequentemente, os leitores são considerados como 
receptores passivos de informação. Quando esse modelo é utilizado na 
escola, os alunos são levados a ler o texto e realizar atividades que não fo-
gem ao que está escrito, sendo apenas reprodutores ou reconhecedores 
das informações que compõem o texto. 

A concepção de linguagem como interação não vê a linguagem 
apenas como uma transmissão de informações. Ela é vista como proces-
so comunicativo quando o sujeito realiza ações sobre si mesmo, sobre 
a linguagem e sobre o mundo. Essa visão se baseia principalmente nas 
ideias de Bakhtin/ Volochinov (2006, p.127), segundo o qual o principal 
traço da língua é sua natureza interativa. Nas palavras do autor:

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sis-
tema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação mo-
nológica isolada, nem pelo ato psico-fisiológico de sua produção, 
mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim 
a realidade fundamental da língua. 



- 55 - 

Na visão interativa da linguagem, o texto é visto como a manifesta-
ção dos discursos. Sendo assim, é dialógico, pois se constitui por outras 
vozes, presentes no texto tanto explicita como implicitamente, formando 
uma cadeia ininterrupta de enunciados, como afirma Bakhtin (2016, p.57):

Todo enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enuncia-
dos com os quais está ligado pela identidade da esfera de comu-
nicação discursiva. Todo enunciado deve ser visto antes de tudo 
como uma resposta aos enunciados precedentes de um determi-
nado campo (aqui concebemos a palavra “resposta” no sentido 
mais amplo): ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, 
subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. 

Nesse direcionamento de estudos, temos Davidson (1993) que nos 
afirma que a leitura realizada nessa situação é denominada por como lei-
tura responsiva. Nesse caso, o processamento das informações do texto 
se dá de forma interativa, isto é, o leitor pode tanto processar da parte 
mais ampla para as menores (processamento top-down), como das me-
nores para as maiores (botton-up), como os dois simultaneamente. As-
sim, a leitura não se limita ao processamento das informações, vai além. 
O leitor dialoga, interage, apresenta uma atitude responsiva ativa em sua 
compreensão como diz Bakhtin:

De fato, o ouvinte, ao perceber e  compreender o significado (lin-
guístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele 
uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou 
parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc..; 
essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 
processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes 
literalmente a partir da primeira palavra do falante. (BAKHTIN, 
2016, p. 25)

Em sala de aula, nessa visão, o professor não exige uma leitura úni-
ca, pois as compreensões podem variar de acordo com as reações de cada 
leitor. Barnhouse e Vinton (2012) afirmam que o professor precisa saber 
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os conteúdos a ensinar e a forma como fazer isso a fim de auxiliar o aluno 
a construir agência, identidade e flexibilidade. Para isso, o docente traz 
sua própria interpretação e compreensão do texto, mas abre oportuni-
dade para entendimentos diferentes, entendendo que sua interpretação 
é uma das leituras possíveis. O professor atua como um mediador, aju-
dando o leitor a construir seu caminho para a compreensão. Assim, ele 
pode auxiliar o aluno a se tornar um leitor ativo, responsivo, que dialoga 
com os textos de forma significativa, desenvolvendo atividades que per-
mitam o dialogismo entre leitor, texto e autor, com atividades que bus-
cam a compreensão, não exercícios padronizados que exigem a mesma 
leitura de todos.

Estratégias de leitura 

Uma das formas de desenvolver as habilidades de leitura dos alu-
nos, auxiliando-os a se tornarem leitores ativos e responsivos é por meio 
do desenvolvimento de estratégias específicas. Essas estratégias de leitu-
ra visam, levar o leitor à compreensão textual, que é um dos níveis mais 
elevados da leitura, sem a qual ela perde o sentido de ser. 

Entre as estratégias de leitura, temos dois pontos de vista: estraté-
gias cognitivas e estratégias metacognitivas. As primeiras referem-se às 
habilidades já incorporadas pelo leitor fluente durante a leitura, com as 
quais ele não se preocupa mais, passa a utilizá-las de forma inconsciente. 
Já as segundas, o leitor as realiza como uma forma de monitoramento de 
sua compreensão, isto é, ele testa as que não foram úteis e as que foram, 
de forma a adequá-las às suas necessidades de compreensão.

De acordo com Serravallo (2015) o desenvolvimento das estraté-
gias de leitura se dá de forma contínua, isto é, elas primeiramente são 
estratégias metacognitivas, são treinadas, pensadas, refletidas, moni-
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toradas, ensinadas e aprendidas. Com o tempo e a maior frequência de 
leitura e utilização delas, as estratégias passam a ser cognitivas, isto é, 
são incorporadas e se tornam naturais. O leitor começa a utilizá-las sem 
precisar refletir sobre seu uso, pois já se habituou ao seu uso, o leitor já 
adquiriu habilidade para utilizar em cada situação. Segundo a autora, as 
estratégias desenvolvem as habilidades necessárias para uma boa leitu-
ra, e não são um fim em si mesmas, mas um meio para um fim desejado. 
Elas são uma ponte para se atingir o fim de uma efetiva comunicação en-
tre leitor-texto-autor.

Considerando essa leitura responsiva, podemos entender as es-
tratégias de leitura como um modo de expor as atitudes responsivas do 
leitor, isto é, as estratégias tornam claras as respostas do leitor diante do 
texto. Por meio delas, o leitor pode ampliar o diálogo com o texto, tra-
zendo outros enunciados úteis à compreensão do texto com o qual está 
lidando. As estratégias auxiliam o leitor a construir extensões sobre o 
texto, tornando visíveis os elos dessa comunicação.

É importante entender que as estratégias de leitura são apenas um 
instrumento, uma ferramenta a ser desenvolvida. O elemento essencial 
é o texto e o diálogo efetivo com ele. Assim como afirmam Barnhouse e 
Vinton (2012, p.3-4, grifo e tradução nossa):

Trazemos uma compreensão de como os textos e os gêneros traba-
lham conosco quando lemos, junto com um repertório de estraté-
gias e habilidades - embora, como leitores proficientes, os utilize-
mos com tanta frequência e naturalidade que mal os conhecemos. 
E, é claro, deve haver um texto, seja um composto de palavras 
ou, no caso de livros ilustrados e romances gráficos, imagens. no 
entanto, como leitores, também sabemos que, embora essas coisas 
sejam importantes, na verdade não lemos para praticar inferência, 
identificar um conflito ou aprender o que alguém disse - seja um pro-
fessor melhor, um crítico ou Spark Notes. [...] na melhor das hi-
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póteses, essas habilidades e esse tipo de conhecimento são meios 
para um fim, mas não o fim em si. Nós sabemos disso instintiva-
mente como leitores. 

Para o desenvolvimento das estratégias o professor pode utilizar 
diversas técnicas ou instruções. Como são variadas, uma mesma estra-
tégia pode ser desenvolvida de formas diferentes, por exemplo, uma es-
tratégia de projeção de leitura, realizada antes, pode ser desenvolvida 
assim: uma vez o professor utiliza cartões; em outra, a fala diretiva; em 
outra ainda, a abordagem de um filme que fala do mesmo tema. Enfim, 
dependendo da situação e dos objetivos da aula, as estratégias podem ser 
modificadas e melhoradas de maneira que o docente pode também ava-
liar a(s) melhor(es) forma(s) de trabalho.

Análise dos dados

Apresentamos aqui um recorte da dissertação e tomamos as ob-
servações sobre uma das estratégias estudadas. Não temos a pretensão 
de afirmar que todo o bom desempenho dos alunos foi resultado da pes-
quisa, pois sabemos que muito do que eles demonstram durante a execu-
ção das ações foi e está sendo construído ao longo de sua trajetória esco-
lar, além de outras situações de leitura extraclasse. 

Tendo em vista a leitura responsiva na perspectiva de Bakhtin, 
a partir das considerações de Davidson (1993), buscamos compreender 
como os alunos mobilizam os conceitos de enunciados, atitude respon-
siva ativa, dialogismo, estratégias de leitura, habilidades de leitura para 
compreender melhor o texto lido. É bom lembrar, conforme afirma Ser-
ravallo (2015) que as estratégias de leitura são instrumentos que auxiliam 
o desenvolvimento da leitura, uma vez que o mais importante foi o con-
tato dos alunos com os textos, sua interação com esses enunciados. Além 
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de aumentarem os conhecimentos resultantes dessa interação, há a frui-
ção estética dos enunciados, a comunicação autor-texto-leitor realizada 
durante as atividades leitoras.

A estratégia em foco é a projeção sobre um texto realizada pelo 
aluno Teddy (14 anos) na qual buscamos desenvolver as habilidades de 
predição, conexão e inferência. Objetivamos que o aluno-leitor realizas-
se um diálogo entre os enunciados já conhecidos e o que ele esperava 
encontrar no texto. A atividade se mostrou desafiadora, como diz Knoll 
(2000), uma vez que os alunos tiveram um trabalho ativo de produção de 
sentidos, dialogando com diferentes enunciados e lidando com a incerte-
za da atividade em que poderiam acertar suas predições. 

As projeções escritas sobre “Venha ver o pôr do sol” (TELLES, 2013) 
foram o resultado de uma discussão oral em torno do título do conto e 
do nome dos personagens. Os alunos, ativamente, trouxeram à discus-
são lembranças de outros casais, outros momentos de observação do sol 
poente, os motivos que levam alguém, ou um casal a ir ver o pôr do sol. Foi 
uma oportunidade de compartilhamento de ideias, experiências, e pu-
demos compreender que esse trabalho em conjunto incentiva o aluno a 
produzir, adaptar e negociar sentidos para compreender melhor o tema.

Conforme Serravallo (2015), as estratégias tornam visível o ato 
invisível da leitura, pois os vários elos comunicativos conhecidos pelos 
alunos puderam ser trazidos à discussão, para compreender, inferir e 
conectar esse novo enunciado de forma ativa com outros presentes. Isso 
nos confirma a concepção defendida por Geraldi (1984): a linguagem 
como interação, em que falantes e autores entrelaçam seus valores e sig-
nificados sociais e individuais através de enunciados, conectando enun-
ciados com enunciados e textos com textos que criam uma tapeçaria in-
tertextual da linguagem. 
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Segundo os conceitos bakhtinianos de dialogismo, entendemos a 
estratégia de projeção de leitura como uma atividade valiosa, pois leva 
o aluno-leitor a conectar enunciados precedentes com os subsequentes:

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não 
pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto 
de fora como de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas 
e ressonâncias dialógicas. Entretanto, o enunciado não está ligado 
apenas aos elos precedentes, mas também aos subsequentes da 
comunicação discursiva. (BAKHTIN, 2016, p. 62)

Vejamos o que Teddy escreveu em sua projeção de leitura:

• Teddy

Eu acho que nesse texto, vai acontecer, de um casal, ir ver o pôr do sol, na praia, eles tinham cerca 

de 35 a 40 anos, eles se conheciam a quase 10 anos, mas nunca tinham visto um pôr do sol juntos 

antes, e numa viagem a praia em família, tiveram a oportunidade de ver, mas aconteceu um em 

previsto, a praia havia fechado pois estava muito suja, as pessoas não tinham tanta consideração 

pela praia, então o namorado da Raquel, teve uma ideia, ele pegou um helicóptero, e assistiu o pôr 

do sol lá mesmo.

Podemos perceber que Teddy demonstra sua percepção de lugar 
ideal para observar o pôr do sol, a praia. Não apenas notou que o sol se 
pôs, como uma prática trivial, mas intuiu um evento diferenciado, por 
isso, realizado em algum lugar preparado para isto. É possível ver esse 
tom especial do evento quando afirma que o casal já está junto há quase 
dez anos, mas nunca tinham visto um pôr do sol juntos. Isso ocorreu, em-
bora o sol tenha se posto muitas vezes na vida dos dois, mas, agora, rea-
lizam alguma atividade ao ar livre que tem o toque especial do momento.

Percebemos também que na sociedade muitas pessoas tiram mo-
mentos para apreciar o sol poente no parque, na praia, em algum lugar 
aprazível. Teddy apresenta um elo relacionado a essa cadeia discursiva, 
que pode ter sido formada por meio de várias leituras ou experiências 
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com filmes, novelas, rodas de conversa, entre outras. O aluno apresenta 
desenvolvimento da habilidade de conexão, um diálogo ativo com outros 
enunciados que circulam socialmente e o que espera encontrar no texto.

Entretanto, como em várias situações da vida, Teddy compreen-
de que nem tudo corre na mais perfeita paz, imprevistos acontecem. Ele 
imagina que na história algo de errado vai acontecer. “Mas aconteceu um 
em previsto” nos revela o conhecimento de que nas narrativas nem tudo 
segue o roteiro planejado e algo foge ao controle. Colocar esse imprevisto 
na previsão de certa forma prepara o leitor para o que pode vir de fato na 
leitura, isto é, ele procura inferir que este texto, mesmo apresentando 
um título agradável, pode trazer surpresas inesperadas.

Para Fonseca e Geraldi (1984), o professor ao trabalhar com leitura 
em sala de aula é um interlocutor do aluno, não lhe oferece sua leitura, 
nem o deixa sozinho, alheio ao que está fazendo. Mas, atua como interlo-
cutor, é aquele que facilita as condições materiais (busca de textos, livros) 
e pergunta-responde questões levantadas sobre/no processo da leitura. 
Assim, buscamos levantar questões sobre o texto a ser lido e deixamos 
os alunos realizarem seu diálogo, suas respostas ao texto com os quais 
tiveram contato, projetando o que poderia ser encontrado nesse conto.

Teddy demonstra um certo conhecimento de gênero textual em 
seu texto. Retomamos Bakhtin (2016, p. 41), ao explicar que “ao falante 
não são dadas apenas as formas da língua nacional (a composição vo-
cabular e a estrutura gramatical) obrigatórias para ele, mas também as 
formas igualmente obrigatórias de enunciado, isto é, os gêneros do dis-
curso”. Quando o aluno coloca um problema no meio da narrativa dialoga 
com diversos enunciados com os quais entra em contato na adolescên-
cia. Como enunciados, os gêneros direcionados para adolescentes e jo-



- 62 - 

vens são aqueles que tratam com situações desafiadores, aterrorizantes, 
cheias de enigmas a serem resolvidos, enfim, situações que exigem muito 
de seus personagens e o jovem já se apropriou desse conhecimento.

A proposta da atividade, conforme afirma Knoll (2000), leva em 
conta que os textos precisam ser adequados à faixa etária e maturidade 
dos alunos. Conforme o texto do aluno, podemos ver que o seu repertório 
tem um certo grau de maturidade, de criticidade, pois dialoga com o fato 
social de que ninguém deseja passar por dissabores, mas é inevitável: o 
enfrentamento de problemas. 

Observamos como a predição de iminente tragédia é contornada 
logo a seguir quando Teddy diz que o namorado de Raquel, de forma mi-
lagrosa, resolveu o problema, pois “pegou um helicóptero” e assim, pu-
deram ver o pôr do sol.  Com relação a esse trecho, podemos perguntar: 
de quem era o helicóptero que Ricardo (o namorado de Raquel) pegou? 
Como ele conseguiu pegar esse veículo? Havia outros helicópteros dispo-
níveis para pegar? Qual era a classe social de Ricardo?

Entre tantas outras opções de desfecho, como ir a outra praia, ver 
do alto de um prédio, ou de um morro, Teddy escolheu um final inespe-
rado, dialogando com histórias de filme de ação, histórias em que o herói 
realiza ações inusitadas. Nesse ponto, ele realizou essa conexão entre es-
ses enunciados tão apreciados por adolescentes com a história que ia ler.

Ao final da atividade de projeção de leitura foi possível perceber 
que a estratégia de antecipação de expectativa desafia os alunos a dialo-
garem com outros textos que circulam socialmente. A partir das discus-
sões sobre como o texto poderia ser os alunos-leitores interagiram, tra-
zendo para a ação elos da cadeia comunicativa, tanto precedentes como 
subsequentes, se posicionaram e criaram expectativas. 
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Quando passaram à leitura do texto, levaram essas expectativas e 
uma das primeiras atitudes ativamente responsivas observadas foi a sur-
presa com o texto lido, demonstrando que elas foram frustradas. Muitos 
ficaram decepcionados com o final da história, pois viram que, não ti-
nham previsto. Essa experiência foi marcante, pois tirou um pouco da 
ingenuidade que pairava no ar, muitos alunos, mesmo depois de várias 
aulas, ainda comentavam sobre o conto “Venha ver o pôr do sol”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema em discussão não se finda, é parte de um trabalho desen-
volvido em sala de aula durante o projeto de mestrado de uma das auto-
ras. A estratégia analisada, pode ser adaptada e desenvolvida em outras 
situações, outro contexto, tendo como foco a formação de leitores, como 
afirma Serravallo (2015). 

Acreditamos ser válido desenvolver estratégias de leitura junto 
aos alunos para formar leitores na adolescência. Muitas ações podem ser 
desenvolvidas e uma dessas atitudes é a maior frequência das aulas de 
leitura e interpretação, pois desenvolver estratégias de leitura em aulas 
de descrição gramática não é algo realizável. Concordamos com Geraldi 
(1984, p.87):

não há leitura qualitativa no leitor de um livro só: a qualidade (pro-
fundidade?) de um mergulho de um leitor num livro depende – e 
muito – de seus mergulhos anteriores. A quantidade ainda pode 
gerar qualidade. Parece-me que deveremos – enquanto professo-
res – propiciar um maior número de leituras, ainda que a interlo-
cução que nosso aluno faça hoje com o texto esteja aquém daquela 
que almejaríamos: afinal, quem é o leitor, ele ou nós? 

Dessa forma, ao trabalhar a leitura em sala de aula, o professor 
promove a leitura responsiva, para que o aluno-leitor compreenda que 
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ler não é apenas decodificar mensagens em um texto, que entender não é 
apenas assimilar uma mensagem, mas apresentar de forma significativa 
uma resposta ativa, ampliar os elos da cadeia comunicativa. Além disso, 
compreender o uso de diversas estratégias, para desenvolver habilidades 
necessárias para uma melhor realização da leitura e possa compreender 
e dialogar com os textos lidos. Assim, a prática da leitura responsiva com-
binada com o desenvolvimento de estratégias de leitura em sala de aula é 
uma maneira capaz de contribuir com a formação de leitores. 

Como afirmam os PCN (1998), uma das maiores funções da escola 
é a formação de cidadãos que apresentem o domínio da linguagem, como 
atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da língua, como sistema 
simbólico utilizado por uma comunidade linguística na plena participa-
ção social. Se a língua se realiza por meio de enunciados, nada melhor do 
que promover esse diálogo entre vários enunciados, textos, em sala de 
aula. Essa atividade contribuirá para os alunos-leitores manejarem me-
lhor sua língua, obter conhecimentos, adquirir habilidades, desenvolver 
estratégias, produzir sentidos e se mover de forma efetiva na sociedade 
letrada em que vivem.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail/ VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem. São 
Paulo: Hucitec, 2006.

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. Tradução: Paulo Bezerra. São Paulo: 
Editora 34, 2016. 

BARNHOUSE, D.  e VINTON, V. What readers really do. Heinemann: Portsmouth 
(NH), 2012.

BERARDO, Sacha Anthony. The use of authentic materials in the teaching of 
reading. The Reading Matrix. Vol. 6, No. 2, September 2006, pp 60 - 69. Disponí-



- 65 - 

vel em: <https://www.researchgate.net/publication/237413136_The_Use_of_Au-
thentic_Materials_in_the_Teaching_of_Reading> Acesso em: 13 maio 2019

BRASIL, Ministério da educação. Secretaria de ensino fundamental – Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Introdução. Brasília, MEC/ SEF, 1998.

BRITTO, Luiz Percival Leme.  A sombra do caos: ensino de língua x tradição gra-
matical. Tese Campinas, SP: [s.n.], 1997.

DAVIDSON, Judith. Bakhtin as a theory of reading. Illinois (USA): Technical Re-
ports, 1993. Disponível em <http://hdl.handle.net/2142/17926> Acesso em: 23 jun. 
2018.

FONSECA, M. N. G. F. e GERALDI, J. W. O circuito do livro e a escola. In: GERALDI, 
J. W. (org). O texto na sala de aula. Cascavel: Assoeste, 1984.

GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In: GERALDI, J. 
W. (org). O texto na sala de aula. Cascavel: Assoeste, 1984.

KNOLL, Christopher L. The relationship between motivation and reading compre-
hension. (2000). Master Theses. 497. Disponível em <http://scholarworks.gvsu.
edu/theses/497> Acesso em: 27 jun. 2019.

MENDES, E. O conceito de língua em perspectiva histórica: reflexos no ensino e 
na formação de professores de português. In LOBO, T., CARNEIRO, Z., SOLEDA-
DE, J., ALMEIDA, A., and RIBEIRO, S., orgs. Rosae: linguística histórica, histó-
ria das línguas e outras histórias [online]. Salvador: EDUFBA, 2012, pp. 667-678. 
ISBN 978-85-232-1230-8. Disponível em:<http://books.scielo.org>. Acesso em 21 
jul. 2019.

SERRAVALLO, Jennifer. The reading strategies book. Heinemann: Portsmouth, 
2015.

TELLES, Lygia Fagundes. Venha ver o pôr-do-sol. Disponível em: <http://
www.colegionomelini.com.br/midia/arquivos/2013/1/5e445f1ad2a6ebc730b-
440466212ca38.pdf> Acesso em: 18 set 2019.



- 66 - 

Elisângela Jesus da Silva 

É mestranda em Letras e Linguística do PPGLL da Faculdade de 
Letras, da Universidade Federal de Goiás. Graduada em Letras 
pela Universidade Federal de Goiás (2008). É professora - Colégio 
Estadual Maria de Fátima Santana. Realiza pesquisa na área da 
Linguística Aplicada, com foco em ensino de língua, em teorias 
sobre leitura, compreensão e formação de leitores. <godandelis@
yahoo.com.br>

Sinval Martins de Sousa Filho 

É professor Associado (DE) na Faculdade de Letras - UFG, onde 
atua na Graduação e na Pós-graduação, é Mestre e Doutor em 
Letras e Linguística (UFG/Unicamp). Em 2012, fez estágio de Pós-
Doutorado na UnB, sob supervisão de Daniele Grannier. Em 2018, 
fez estágio de Pós-Doutorado financiado pela CONFAP/FAPEG, 
Unipi e UFG na Università di Pisa - Itália, sob supervisão de Monica 
Lupetti. Foi consultor/professor da Secretaria da Educação 
do Estado do Tocantins e Formador Nacional e Consultor do 
Ministério da Educação - MEC.  <sinvalfilho7@gmail.com>

Eliane Marquez da Fonseca Fernandes 

Tem Pós-Doutorado em Educação pela UnB (2011) e Doutorado 
em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás 
(2007) trabalha como professora voluntária na Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Goiás. Atua no PPG em Letras 
e Linguística da FL da Universidade Federal de Goiás. Desenvolve 
pesquisa na área de Linguística, com ênfase em Texto, Análise do 
Discurso e Ensino. <elianemarquez@uol.com.br>



Saberes ontoepistêmicos7

Juan Alberto Castro Chacón

RESUMO 

Nesta discussão, objetivamos refletir sobre algumas formas de 
conceber a ontologia, a partir das experiências várias e descentralizadas 
da sua matriz eurocêntrica. A ciência encabeçada e reformulada pelas 
descobertas ultramarinas do séc. XVI, como a de René Descartes (2009), 
por exemplo, fez com que a Europa propusesse um modelo de saber ir-
refutável, um monossaber impositivo e alienante como estandarte de 
conquista. No entanto, a reflexão dos conhecimentos contemporâneos 
traz consigo uma série de discussões que  ressaltam maneiras de decolo-
nializar (SANTOS, 2010; LANDER, 2005) o saber ocidental. Assim, propo-
mos a transformação do vocábulo saber para o plural saberes, em vista da 
sua concepção cultural como conjunto de práticas que transitam entre a 
observação/teoria/experiência. Ademais, a relação entre o ser humano e 
os saberes requer da capacidade de reflexão, propiciada pelo seu redor 
particular, o olhar como essa circunstância se adentra nele, a ontologia 
que constrói. É por essa razão que, mediante o enfoque metodológico da 
teoria fundamentada e pesquisa bibliográfica (ESTEBAN, 2010), elabora-
mos nossa discussão conceitual e histórica de alguns vocábulos - como 
ontoepistêmico e alter-nativo, por exemplo - para melhor entendermos 

7  Este artigo foi devidamente revisado pelo autor e seu orientador.
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o objetivo do trabalho como um todo. Posteriormente, partimos para a 
reflexão sobre a universalidade do saber, dentro da mesma perspectiva 
metodológica, situando a problemática dentro da “universalidade par-
ticular brasileira”. Essa proposta trará como resultado os saberes ontoe-
pistêmicos, os quais apresentamos sob o olhar alter-nativo de conceber a 
ciência, descentralizada, com as próprias particularidades geopolíticas, 
linguísticas e socioculturais de olhar os conhecimentos do mundo, neste 
caso, o Brasil.

Palavras-chave: Saberes ontoepistêmicos. Matriz eurocêntrica. Decolo-
nialidade. Alter-nativo.

ABSTRACT 

In this discussion, we intend to discuss some manners of concei-
ving ontology from many and decentralized experiences of Eurocentric 
matrix. Ultramarine discoveries from XVI century reformulated science 
knowledge. René Descartes’ theory (2009), for example, did which Euro-
pe proposes an irrefutable knowledge model, an imposing and alienating 
monoknowledge as a way of conquest. However, a reflection on contem-
porary knowledge brings discussions which gives importance to ways of 
“decolonialize” the Western knowledge (SANTOS, 2010; LANDER, 2005). 
Thus, we propose changing the word knowledge to the plural form know-
ledge in view of its cultural conception as a set of practices that pass 
through observation/theory/experience. In addition, the relationship 
between human being and knowledge requires capacity of thinking 
about particular place, the view about how this circumstance reached 
him, the ontology which he builds. That’s the reason because, through 
methodological focus on grounded theory a bibliographic research (ES-
TEBAN, 2010), and we elaborate our conceptual and historic discussion 
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based on some words as “ontoepistemic” and “alter-native” for example. 
So we can understand the proposal of the research as a whole. After, we 
reflect about the universality of knowledge, in a same methodological 
perspective, taking place in the “particular Brazilian universality”. This 
proposal will bring as a result epistemic knowledge presented under the 
glance “alter-native” of conceiving Science decentralized which its own 
geopolitical, linguistic and sociocultural particularity way of viewing 
world knowledge, in this case, Brazil.

Keywords: Ontoepistemic knowledge. Eurocentric matrix. Decoloniali-
ty. Alter-native.  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A palavra saber, mais do que um vocábulo comum, é uma condi-
ção polissêmica e dinâmica (ativa) em que se interconectam conglome-
rados de fontes e percepções culturais para formar conhecimentos: o 
seu múltiplo significado se estende a uma junção determinada de epis-
temologias, não no singular, mas como saberes, no plural.  Por outro 
lado, cada coletividade apresenta fatos característicos das próprias sin-
gularidades culturais – não necessariamente da universalidade de um 
monossaber – o que implica assinalar apreciações de diversos pontos 
de vista, como conhecimentos sujeitos à relação da vida dos coletivos 
sociais, nas suas singularidades.

Logo, consideramos os saberes como hipertextos, entre a observa-
ção, a teoria e a prática, sem necessariamente formarem relações dialé-
ticas, mas inter-relacionadas, por meio de histórias não lineares. Tam-
bém, não obedecem a uma ordem hierárquica universal, que prestigia os 
níveis de saber, desde uma perspectiva única/unívoca e hegemônica de 
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superioridade. Consequentemente, com relação aos hipertextos, em que 
os saberes se movimentam, também se percebe a frequência com que 
dois ou mais coletivos sociais se relacionam, através da história, pois isto 
é uma das etapas para o desenvolvimento dos conhecimentos, diferente-
mente das propostas do saber como concepção de “evolução linear”.

Embora entre etapas (não precisamente b depois de a), temos de 
considerar que um grupo social X percebe seu ao redor de uma maneira 
diversa de um coletivo social Y, sugerindo percepções que variam depen-
dendo tanto de fatores telúricos, geopolíticos, filosóficos etc. Mas todos 
eles as elaboram em relevância da sua sabedoria particular. Nesse as-
pecto, o saber é uma nomenclatura que não cabe numa explicação exata, 
dada a quantidade de partes informativas ligadas entre si, perante seus 
espaços sociais. 

Portanto, para fomentar uma referente filosófica responsável 
(BAKHTIN, 2010), mediante este trabalho discutimos o significado dos 
saberes, inicialmente no âmbito ontológico e epistemológico eurocen-
trado, para depois ressaltar as peculiaridades que a aglutinação desses 
âmbitos mantinha fora do contexto sociocultural ocidental. Por esse 
motivo, o enfoque metodológico que usamos é a teoria fundamentada 
e pesquisa bibliográfica: esta encarregada obrigatoriamente da leitura 
de trabalhos já feitos, como livros e artigos científicos (ESTEBAN, 2010, 
p. 74), e aquela porque “as proposições teóricas não são postuladas no 
início do estudo, mas as generalizações emergem dos próprios dados e 
não de forma prévia à sua coleta” (p. 158). Eis que nossa pesquisa assume 
essa responsabilidade.

Nota introdutória Em primeiro lugar, o que é tido como acepção 
universal sobre o saber do mundo moderno – nosso mundo contemporâ-
neo – refere-se ao dito histórico “berço da civilização e do conhecimento 
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ou pensamento ocidental”, em alusão aos pensadores gregos que fizeram 
uma série de discussões e tratados sobre os conhecimentos humanos, a 
ideia platônica, por exemplo (RICOEUR, 2014, p. 8). Os gregos (áticos) tra-
taram com os regimes de organização do conhecimento e da vida, marcan-
do as áreas às quais pertenciam os indivíduos, por grau de humanidade, e 
diversificando o conhecimento, também, em classificações hierárquicas, 
dentro de um regime político denominado por eles democracia8. Nessa 
perspectiva, a civilização grega mantinha9 níveis de conhecimento, a 
partir das observações filosóficas classificadas como: a) cosmológicas, 
b) epistemológicas e c) ontológicas, da sua visão de mundo, sobre as 
experiências e reflexões da concepção do seu universo (PLATÃO, 2014).  
Desse modo, a) no nível cosmológico, o pensamento universal fortalece a 
ideia da regência de forças superiores que se encontram além dos seres 
terrestres, porém que se visualizam nos fenômenos da natureza. b) Já 
no nível epistemológico, os gregos traziam os questionamentos sobre os 
conhecimentos adquiridos, a partir desse contato com a natureza e seus 
princípios políticos. c) O nível ontológico está diretamente relacionado 
ao nível cosmológico, por ser uma resposta para sua existência no ser 
humano, ou seja, o ser é/existe na explicação do seu redor – cosmos – 
tratado e realizado nele mesmo (CHAUÍ, 2003).

No entanto, existe, também, outra explicação para a trajetória 
histórico-filosófica do vocábulo saber, dentro dos conhecimentos deri-
vados da observação nas populações das Américas.Estas sociedades vin-
culavam/vinculam uma estreita interligação entre a natureza, o ser vivo 
comunitário e a cultura, dada a materialização da experiência, levando 

8 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/epsic/v2n2/a05v02n2.pdf>. Acesso em: 
12 set. 2019.
9 E ainda hoje mantém pela universalidade do pensamento ocidental e pelas explorações 
coloniais distantes do seu centro de origem.
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em conta a espiritualidade pré-estabelecida como mediadora simbólica 
dessa relação (TODOROV, 2003, p. 89). Dessa forma, derivados dos estu-
dos antropológicos de Claude Lévi-Strauss (2008), Manuela Carneiro da 
Cunha (2009), Darcy Ribeiro (1982), entre outros pesquisadores, soube-
mos da existência de outras formas de conhecimentos válidos10, como 
forma coletiva e respondendo a uma configuração hierárquica baseada 
na sabedoria da experiência. 

Em efeito, esses trabalhos se realizaram nos finais da primeira e 
inícios da segunda metade do séc. XX, em diferentes pontos do continen-
te americano, nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, com diver-
sas etnias ameríndias, cujos sistemas de saber não poderiam se estudar 
superficialmente, senão desde os pontos de convergência deles. É assim 
que para o pensamento ameríndio, segundo Lévi-Strauss (2008) – que, de 
maneira irônica, intitula como pensamento selvagem – o ser humano é in-
terdependente da natureza para seu conhecimento sociocultural, devido 
à estreita relação entre todas essas partes na formação do pensamento 
humano. É nesse sentido que para o antropólogo francês existe uma coe-
rência entre o pensamento científico dentro das crenças, das práticas e 
dos costumes dos povos indígenas (LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 62).

Em semelhante perspectiva, num processo formativo similar, es-
tão os saberes das culturas africanas com todas suas derivações, nas que 
predominam, nas palavras da professora Maria Zita Ferreira, “uma sa-
bedoria expressa nos movimentos, nos ritmos, nas cores, nos ritos [...]” 
(1998, p. 20). Assim, para a professora Zita Ferreira, devemos considerar 
que esses tipos de saberes têm sido durante muito tempo espalhados e, 
ao mesmo tempo, fragmentados, pelos vários processos de descaracteri-
zação, na dominação e na escravatura. Agregamos a estas as reflexões do 

10 Ainda se discute a validade desses conhecimentos, mas já há uma parcela de aceita-
ção por parte da quinta-coluna da cientificidade oficial.
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professor Henrique Freitas sobre a pilhagem, a assimilação e, no pior dos 
casos, a invisibilidade e o extermínio, que os saberes africanos têm sofri-
do, ao longo da sua história como coletivo social (FREITAS, 2016). 

Também, faz-se necessário enfatizar que não desconsideramos 
outros coletivos sociais, por exemplo os nativos do continente oceânico, 
tampouco os asiáticos, nem muito menos os euroasiáticos ou afro-asiáti-
cos. Cada um deles representa seus próprios saberes e expressões de co-
nhecimento, fazendo-os peculiares e alter-nativos11, perante outros sis-
temas sociais, porém que não citamos nesta discussão por não ser nosso 
objetivo geopolítico.

Nesse raciocínio reflexivo, dividimos nossa pesquisa em duas (2) 
partes, na que a) iniciamos o discute com a etimologia da palavra saber, 
com que estabelecemos a base dos fundamentos do pensamento ociden-
tal, o saber universal, para, posteriormente b) aproximar a pluralidade 
dos saberes como resposta alter-nativa a essa primeira exigência e oficia-
lidade impositiva filosófica.

1. O monossaber e o processo unívoco da ciência/razão oficial
1.1. Saber: concepções etimológicas 

Como ponto inicial da nossa investigação, referimo-nos, em par-
ticular, ao vocábulo saber pela etimologia descrita no Dicionário Etimo-
lógico da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado (1977), em que, da 
derivação do latim sapere, as acepções postas vão desde o gosto, cheiro 
e inteligência, até o conhecimento, juízo ou saber. Todavia, o vocábulo 
sapere está relacionado etimológica e filologicamente com o vocábulo sa-
pore, que significa sabor.

11 A acepção semântica que outorgamos a este vocábulo em nosso trabalho é conse-
quência da união das palavras latinas alter (outro) e nativo (nato, oriundo) que, por deri-
vação, identificamos como uma resposta autóctone à imposição/assimilação/alienação 
de um conhecimento estrangeiro. 
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Desde esse ponto, na segunda parte desta investigação indagamos 
por outro tipo de acepção, aproveitando o mesmo movimento sêmico/se-
mântico que o percurso histórico produz na língua. Fazemos a tentativa 
de demonstrar essa característica baseados na premissa de que a polis-
semia da palavra saber se encontra nos pontos socioculturais em que se 
experimenta. Com isso, observamo-la na sua ligação filosófica e no movi-
mento, tanto no meio epistêmico em que se exploram os conceitos dessa 
palavra, quanto no meio geopolítico do seu desenvolvimento, ao perce-
bermos suas particularidades.

1.2. Saber universal x universalidades do saber

Dada à universalidade à que foi submetida, como tratado de inva-
são-conquista-colonização, a palavra saber (doravante saber, sem itálico) 
aparece como sinônimo de um conhecimento unívoco, como razão abso-
luta do “cogito ergo sum” (DESCARTES, 2009, p. 86) ocidental. Com este 
valor absoluto do conhecimento, a sua singularidade epistemológica pre-
pondera numa realidade social hegemônica, exclusiva e universalizada. 

Neste caso, o saber único estruturou suas bases na particular re-
flexão filosófica grega supracitada, na qual a derivação do conhecimen-
to pela palavra episteme resulta da reprodução histórica da composição 
do vocábulo epistemologia e a ciência que deriva dela. Ou seja, ciência e 
filosofia falando a mesma língua (BACHELARD, 1971). Como acrescenta 
Gaston Bachelard “A fines del siglo pasado, se creía todavía en el carácter 
empíricamente unificado de nuestro conocimiento de lo real. Se trataba 
incluso de una conclusión en la que se reconciliaban las filosofías más 
hostiles” (1971, p. 13). Nesse contexto, Bachelard rememora a tradição fi-
losófica da base do conhecimento, cuja produção intelectual não é senão 
uma fórmula “unitária e empirista” (idem).
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Por outro lado, ainda nas origens dessa tradição epistemológica, 
nas formulações do filósofo Platão (2014), para a construção da epistemo-
logia, o conhecimento se trata a partir do mundo das ideias, nas práticas 
reais filosóficas e dentro do dom da sabedoria transcendental, de seres 
superiores pensantes. As formas platônicas para tratar o conhecimento 
estão na inflexão existente entre o ideal e o sensível, a essência e o ser, 
desvinculando a ideia de quem pensa e/ou pratica a episteme (RICOEUR, 
2014). Nesse caso, “o bem era visto como o princípio determinável dos 
seres essenciais” (idem, p. 61).

Já para o seu discípulo, o filósofo Aristóteles (2013), o conheci-
mento se encontra na prática do télos e da areté, o que caracteriza o bom 
cidadão (TEIXEIRA, 2017), com virtudes, diferenciando-o do bárbaro ou 
não cidadão. O sentido - ousía ou forma - aristotélico, embora baseado no 
concreto do ser, responde a uma expectativa na “ordem da metafísica” 
(RICOEUR, 2014, p. 152).

Nesse sentido, consideramos que, para a razão ocidental, o saber 
se construiu na prática do humano virtuoso, do cidadão grego, dentro do 
sistema político denominado democracia e, com isso, de uma prática de 
conhecimento pela ética. Um detalhe histórico é que, durante muito tem-
po, este pensamento esteve ausente nas reflexões filosóficas do Ocidente, 
e não será até as descobertas das grandes navegações que se retomam os 
estudos sobre o pensamento grego, como é o caso do filósofo moderno 
racionalista, com tratado escolástico, René Descartes ou o britânico em-
pirista John Locke12. 

No caso, Descartes (2009), a partir da ratio e, pelo cogito, é que o 
ser humano – em processo de transformação a homem – se faz do conhe-

12 Disponível em: <http://conteudodafilosofia.blogspot.com/2011/08/descartes-re-
ne-1596-1650.html>. Acesso em: 13 set. 2019.
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cimento. A partir desse produto filosófico, conforme Bachelard anota 
(1971, p. 14), o saber no pensamento ocidental adquire valor e se fixa como 
único, na nossa contemporaneidade, ponderando-se por sobre todas as 
culturas, até se universalizar no ser humano.

Assim, consideramos que a epistemologia, como teoria do conhe-
cimento filosófico universal ocidental, apropria-se da essência de todos 
os seres e constrói uma alma total, relação que indica que corpo e alma 
estão ligados pela razão (eurocentrada), e que fora dela não existe conhe-
cimento. Nessa perspectiva, o conhecimento, como tratado da epistemo-
logia dita, evoca a presença do ser, como figura unívoca do essencial, uma 
ontologia geral aristotélica (RICOEUR, 2014, p. 153) que evita “o outro” 
que está fora deste contexto. 

Por tal motivo, os tratados sobre o saber moderno estariam fun-
damentados nesse sentido histórico: epistemologia é igual à ontologia? 
conformam uno?. Dessa forma, não existem “outros” noutras perspec-
tivas epistemológicas e ontológicas, mas só uma forma hegemônica de 
ambas, pensadas e vividas no pensamento ocidental?.

A continuação, na segunda parte deste trabalho, tomamos como 
reflexão a descentralidade da razão ocidental, referente à concepção 
ontológica e epistemológica, na que consideramos ambas em conjunto, 
dada a base do indivíduo como comunidade e da comunidade como ex-
periência do indivíduo.

2. Saberes/conhecimentos em concepções descentradas e/
ou alter-nativas

O séc. XX gerou um leque de respostas a diversas instâncias dos 
conhecimentos, dada a incapacidade e a indolência para questionamen-
tos surgidos sobre a epistemologia oficial. Muitos pesquisadores - nos que 
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figuram os culturalistas, pós-coloniais, os da teoria da dependência e os 
decoloniais (RESTREPO; ROJAS, 2010) - contestam o saber hegemônico, a 
partir das contradições que nascem nesse seio epistemológico e suas faltas 
de clareza para responder aos sistemas socioculturais descentrados (SAN-
TOS, 2001; MIGNOLO 2003; QUIJANO, 2014; NAVARRETE, 2016). Nessa cir-
cunstância, a episteme e a ontologia hegemônicas universalizadas são con-
testadas desde suas bases, ou seja, são reformuladas desde seus próprios 
conceitos, à maneira de aproveitar suas fontes e produzir novas reflexões 
filosóficas, descentradas da sua verdade absoluta universal.

No entanto, a reformulação e contestação à razão eurocêntrica ini-
cia-se no mesmo espaço geopolítico que a desenvolveu e é por isso que 
um desses pesquisadores, o professor Mikhail Bakhtin, a partir dos seus 
estudos sobre a linguagem, foi um dos primeiros a problematizar a razão 
e a verdade unívocas. Ele toma o imperativo categórico kantiano, mencio-
nando que algo determinado de valor, o bom e o belo não correspondem 
senão a uma junção de probabilidades, que só terão validade a partir do 
reconhecimento de um ato singular (BAKHTIN, 2010). Nessa discussão, 
Bakhtin problematiza a razão da estética observada por um eixo padrão 
dominante do belo e do bom, a unidade, face às experiências culturais 
singulares. Ou como ele menciona “neste sentido o próprio termo “uni-
dade” deveria ser abandonado, porquanto é muito teorizado” (idem, p. 
93), mas que ainda divide a razão numa relação dialética entre a teoria e a 
prática, derivações da experiência eurocêntrica. 

Por outro lado e num viés atualizado, o professor português Boa-
ventura de Sousa Santos, através de uma “gramática atemporal”, procura 
trazer ao debate os saberes esquecidos depois de muitos séculos de do-
minação do pensamento ocidental, fazendo emergir as subjetividades 
ancestrais, que sobreviveram a todas as formas de erradicá-las (SANTOS, 
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2010). Igualmente, Sousa Santos problematiza a epistemologia etnocên-
trica e androcêntrica, que classifica as ciências por importância científica, 
ao se referir que “todas as ciências são ciências sociais” (SANTOS, 2001). 
Nesse sentido, o professor Santos tenta descentralizar a matriz científica 
ocidental, para destacar a possibilidade do fazer científico em sistemas 
culturais não ocidentais, em motivo da sua própria existência prática.

Não obstante, além da reflexão de De Sousa Santos, os professo-
res americanos Walter Mignolo, Aníbal Quijano e Edgardo Lander, entre 
outros, ao repensar as epistemologias dos continentes marginalizados, 
polemizam o discurso único da ciência ocidental. Eles debatem o poder 
eurocêntrico ao se referirem que esse está fortemente argumentado pela 
exploração dos saberes (matérias primas) dos continentes marginaliza-
dos, como por exemplo, a América Latina. Como menciona Quijano, que 
após a incursão e conquista das “Indias accidentales”, o que sucedeu foi 
a contínua reformulação dos conhecimentos, em base à exploração dos 
recursos de tal espaço geopolítico (QUIJANO, 2014). No caso de Lander e 
Mignolo, os dois apontam que a colonialidade dos saberes eurocêntricos 
colonizaram até a alma dos indivíduos e dos coletivos sociais ultramari-
nos e que, por esse motivo, existe o estándarde de superioridade de uns, o 
europeu – atualmente também o saber estadunidense – e a inferioridade 
dos outros, do resto do mundo (LANDER, 2005).

Nessa perspectiva, estas reflexões destacam os saberes emergen-
tes ou, como propomos, a experiência dos saberes alter-nativos, ao res-
gatar núcleos socioculturais que foram marginalizados - dentro de todas 
as características de margem - pela experiência epistemológica europeia 
ocidental, com seu caráter unívoco. Um exemplo disso está na menção 
que faz o professor colombiano Arturo Escobar (2010) sobre a emergên-
cia de renovadas comunidades, por meio da autogestão, o ciberespaço e o 
novo olhar às complexidades (p. 181).   
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Por outro lado, o questionamento à razão eurocêntrica não tenta 
eliminar as características epistemológicas já desenvolvidas no percur-
so da história, mas redescobrir aquelas alter-nativas, que se deixaram de 
lado ou se exterminaram pela colonização/imposição do pensamento oci-
dental. Nesse viés, propostas como a do “bien vivir” (QUIJANO, 2014; NA-
VARRETE, 2016) tentam estabelecer uma relação mais heterogênea entre 
as diversas fontes socioculturais de saberes. Como menciona o professor 
Julio Navarrete “los orígenes del pensamiento alternativo se encuentran 
en las mismas raíces de la colonización de América” (2016, p. 73).

 Por conseguinte, acreditamos que a relação sociocultural mani-
festa na experiência dos saberes encontra seu elo na consequência deles: 
o passado evoca o futuro, na interdependência das suas narrativas. Essas 
enunci-ações dão a conhecer visões de mundo não oficializadas ou omiti-
das, tomando como referência as comunidades americanas, inclusive as 
de experiência anterior, como a africana, já que, no Brasil e na América, 
houve essa confluência, tomada superficialmente como a junção das três 
raças. Assim, por essa realização, consideramos o seguinte: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao explicarmos sobre a reflexão da relação do plural saberes, ten-
tamos corresponder e explicar as diversas formas em que se tratam os 
conhecimentos, dados os diversos fatores ontoepistêmicos, descentra-
dos da matriz única europeia, pela própria observação-agir-experimen-
tar de cada um dos coletivos sociais do planeta. Igualmente, b) as novas 
formas de estudo dos saberes mostram que cada indivíduo representa 
uma forma de experiência, como ser particular, mas inserido dentro do 
seu coletivo, representando não uma noção de alteridade em relação ao 
outro, mas o alter em relação a ele mesmo, a autorreflexão, a sua própria 
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vivência. Como consequência c) ressaltamos que os saberes alter-nativos 
surgem dali, na ontoepisteme da experiência e que há probabilidades de 
uma razão (absoluta) que possa negar a sua emergência, além de não ha-
ver capacidade de mensurar o grau de valor de um sistema sociocultu-
ral. O alter-nativo como experiência de vida não resulta de inspirações 
divinas, senão que a divindade se origina no próprio seio da experiência 
espiritual que geram os saberes, o que demonstra que a inteligência pode 
se designar como prática cultural e não como genialidade. Dessa forma, 
pelo relido, discutido e refletido neste artigo d) os saberes ontoepistêmi-
cos referenciam a capacidade de todos e cada um dos sistemas sociocul-
turais, perante suas formas ancestrais de conhecimentos, e a proposta 
dos alter-nativos não tenta negar os conhecimentos já adquiridos nou-
tros processos, mas tratar todos eles como formas dadas, com seu pró-
prio lugar e com suas próprias características, destacando-as como sabe-
res na experiência, como um todo de outros igualmente originais.
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Estudos sobre funções executivas na  
educação infantil
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RESUMO 

As funções executivas (FEs) são processos cognitivos complexos, 
responsáveis pela realização de tarefas direcionadas a um objetivo. As 
FEs começam a se desenvolver na primeira infância e alcançam seu ápice 
no início da vida adulta. O desenvolvimento das FEs na criança propor-
ciona uma base para o desenvolvimento de competências e habilidades 
do indivíduo na adolescência e na vida adulta e se refletem em aspectos 
físicos, sociais e emocionais. O objetivo deste estudo13 é realizar um le-
vantamento das pesquisas sobre FEs em pré-escolares. Para isso, foram 
feitas consulta à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Os 
resultados obtidos nesta revisão bibliográfica apontam a necessidade 
de aumentar o número de pesquisas sobre FEs na educação infantil (EI), 
principalmente, em crianças com menos de três anos de idade, pois há 
poucos estudos com esta faixa de idade.

Palavras-chave: Funções Executivas, Crianças, Pré-escolares.

13 Este artigo foi devidamente revisado por suas autoras.
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RESUMEN 

Las funciones ejecutivas (FEs) son procesos cognitivos complejos, 
responsables por la realización de tareas dirigidas hacia un objetivo. Las 
FEs empiezan a desarrollarse en la primera infancia y alcanzan su ápice 
en el inicio de la vida adulta. El desarrollo de las FEs en el niño proporcio-
na una base para el desarrollo de competencias y habilidades del indivi-
duo en la adolescencia y en la vida adulta y se reflejan en aspectos físicos, 
sociales y emocionales. El objetivo de este estudio es hacer un relieve de 
las investigaciones sobre FEs en niños de preescolar. Para eso se consultó 
la Biblioteca Digital de Tesis y Disertaciones (BDTD) del Instituto Brasi-
leño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT). Los resultados ob-
tenidos en esa revisión bibliográfica señalan la necesidad de aumentar el 
número de investigaciones acerca de las FEs en la educación infantil (EI), 
principalmente, en niños con menos de tres años de edad, porque hay 
pocos estudios con esa franja de edad.

Palabras-clave: Funciones Ejecutivas; Niños; Preescolares.

INTRODUÇÃO

As funções executivas (FEs) são um conjunto de múltiplas habili-
dades e processos cognitivos superiores, necessários quando o indivíduo 
precisa se concentrar e prestar atenção para realizar uma atividade di-
recionada a um objetivo (DIAMOND, 2006, 2013). As FEs se relacionam 
a habilidades de planejamento, antecipação, análise sistemática, julga-
mento, tomada de decisões, atenção, inibição de comportamentos, cor-
reção e revisão de tarefas já executadas, entre outras. (ESTEFAN, 2018).

Na literatura, um dos modelos mais relevantes de FEs é o de Dia-
mond (2013) que apresenta pelo menos três componentes de FEs: contro-
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le inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho. O controle 
inibitório é responsável por inibir comportamentos, pensamentos e dis-
tratores, possibilitando que o indivíduo responda adequadamente a uma 
demanda ou apresente comportamento esperado (2018; DIAMOND 2010, 
2013). A flexibilidade cognitiva é a responsável pela capacidade do cére-
bro de adaptar-se e alternar entre processamentos cognitivos, a fim de 
atender a demandas específicas (TREVISAN 2010). Por sua vez, a memó-
ria de trabalho é um sistema de retenção e processamento de informa-
ções que opera durante a realização de atividades cognitivas complexas 
(BADDELEY, 2012). Isto é, enquanto retém uma informação, a memória 
de trabalho também processa essa informação.

A metodologia utilizada para a realização de nossa investigação 
foi a procura por combinações de termos, nos mecanismos de busca da 
BDTD do IBICT. Procuramos pelo termo FEs associado às seguintes pala-
vras: bebês, educação infantil e pré-escolares. Nosso objetivo principal 
foi realizar um levantamento das pesquisas sobre FEs em pré-escolares. 

A primeira parte deste artigo aborda a fundamentação teórica, 
na qual tratamos aspectos relacionados à educação infantil e às FEs. 
Posteriormente, apresentamos a metodologia, na qual figuram os proce-
dimentos e materiais usados no estudo. Em seguida, a análise de dados 
lista as dissertações e teses que compõem nossa revisão. Concluímos o 
texto com as considerações finais e as referências.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Educação infantil

A educação infantil (EI) é a primeira fase da educação básica des-
tinada segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) a 
crianças de 0 a 6 anos de idade, divididas entre: creche (até 3 anos) e pré-
-escola (até 6 anos). A Lei descreve que a EI, prioritariamente de respon-
sabilidade dos municípios, busca complementar o trabalho da família e 
da sociedade e visa o desenvolvimento integral da criança nos aspectos 
físicos, emocionais, sociais e intelectuais. 

A EI, portanto, atua no alicerce de formação de um indivíduo, pro-
porcionando a base para todo o desenvolvimento subsequente.  Isso se 
dá porque o desenvolvimento da criança, desde tenra idade tem papel 
imprescindível para toda a vida do indivíduo. Young (2010, p. 5) pontua 
isso ao explicar que: 

O desenvolvimento cerebral nos primeiros anos afeta a saúde fí-
sica e mental, a aprendizagem e o comportamento durante a vida 
toda. O quê, como e o quanto as crianças aprendem mais tarde na 
escola dependem da competência social e emocional e das habili-
dades cognitivas que elas desenvolvem nos primeiros anos de vida. 
O desenvolvimento do cérebro de uma criança pequena depende 
do estímulo ambiental, em especial da qualidade do cuidado e da 
interação que a criança recebe. A qualidade dos cuidados recebi-
dos – incluindo a nutrição, a assistência à saúde e o estímulo du-
rante os primeiros anos – pode ter um efeito duradouro no desen-
volvimento do cérebro. 

Nesse sentido a EI tem responsabilidade fundamental no desen-
volvimento das crianças desde a primeira infância. Young (2010) aponta 
que o cuidado com a primeira infância tem reflexos não somente na vida 
particular de cada sujeito, mas também em toda a sociedade, pois a aten-
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ção a essa etapa tem o potencial de melhorar os níveis de saúde, sociais e 
econômicos de um país.

Funções Executivas

As FEs são processos cognitivos superiores que se relacionam 
com atividades diversas da vida humana que perpassam áreas como a 
compreensão, a produção da linguagem e o raciocínio (DIAMOND, 2010, 
2013). As FEs também auxiliam o cérebro a coordenar e gerenciar as 
ações desempenhadas em outras áreas cerebrais. Estão relacionadas às 
FEs habilidades como: planejar, organizar, julgar, dirigir a atenção, con-
centrar-se, inibir comportamentos, tomar decisões, corrigir e rever ta-
refas já executadas e analisar sistematicamente dados, informações e ta-
refas, gerenciando as diversas possibilidades de ações dirigidas a metas 
nas quais o indivíduo “coordena e modifica o próprio comportamento, 
pensamento e emoção de maneira adaptativa, possibilitando mudanças 
rápidas e flexíveis” (ESTEFAN 2018, p.41). Conforme Machado e Haertel 
(2014, p. 256), as FEs:

envolvem o planejamento e execução das estratégias comporta-
mentais mais adequadas à situação física e social do indivíduo, 
assim como capacidade de alterá-las quando tais situações se mo-
dificam. Envolve também a avaliação das consequências dessas 
ações, planejamento e organização, com inteligência de ações e 
soluções de problemas novos. 

Atualmente, os resultados de vários estudos sobre as FEs sugerem 
que as capacidades cognitivas estão relacionadas à região do córtex fron-
tal do cérebro. Conforme Gazzaniga (2006), o córtex frontal está presente 
em todos os mamíferos, mas é especialmente adiantado nos humanos, 
pois, no processo de evolução, as habilidades cognitivas humanas foram 
desenvolvidas de forma mais acentuada. O desenvolvimento, maturação 
e funcionamento das FEs, portanto, depende do desenvolvimento cere-
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bral que é lento e gradual, perpassando a infância, a adolescência e se 
estendendo até idade adulta (KNAPP e MORTON 2013).

Como mencionamos anteriormente, o modelo de Diamond (2013) 
descreve três componentes de FEs: controle inibitório, memória de tra-
balho e flexibilidade cognitiva. O controle inibitório, também chamado 
de inibição de respostas, é o componente das FEs que se relaciona com 
o controle de pensamentos, atenção, emoções e comportamentos de 
modo a inibir distratores, impulsos, respostas preponderantes e ações 
automáticas, de origem interna ou externa, a fim de cumprir o que seja 
mais adequado em cada situação (DIAMOND, 2013; MOREIRA et al, 2019). 
Kristensen (2006, p. 97) acrescenta que o controle inibitório também é 
responsável por “interromper uma resposta em curso não-efetiva, per-
mitindo uma reavaliação da estratégia empregada” e ainda “inibir pro-
cessos e informações concorrentes, permitindo o desempenho de res-
postas executivas”. 

O controle inibitório é imprescindível para um bom desempenho 
na vida em sociedade, pois “a capacidade do indivíduo de tomar decisões 
está diretamente ligada ao controle de impulsos, que, por sua vez, se re-
laciona com o desenvolvimento das funções executivas” (MOREIRA et al, 
2019, p. 40). Quanto melhor os impulsos são controlados, melhores são as 
chances de realizar decisões acertadas. 

Outro componente das FEs apresentado por Diamond (2013) é a 
memória de trabalho, caracterizada como um sistema complexo que 
atua em conjunto com outras FEs. Ela é responsável por reter e proces-
sar uma informação pelo período necessário para que se cumpra uma 
tarefa, por exemplo, guardar o número de um telefone até que ele seja 
discado. Após a realização da tarefa, não há dados registrados e armaze-
nados no cérebro, pois os números só foram retidos até a realização do 
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objetivo de discá-los. Por essa razão, muitos teóricos a consideram so-
mente como um sistema operacional gerenciador, que não gera arquivos 
(cf. IZQUIERDO, 2006).

A flexibilidade cognitiva é o terceiro componente das FEs, no mo-
delo de Diamond (2013), e tem a função de realizar a mudança de foco de 
atenção, perspectiva ou mapeamento da resposta com flexibilidade. Cos-
ta et al (2016, p. 5) afirmam que a flexibilidade cognitiva “permite mudar 
de perspectiva no momento de pensar e agir, e considerar diferentes ân-
gulos na tomada de decisão. Por exemplo, essa capacidade é fundamental 
para o indivíduo perceber um erro e poder corrigir”. 

Desenvolver a flexibilidade cognitiva auxilia o indivíduo na resolu-
ção de conflitos, na compreensão de formas diferentes para a realização 
de uma mesma tarefa, nas mudanças repentinas de ações não planeja-
das, na aprendizagem escolar e em muitos outros aspectos cotidianos da 
vida. Costa et al (2016, p. 6) argumentam que a flexibilidade cognitiva se 
relaciona às demais FEs da seguinte maneira: 

(o) desenvolvimento da flexibilidade cognitiva depende da evolu-
ção prévia da memória de trabalho e da inibição cognitiva, pois 
para mudar de perspectiva é necessário inibir a forma de pensar 
utilizada anteriormente e inserir na memória de trabalho uma 
nova forma de analisar a questão. Sem a flexibilidade cognitiva, 
os indivíduos não conseguiriam tentar resolver um problema de 
outra forma, ajustar-se a mudanças de prioridades, reconhecer 
erros e aproveitar oportunidades inesperadas.

Por outro lado, Garreto (2015) afirma que a inflexibilidade cogni-
tiva pode ocasionar uma rigidez na forma de solucionar conflitos ou re-
solver tarefas, pois há uma tendência de que o pensamento se torne mais 
concreto. Um exemplo que a autora dá é a perseveração, “uma inabilida-
de de mudar o pensamento ou o comportamento motor em conformida-
de com as demandas do ambiente (GARRETO, 2015, p. 25-26)”. 



- 90 - 

Na infância, as FEs executivas são preditoras da vida futura, tanto 
no âmbito escolar ou nas primeiras atividades de leitura, escrita e arit-
mética, quanto em questões mais amplas como o êxito profissional, ní-
vel socioeconômico, saúde, relacionamentos sociais, criminalidade, etc. 
(MUNAKATA, Y. et al 2013).

Conforme Merendeiro (2013, p. 15), “no que concerne às crianças 
com um desenvolvimento normal, a variação individual na performan-
ce em tarefas executivas parece ser significativa e preditiva de outras 
competências importantes para o seu desenvolvimento”. A autora ainda 
indica que os primeiros 5 anos de vida são fundamentais para o desenvol-
vimento das FEs.  Note-se que essa etapa coincide com a fase da educação 
infantil na legislação brasileira, portanto, o desenvolvimento das FE deve 
ser observado nas práticas educativas da EI. Em seguida veremos a meto-
dologia aplicada para a realização deste estudo.

METODOLOGIA 

Natureza da pesquisa

Nossa investigação se caracteriza como um estudo bibliográfico 
de natureza quali-quantitativa (GERHARDT e SILVEIRA, 2009) no qual 
faremos a análise de resumos de teses e dissertações disponíveis na 
BDTD do IBICT.

Objetivos

Os objetivos do presente estudo são: 

a. realizar um levantamento das pesquisas sobre FEs na EI na 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); 
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b. identificar que faixas etárias foram contempladas nos estudos 
sobre FEs em pré-escolares; 

c. verificar as temáticas das pesquisas que tratam de FEs em 
pré-escolares.

d. descrever as pesquisas sobre FEs em pré-escolares que abor-
dam aspectos da linguagem. 

Coleta e análise de dados

A coleta dos artigos foi realizada por meio de pesquisa online na 
referida base, a partir das seguintes combinações de palavras-chave ao 
termo “funções executivas”: “bebês”, “educação infantil”, “pré-escolares” 
e “creche”. A busca analisou os títulos, temas, palavras-chave e resumos 
dos trabalhos. Em seguida, por meio da leitura dos resumos, foi realizada 
uma seleção dos estudos que tinham como foco as FEs em crianças da fai-
xa etária que engloba a EI. Em alguns casos, fez-se necessária, também, a 
leitura parcial do trabalho para confirmação da faixa etária e objetivos do 
estudo. Posteriormente, os materiais encontrados foram sistematizados, 
utilizando-se os programas Microsoft Word e Excel.

De forma geral, a EI compreende as idades de 0 a 6 anos. Porém, 
como algumas crianças cumprem o 7° ano de vida ainda matriculadas em 
instituições de EI, em nossa pesquisa consideramos teses e dissertações 
que tratassem do tema voltado para crianças de 0 a 7 anos. As investi-
gações que abrangiam outras faixas etárias foram desconsideradas e as 
pesquisas que apareceram várias vezes nas buscas foram computadas 
uma única vez. 

Na próxima seção apresentamos a análise dos dados obtidos. 
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Análise de dados

Inicialmente apresentaremos o panorama dos estudos sobre FEs 
em crianças pequenas. Em seguida mostraremos um detalhamento das 
pesquisas por temática, idade, origem e cronologia. 

Panorama dos estudos

Entre teses e dissertações, levantamos 52 pesquisas sobre FEs em 
crianças pré-escolares na biblioteca digital (BDTD). Os termos “funções 
executivas” e “educação infantil” apresentaram 19 resultados, dos quais 
5  trabalhos atendiam aos critérios de inclusão (ter as FEs como objetivo 
principal) e aos critérios exclusão (faixa etária entre 0 e 7 anos). A combi-
nação de termos “funções executivas” e “pré-escolares” mostrou-se como 
a mais produtiva, resultando em 21 pesquisas de pós-graduação recupe-
radas, das quais 14 atendiam aos critérios de inclusão por tema e idade. 
No entanto, somente 10 foram selecionadas, uma vez que as outras 4 já 
haviam sido selecionadas na busca com as combinações de palavras-cha-
ve expostas anteriormente. 

Por sua vez, com os  termos “funções executivas” e “bebês” foram 
identificados 12 estudos, entretanto, nenhum deles atendeu aos parâme-
tros de seleção de nossa busca. As pesquisas resgatadas tratavam de assun-
tos como patologias, doenças e FEs isoladas. Um exemplo é a pesquisa de 
Godoy (2009) que analisou a relação entre depressão materna e desenvolvi-
mento dos bebês, sem, no entanto, verticalizar para o desenvolvimento das 
FEs. Finalmente, a busca com os termos “funções executivas” e “creche” 
não recuperou nenhum estudo relacionado ao nosso levantamento. 

Em síntese, foram recuperadas 52 pesquisas no total, das quais 15 
enfocavam as FEs em pré-escolares, sendo: 12 dissertações de mestrado e 
3 teses de doutorado. As outras 37 investigações foram excluídas por não 
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se enquadrarem em nossos critérios de seleção (muitos estudos incluíam 
participantes de idades acima dos 7 anos, outros não abordavam as FEs 
como foco principal) e/ou aparecerem de forma duplicada nas buscas.

Detalhamento das pesquisas (idade, temática e cronologia)

A Tabela 1 expõe um detalhamento das 15 pesquisas selecionadas 
no levantamento.

Tabela 1 - Detalhamento das pesquisas

Autores (ano) Faixa
etária Tema

NATALE (2007) 4 a 6 Avaliação das FEs

TREVISAN (2010) 4 a 7 FEs e TDAH

PEREIRA (2011) 4 a 6 FEs e TDAH

PAZETO (2012) 4 a 6 FEs, linguagem oral e linguagem escrita

DIAS (2013) 5 a 7 Programa interventivo para promoção das FEs

MARTINS (2014) 3 a 6 FEs e ambiente familiar

LEÓN (2015) 3 a 6 FEs, linguagem e comportamento.

PAZETO (2016) 4 a 6 Predição de leitura, escrita e matemática por funções executivas, 
na linguagem oral e habilidades iniciais de linguagem escrita

FREIRE (2016) 4 a 5 FEs e desenho em crianças com desenvolvimento típico e para-
lisia cerebral.

PEREIRA (2016) 4 a 6  Intervenções para o desenvolvimento das FEs

TAKATSU (2017) 4 a 6 FEs e bilinguismo

SANTOS (2018) 4 a 6 FEs, consciência fonológica e inteligência

OLIVEIRA (2018) 2 a 6 Avaliação das FEs

LACERDA (2018) 4 a 7 FEs e TDAH 

PEDROSO (2019) 4 a 5 Comportamento de superimitação, FEs e cognição social 

A maior parte dos estudos analisados, conforme a Tabela 1, tem 
como foco participantes entre 4 e 6 anos de idade (NATALE, 2007; PE-
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REIRA, 2011; PAZETO, 2012; PAZETO, 2016; PEREIRA, 2016; TAKATSU, 
2017; SANTOS, 2018). As faixas etárias de 3 a 6, 4 a 5 e 4 a 7 contam, res-
pectivamente, com dois estudos cada (MARTINS, 2014; LEÓN, 2015; 
FREIRE, 2016; PEDROSO, 2019; TREVISAN, 2010; LACERDA, 2018.) A 
faixa etária de 5 e 7 anos foi abordada em um estudo (DIAS, 2013). Uma 
única pesquisa teve como colaboradores participantes a partir dos dois 
anos de vida e estendeu seu público até os 6 anos (OLIVEIRA, 2018). Ne-
nhum estudo encontrado em nossa busca teve participantes com menos 
de dois anos de idade. 

Note-se que a faixa etária dos participantes nas pesquisas com 
pré-escolares ainda é bastante concentrada em crianças a partir dos 4 
anos. Somente 3 estudos, entre 15, visaram participantes com menos 
de 4 anos, o que comprova uma carência de investigações com foco em 
crianças bem pequenas. Conforme ilustra o Gráfico 1.

Gráfico 1 -Número de estudos por faixa etária
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As dissertações e teses que compõem nosso estudo foram publica-
das entre os anos de 2007 e 2019. Entre 2007 e 2010, nenhuma pesquisa 
foi publicada. Porém, a partir de 2010, houve ao menos 1 estudo por ano. 
Os anos de 2016 e 2018 foram os únicos nos quais se publicou mais de 
um estudo, 3 em cada um deles. A média de publicação é de 1,25 pesqui-
sas por ano. Observa-se, portanto, que a periodicidade de publicações na 
BDTD sobre as FEs em crianças pequenas ainda é baixa. O Gráfico 2, ilus-
tra a distribuição. 

Gráfico 2 - Cronologia das pesquisas

A Tabela 1 também mostra que as pesquisas desenvolvidas abor-
dam diferentes temáticas relacionadas com as FEs. Serão destacados 
aqui os únicos 5 estudos que abordaram a linguagem e as FEs.

Pazeto (2012) avaliou a relação entre linguagem oral, linguagem 
escrita e FEs, a fim de verificar se havia algum tipo de relação entre elas 
e se elas progrediam com o passar do tempo. O estudo constatou que lin-
guagem oral e escrita se complementam nos processos de ensino-apren-
dizagem e que as FEs estão relacionadas com o desempenho tanto na lin-
guagem oral quanto na escrita. 

Em outro estudo, Pazeto (2016) avaliou as FEs em crianças em ida-
de da EI, desta vez, observando se na EI a linguagem oral, habilidades 
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iniciais da escrita e FEs são preditoras da leitura, escrita e aritmética no 
ensino fundamental. A pesquisa mostrou efeitos significativos entre to-
das as habilidades avaliadas.  Além disso, o desenvolvimento da leitura 
se mostrou relacionado com as habilidades iniciais de leitura e escrita, 
conhecimento de letras e sons e a consciência fonológica. Com relação à 
escrita, se mostraram preditoras tanto as FEs e questões sociais como a 
renda familiar, o vocabulário, a consciência fonológica, o conhecimento 
das letras e as habilidades iniciais de leitura e escrita. 

Santos (2018), por sua vez, explorou a relação entre FEs, cons-
ciência fonológica e inteligência, constatando que o desempenho das 
FEs e da consciência fonológica melhora com a progressão escolar e o 
avanço da idade.  

O estudo de León (2015) evidenciou relações significativas entre o 
desenvolvimento das FEs, o comportamento e a linguagem oral e escri-
ta em crianças. A pesquisa apontou progressão no desenvolvimento das 
FEs na medida da progressão escolar. Outro resultado significativo foi a 
correlação entre atenção e as linguagens oral e escrita, indicando que as 
FEs são muito importantes para o desenvolvimento da linguagem oral e 
início da alfabetização.

O bilinguismo foi abordado por Takatsu (2017) em dissertação que 
comparou as FEs em pré-escolares bilíngues e monolíngues e apontou 
vantagem das crianças bilíngues no desempenho da memória de traba-
lho e da flexibilidade cognitiva. 

Note-se que os estudos apresentados anteriormente sobre FEs em 
pré-escolares que abordam a linguagem apresentam correlações entre os 
construtos em diversos aspectos como leitura, escrita, consciência fono-
lógica e bilinguismo.
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Distribuição das pesquisas por localização geográfica e 
instituição

As teses e dissertações utilizadas como dados em nosso estudo es-
tão concentradas em poucas regiões, estados e instituições do Brasil. São 
13 pesquisas na região Sudeste (SP, RJ, MG, das quais 11 pesquisas são de 
SP), 1 pesquisa na região Nordeste (PE) e 1 pesquisa na região Sul (RS). 
Nenhum dos estudos sobre FEs em pré-escolares encontrado na base de 
dados da BDTD foi desenvolvido nas regiões Centro-oeste e Norte, o que 
demonstra a necessidade de ampliação geográfica dos estudos sobre o 
tema. A Figura 1 ilustra essa distribuição

Figura 1 - Mapeamento da distribuição das pesquisas por estados
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Ao observar a distribuição das pesquisas por instituição de ensi-
no superior, constata-se que a Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) é a maior responsável por produções sobre o tema abordado neste 
estudo. São 9 estudos no total, produzidos no âmbito da UPM, inclusi-
ve as únicas 3 teses recuperadas nesta pesquisa. As demais instituições 
contam com um estudo cada, sendo elas: Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Uni-
versidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e Universidade de São Paulo (USP). O Gráfico 3 
ilustra esta distribuição. 

Gráfico 3 - Distribuição das pesquisas por instituição
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Portanto, são poucas as instituições de ensino superior que estu-
dam a temática das FEs com foco em bebês e crianças pré-escolares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento de pes-
quisas relacionadas às FEs na EI. Além disso, buscamos identificar as fai-
xas etárias estudadas e verificar que tipo de temas foram relacionados 
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às FEs em cada estudo. Por último, também buscamos descrever as pes-
quisas sobre FEs em pré-escolares que abordam temáticas relacionadas 
à linguagem humana. Para realizar o levantamento foi feita uma busca 
de termos na BDTD do IBICT, associando às palavras “funções executi-
vas” os termos: bebês, educação infantil, pré-escolares e creche. Encon-
tramos um total de 15 pesquisas que tratavam das FEs em crianças com 
idades entre 0 e 7 anos. 

Os resultados mostraram que é recente e pequeno o número de 
pesquisas que tenham por objetivo tratar das FEs em pré-escolares no 
Brasil. Além disso, também foi possível observar que os estudos estão 
concentrados em poucas instituições do país. A análise dos dados eviden-
ciou ainda que a maioria das teses e dissertações teve como participantes 
crianças com pelo menos 4 anos de idade. Ademais, nenhum estudo com 
infantes com menos de 2 anos foi encontrado, demonstrando a necessi-
dade mais pesquisas sobre o tema com crianças da EI, principalmente, 
com idade inferior aos 3 anos. 

Cabe destacar que as pesquisas de León (2015), Pazeto (2012, 2016), 
Santos (2018) e Takatsu (2017) indicaram relação entre linguagem e FEs 
em aspectos variados como leitura, escrita e bilinguismo. 

Diante do exposto, é importante salientar que esse levantamento 
apresenta algumas limitações, tais como: ter se restringido aos textos 
disponíveis na BDTD do IBICT, sem consultar periódicos científicos ou 
outros bancos de dados; e estar fundamentado em buscas feitas a partir 
de um número reduzido de combinações de palavras-chave. Entretanto, 
o levantamento evidencia a carência de mais pesquisas sobre FEs em pré-
-escolares no Brasil e a necessidade de que mais instituições investigam 
o tema, bem como que  o escopo da faixa etária pesquisada seja ampliado 
e abranja crianças com menos de 3 anos. 
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O papel da estimulação cognitiva no 
desenvolvimento linguístico de pessoas 

com síndrome de Down: levantamento de 
pesquisas

Luciana de Castro Ferreira e Silva
Thaís Fernanda Amorim Cassiano Marafon 
Elena Ortiz Preuss 

RESUMO

Este trabalho14 tem como objetivo apresentar um levantamento 
das pesquisas sobre o papel da estimulação cognitiva no desenvolvimen-
to linguístico de pessoas com síndrome de Down no Brasil, a partir de 
consulta à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasi-
leiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Para isso, após a leitura do 
referencial teórico relativo ao tema, foram elencadas as palavras-chave 
e iniciadas as buscas pelos estudos. A leitura detalhada dos resumos das 
dissertações e teses da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações eviden-
ciou que o papel da estimulação cognitiva no desenvolvimento linguístico 
de pessoas com síndrome de Down é um tema que demanda pesquisas no 
Brasil. As buscas indicaram que, de um total de 61 pesquisas, 46 abordam 
aspectos relativos à linguagem na síndrome de Down e os outros 15 estu-

14 Este artigo foi devidamente revisado por suas autoras.
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dos tratam parcialmente da temática, porque abordam alguma interven-
ção cognitiva na linguagem em pessoas com essa síndrome, mas não en-
focam especificamente o papel da estimulação cognitiva. Portanto, não 
foi encontrado nenhum estudo sobre o papel da estimulação cognitiva 
no desenvolvimento linguístico de indivíduos com síndrome de Down.

Palavras-chave: Síndrome de Down, Linguagem, Estimulação cognitiva, 
Funções executivas, Levantamento de pesquisas.

ABSTRACT 

This paper aims to present a survey of the role of cognitive stimu-
lation in the linguistic development of people with Down syndrome in 
Brazil, by consulting the Digital Library of Theses and Dissertations of 
the Brazilian Institute of Information on Science and Technology. For 
this, after reading the theoretical framework related to the theme, the 
keywords were listed and the search for the studies started. The detailed 
reading of the Digital Library of Theses and Dissertations dissertation 
and thesis summaries showed that the role of cognitive stimulation in 
the language development of people with Down syndrome is a topic that 
demands research in Brazil. Searches indicated that from 61 studies, 46 
deal with language-related aspects of Down syndrome and the other 15 
studies partially address the theme because they address some cognitive 
language intervention in people with this syndrome, but do not specifi-
cally focus on the role of cognitive stimulation. Therefore, no study was 
found on the role of cognitive stimulation in the language development 
of individuals with Down syndrome.

Keywords: Down syndrome, Language, Cognitive stimulation, Executive 
functions, Research survey.
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INTRODUÇÃO

A linguagem é um sistema cognitivo complexo que possibilita 
a comunicação entre as pessoas, permitindo que os seres humanos se 
adaptem ao meio externo. Em vista disso, vários estudos têm como foco 
analisar as habilidades linguísticas e os aspectos cognitivos em interação 
com o meio social.

Ao analisar a linguagem em indivíduos com Síndrome de Down 
(SD), que é uma condição genética gerada pela presença extra do cromos-
somo 21 nas células, observam-se alterações, principalmente, na aquisi-
ção da linguagem expressiva. Entretanto, estudos mostram que interven-
ções cognitivas precoces nas pessoas com essa síndrome têm auxiliado 
tanto no desempenho cognitivo quanto no desenvolvimento das habili-
dades linguísticas (LIMA, 2017).

Há no Brasil diversas pesquisas sobre a aquisição da linguagem em 
pessoas com SD, no entanto, o interesse pelo estudo da linguagem em inte-
ração com os aspectos cognitivos e as funções executivas é recente no país. 
Dessa maneira, é de grande importância traçar um panorama atualizado 
sobre as pesquisas nacionais que analisam o papel da estimulação cogni-
tiva no desenvolvimento linguístico em pessoas com a referida síndrome.

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo: a) realizar um 
mapeamento das pesquisas sobre o papel estimulação cognitiva no de-
senvolvimento linguístico em pessoas com SD no Brasil, a partir de um 
levantamento na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); e b) 
identificar se os estudos indicam o papel e os efeitos da estimulação cog-
nitiva no desenvolvimento das habilidades linguísticas expressivas em 
indivíduos com SD.
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Para a realização deste levantamento bibliográfico, a partir do re-
ferencial teórico, foram pré-definidas as palavras-chave usadas nas bus-
cas realizadas no site da BDTD do IBICT. Posteriormente, foi feita a leitu-
ra dos títulos e resumos encontrados, para poder selecionar e classificar 
as pesquisas encontradas.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na fundamentação 
teórica, discutimos brevemente a SD, o desenvolvimento linguístico em 
pessoas com a síndrome, a estimulação cognitiva e as funções executivas 
(FEs); na metodologia, apresentamos os procedimentos metodológicos 
utilizados; nas análises, apresentamos os dados e comentamos os resul-
tados; nas considerações finais, retomamos os objetivos e resultados ob-
tidos; e, por último, listamos as referências bibliográficas utilizadas.

Desenvolvimento linguístico e cognitivo na SD

A produção da linguagem é um processo complexo que exige alta 
demanda cognitiva. Para uma palavra ser pronunciada é necessária a 
atuação de diferentes níveis de processamento, para ativar, reter, sele-
cionar as informações e articular a fala, de modo adequado ao contexto 
comunicativo.

Portanto, o processamento da fala exige ao menos três níveis de 
representação: o nível conceitual ou semântico, relacionado ao conheci-
mento das palavras de forma não-verbal; o nível lexical, relacionado ao 
conhecimento das palavras e suas estruturas gramaticais; e o nível fono-
lógico, em que são ativados os fonemas das palavras, por meio de sua co-
dificação acústica (COSTA, 2005; ORTIZ-PREUSS, 2011).

Em vista disso, a habilidade da fala, envolve atitudes intra e inter-
pessoais. É uma habilidade que compreende o processamento mental de 
conhecimentos acerca do sistema linguístico (a pronúncia, o vocabulário 
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e a gramática) e também acerca do contexto comunicativo (objetivo co-
municativo do falante, interlocutores e situação) (ORTIZ-PREUSS, 2014).

Por sua vez, no processamento da escrita, estão envolvidos três 
processos principais: o planejamento, que se refere à organização das 
ideias, observando a coerência e a coesão textual; a geração de frases, que 
é realizada pela tradução das ideias em estruturas sintáticas e ortográfi-
cas; e a revisão que se refere à correção do texto (HAYES; FLOWER, 1986). 

Mas, para que todos esses processos incluídos na produção da 
linguagem possam ser realizados, é necessária a atuação de mecanis-
mos cognitivos relacionados com as FEs, que são responsáveis por pla-
nejar, inibir, decidir, reorganizar as informações recebidas e armaze-
nadas na memória.

As FEs são habilidades mentais fundamentais para o processo de 
planejamento, realização, inibição de alguma tarefa. Isto é, as FEs estão 
diretamente ligadas ao comportamento, elaboração de estratégias, me-
mória, emoções, raciocínio. Dessa forma, quando o indivíduo realiza al-
guma atividade, ele ativa vários processos cognitivos necessários para a 
execução da tarefa (DIAMOND, 2006; GAZZANIGA, 2006).

Há certo consenso de que as FEs são constituídas, principalmen-
te, pela memória de trabalho (MT), flexibilidade cognitiva e controle ini-
bitório (DIAMOND, 2013). A MT é responsável por reter as informações, 
recuperar na memória de longo prazo informações necessárias para a 
compreensão, armazenar dados relevantes e descartar dados desneces-
sários, ou seja, a MT age como uma central de operações na realização 
das tarefas. A flexibilidade cognitiva possui o papel de criar estratégias 
para realizar determinada situação e se adequar ao contexto exposto. Já 
o controle inibitório é responsável por controlar a atenção, o compor-
tamento e os pensamentos, inibindo os estímulos internos ou externos 
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para uma atuação mais apropriada (DIAMOND, 2013; BADDELEY et. al., 
2011; COSENZA; GUERRA, 2011).

A produção da linguagem depende do desempenho das FEs de vá-
rias maneiras. Na produção escrita, por exemplo, a MT tem papel fun-
damental, pois o indivíduo ativa  informações presentes na memória de 
longo prazo, tanto sobre o tema quanto sobre a estrutura textual. Outros 
aspectos acionados, que podem influenciar a motivação do indivíduo 
para a realização da tarefa, são os elementos externos, isto é, as carac-
terísticas da tarefa de escrever: tipos de argumento, características do 
destinatário, informações obtidas a partir do ambiente (ROAZZI, 2015). 
Todas essas informações são retidas e disponibilizadas pela MT no mo-
mento de realização da tarefa de produção escrita. Cabe mencionar que 
quando um dos componentes da MT é sobrecarregado, o processo de es-
crita pode ficar comprometido (EYSENCK; KEANE, 2007).

Na produção oral, o controle inibitório desempenha papel funda-
mental, uma vez que pode haver mais de uma representação (palavra) ati-
va. Neste caso, é necessário inibir informações irrelevantes e selecionar 
as palavras adequadas ao contexto comunicativo (RODRIGUES, 2011).

Na compreensão de frases e de textos, estudos afirmam que o indiví-
duo é essencialmente dependente da MT, pois demandam uma represen-
tação semântica interativa, de modo que, durante a leitura, vários estímu-
los e informações são captados pelos subcomponentes das FEs. Portanto, 
a MT possui a função de reter, conectar e manipular as informações rece-
bidas como, por exemplo, na leitura de um texto que ativa o conhecimento 
prévio armazenado na memória de longo prazo (NETTO et al., 2011).

Em suma, observa-se que o desempenho das FEs é fundamental 
para o processamento da linguagem, pois cada componente realiza fun-
ções extremamente importantes, cognitivamente (tomada de decisão, 
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planejamento, controle, inibição) que interferem também, no desem-
penho das habilidades linguísticas. Nesse sentido, há estudos indican-
do que quando as FEs são comprometidas, seja por lesão ou disfunção 
cerebral, o processamento relativo às habilidades linguísticas é afetado 
(EYSENCK; KEANE, 2007).

É o caso da SD, uma condição que afeta o desenvolvimento da lin-
guagem, e que foi descrita pela primeira vez, em 1866, por John Langdon 
Down (DUARTE, 2009). Trata-se de um desarranjo de ordem genética, 
causado pela presença de um cromossomo extra nas células do corpo, 
ocasionando atraso intelectual. O indivíduo com SD possui três cromos-
somos 21 em vez de dois, daí a denominação “trissomia do 21”. Com esse 
material extra e por ter menos conexões, as células se dividem de forma 
mais lenta, provocando atraso no desenvolvimento (BARBOSA, 2018).

Essa síndrome é a forma mais comum de deficiência intelectual, 
afetando aproximadamente um bebê para cada 600 a 1.000 bebês nasci-
dos. O transtorno cromossômico influencia todo o desenvolvimento ce-
rebral, comprometendo redes e circuitos neurais, que se estabelecem de 
forma precária, e alterando a formação e o desempenho dos neurônios, 
que possuem a função de transmitir informações (LIMA, 2011).

As crianças com SD têm várias alterações na linguagem, como, 
dificuldades na expressão, compreensão e funcionalidade. Isso se deve 
a fatores como: déficit cognitivo; déficits nas FEs; déficit neurológico; al-
terações no desenvolvimento e planejamento motor oral como a hipoto-
nia muscular de língua, lábios e de outros órgãos do aparelho fonador; e 
outras alterações na anatomia e fisiologia dos órgãos fonoarticulatórios 
(FLÓREZ, 1993, apud TRISTÃO; FEITOSA, 1998).

Vários estudos revelam que a SD afeta o desenvolvimento da lin-
guagem das crianças, principalmente a habilidade expressiva (ANDRA-
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DE, LIMONGI, 2007). Na fala, segundo Rondal (2015), os indivíduos com 
SD apresentam alterações na pronúncia, em virtude não só da articu-
lação e do ato motor da fala, mas também do planejamento fonológico 
dessa articulação. O planejamento motor da fala engloba a compreensão 
dos mecanismos que são necessários para o seu planejamento, execução 
e correção (PADOVANI, 2018).

Por sua vez, na produção da escrita de pessoas com SD, observou-
-se a apropriação da norma ortográfica e ao uso dos sinais de pontuação, 
mas também predomina a ocorrência de frases soltas e fragmentadas 
(GOMES, 2006).

Em síntese, a SD reúne um conjunto de sintomas como dificulda-
des nas habilidades linguísticas, na aprendizagem, na memória, em ha-
bilidades comportamentais e adaptativas. O déficit na memória verbal 
de curta duração é considerado um dos danos mais graves (RONDAL, 
2015). Portanto, para poder estimular o desenvolvimento das habilidades 
linguísticas desses indivíduos é necessário levar em consideração não só 
aspectos linguísticos, mas também as FEs para buscar um melhor desen-
volvimento linguístico e cognitivo.

Segundo Duarte (2009), pesquisas comprovam que treinos cog-
nitivos melhoram a memória auditiva de crianças com SD. Isto é, a MT 
está relacionada a vários aspectos cognitivos, sendo, assim, importante 
criar meios de estimulação cognitiva dessa função que auxiliará tanto na 
compreensão como na expressão da linguagem das crianças. Ressalta-se 
que a estimulação cognitiva é uma estratégia de intervenção, que contri-
bui para um melhor desenvolvimento de habilidades cognitivas (atenção, 
memória, linguagem, habilidades executivas, entre outras), e que se ba-
seia em um processo de modificação, visando a estimular ou reabilitar 
as funções físicas, psicológicas e sociais do sujeito. Trata-se, portanto, de 
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um estímulo para as funções mentais complexas como a linguagem, as 
FEs e a memória. 

A estimulação cognitiva pode ser realizada individualmente ou em 
grupo, com base nas características cognitivas de cada pessoa (MOWS-
ZOWSKI et al., 2010). É uma intervenção que volve a realização de tarefas 
linguísticas, de memorização e de planejamento. Para os pacientes com 
déficit cognitivo significativo (deficiência intelectual), ela se baseia no 
uso de estratégias que englobam a repetição e a memorização implícita. 
Assim, a estimulação é parte fundamental da reabilitação e manutenção 
das habilidades gerais, sendo uma intervenção ampla, que envolve a rea-
lização de várias “tarefas” e a participação das famílias e dos profissio-
nais envolvidos no processo de reabilitação (SILVA, 2006).

Bayles (2001) argumenta que a estimulação cognitiva pode ser 
realizada com base em atividades para desenvolver as funções cogniti-
vas superiores, alcançando, portanto, as habilidades individuais, que ga-
rantem o progresso na escola e na vida. No caso das crianças com SD, a 
estimulação cognitiva precoce pode minimizar os impactos linguísticos 
da síndrome e potencializar progressos no desenvolvimento cognitivo.

Tendo em vista o exposto, este artigo tem como foco fazer um le-
vantamento de estudos que abordam o papel da estimulação cognitiva no 
desenvolvimento linguístico em pessoas com SD no país. A seguir, são 
expostos os procedimentos metodológicos adotados.

METODOLOGIA

Esta pesquisa bibliográfica se baseia no levantamento de disserta-
ções e teses sobre o papel da estimulação cognitiva no desenvolvimento 
linguístico na SD, disponíveis na BDTD do IBICT. 
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A BDTD do IBICT (http://bdtd.ibict.br/) permite o acesso aos tex-
tos completos de teses e dissertações defendidas nas instituições brasi-
leiras de ensino e pesquisa, sem custos, tendo se consolidado como uma 
base fundamental de informação que promove visibilidade aos resulta-
dos de pesquisas de mestrado e doutorado. 

Para filtrar as dissertações e teses na BDTD do IBICT, foram utili-
zadas combinações de 13 palavras-chaves, juntamente com a expressão 
síndrome de Down, conforme a lista, a seguir: estimulação cognitiva e 
síndrome de Down; intervenção cognitiva e síndrome de Down, reabilita-
ção cognitiva e síndrome de Down; treino cognitivo e síndrome de Down; 
desempenho linguístico e síndrome de Down; linguagem e síndrome de 
Down; expressão oral e síndrome de Down; produção de fala e síndro-
me de Down; fala e síndrome de Down; produção escrita e síndrome de 
Down; escrita e síndrome de Down; funções cognitivas e síndrome de 
Down; e funções executivas e síndrome de Down.

Todas as palavras-chave citadas acima foram colocadas na caixa 
de busca da BDTD para realizar a pesquisa. A seleção dos estudos foi fei-
ta, a partir da leitura dos títulos e dos resumos das dissertações e teses 
encontradas. Posteriormente, as pesquisas foram classificadas entre as 
que tratavam do papel da estimulação cognitiva no desenvolvimento lin-
guístico em  pessoas com SD e as que não tratavam dessa temática. Além 
disso, nesse levantamento, buscou-se evidenciar a abrangência institu-
cional, geográfica e cronológica dessas dissertações e teses no Brasil.

Análise dos dados

A seguir, será apresentado o panorama das pesquisas encontra-
das na BDTD do IBICT, a partir das buscas realizadas, utilizando-se as 
13 palavras-chave, listadas anteriormente. Primeiramente será exposto 
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um panorama geral das pesquisas encontradas. Logo em seguida, serão 
apresentados os estudos que abordam a temática de forma parcial e, pos-
teriormente, será exposto de que tratam as pesquisas que não abordam a 
temática, mas que foram recuperadas pelas palavras-chave.

Panorama geral do levantamento de pesquisas sobre o papel da 
estimulação cognitiva no desenvolvimento linguístico na SD

De acordo com a leitura dos resumos das dissertações e teses en-
contrados na BDTD, nenhuma pesquisa trata especificamente do papel 
da estimulação cognitiva no desenvolvimento linguístico em pessoas 
com SD, do total de 61 pesquisas recuperadas. Foram encontrados 15 es-
tudos que tratam parcialmente dessa temática, porque abordam alguma 
relação entre intervenção cognitiva, linguagem e SD, mas não enfocam a 
estimulação cognitiva. Os demais 46 estudos encontrados abordam ou-
tros aspectos relacionados com a linguagem (fonético, fonológico, sintá-
tico, semântico e pragmático) na SD.

As 15 pesquisas que tratam parcialmente da estimulação cognitiva 
no desenvolvimento linguístico em pessoas com SD foram selecionadas 
por meio das seguintes palavras-chave: estimulação cognitiva e síndro-
me de Down (6), intervenção cognitiva e síndrome de Down (4), desempe-
nho linguístico e síndrome de Down (2), linguagem e síndrome de Down 
(9), produção de fala e síndrome de Down (1), fala e síndrome de Down (2), 
produção escrita e síndrome de Down (2), escrita e síndrome de Down 
(2), funções cognitivas e síndrome de Down (5), funções executivas e sín-
drome de Down (3).

As 46 pesquisas que abordam outros aspectos da linguagem de 
pessoas com SD foram encontradas através das seguintes palavras-cha-
ve: estimulação cognitiva e síndrome de Down (2), intervenção cognitiva 
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e síndrome de Down (4), reabilitação cognitiva e síndrome de Down (3), 
desempenho linguístico e síndrome de Down (7), linguagem e síndrome 
de Down (26), produção de fala e síndrome de Down (5), fala e síndrome 
de Down (14), produção escrita e síndrome de Down (6), escrita e síndro-
me de Down (21), funções cognitivas e síndrome de Down (3).

É importante destacar que uma mesma pesquisa pode ser encon-
trada em buscas com diferentes palavras-chaves. Além disso, ressalta-
-se que as buscas com as palavras-chave “expressão oral e síndrome de 
Down” e “treino cognitivo e síndrome de Down” não recuperaram nenhu-
ma pesquisa.

Esse panorama geral está ilustrado no Gráfico 1, no qual constam, 
de um total de 61 pesquisas, os percentuais equivalentes aos estudos que 
abordam de forma parcial o papel da estimulação cognitiva no desenvol-
vimento linguístico em pessoas com SD (24,59%), e às pesquisas que se 
referem a outros aspectos linguísticos em indivíduos com SD (75,41%).

24.59%

75.41%

Gráfico 1 - Relação de pesquisas encontradas

Pesquisas que abordam superficialmente a temática 
Pesquisas que abordam outros aspectos linguísticos
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Temáticas das pesquisas que abordam parcialmente a 
estimulação cognitiva e linguagem na SD

Nos 15 estudos que abordam parcialmente a estimulação cogni-
tiva e linguagem na SD são analisados diversos aspectos como: relação 
entre dificuldades na MT e na linguagem expressiva de pessoas com SD; 
intervenção humana e tecnológica na leitura e escrita como forma de 
intervenção cognitiva para diminuir os déficits nas habilidades linguís-
ticas de indivíduos com SD; estimulação cognitiva escolar ou clínica a 
longo prazo; estimulação cognitiva precoce; elaboração de programas de 
intervenção cognitiva para famílias de crianças com SD; caracterização 
do perfil cognitivo e avaliação da MT em indivíduos com SD, através da 
aplicação de testes neuropsicológicos antes e após a realização de inter-
venções cognitivas; elaboração de programas de intervenção cognitiva 
para melhorar o desempenho nas FEs; desenvolvimento de funções psi-
cológicas superiores como a memória; relação entre estimulação cogni-
tiva precoce e desempenho das pessoas com SD em testes de memória 
de curto-prazo; aspectos da aquisição da linguagem em crianças com 
SD que se encontram em processo de intervenção cognitiva terapêutica; 
produções multimodais de crianças com SD em contexto de intervenção 
cognitiva; disfunção executiva durante o declínio cognitivo em adultos 
com SD; processo de aquisição da escrita e memória de curto-prazo. A 
tabela 1 apresenta as pesquisas de acordo com a ordem cronológica, com 
base nos temas abordados.
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Tabela 1. Temática das pesquisas sobre estimulação cognitiva e desenvolvimento 
linguístico na SD

Aspectos da estimulação cognitiva e desenvolvimento da linguagem Autores

Elaboração, implementação e avaliação de programa de orientação/

intervenção cognitiva para famílias das crianças

COLNAGO (2000)

Intervenção humana e tecnológica na leitura e escrita: intervenção 

cognitiva 

BAÜML (2007)

Caracterização do perfil cognitivo e avaliação da memória de trabalho: 

aplicação de testes neuropsicológicos

DUARTE (2009)

Estimulação cognitiva escolar ou clínica ao longo prazo para crianças BONOMO (2010)

Aspectos do desenvolvimento da linguagem em crianças: intervenção 

cognitiva terapêutica

GRANDIN (2010)

Estimulação cognitiva precoce DE MORAIS (2011)

Relação entre estimulação cognitiva precoce e desempenho em testes de 

memória de curto-prazo

LIMA (2011)

Caracterização do fenótipo neuropsicológico: aplicação de testes 

neuropsicológicos antes e após intervenções cognitivas

FREIRE (2013)

Desenvolvimento da função psicológica superior: memória DOS SANTOS (2014)

Elaboração de programas de orientação/intervenção cognitiva de 

estimulação de linguagem para as famílias das crianças

MAYER (2015)

Aquisição da linguagem escrita e memória de curto-prazo NEVES (2016)

Produções multimodais de crianças: contexto de intervenção cognitiva DE MELO (2017)

Memória de trabalho e vocabulário expressivo BARBOSA (2018)

Disfunção executiva durante o declínio cognitivo em adultos FONSECA (2018)

Elaboração de programas de intervenção cognitiva: favorece o 

desempenho das funções executivas

FREIRE (2018)
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Distribuição geográfica, institucional e temporal das pesquisas 
que abordam parcialmente a estimulação cognitiva e  
linguagem na SD

Conforme dados obtidos na BDTD do IBICT, o estado que mais 
contribuiu com estudos sobre estimulação cognitiva e desenvolvimento 
linguístico em pessoas com SD foi São Paulo, com um total de 7 pesqui-
sas. Em seguida aparece Rio Grande do Norte (3 pesquisas) e Paraíba (2 
pesquisas). Os estados do Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina contri-
buíram com 1 pesquisa cada estado. Conforme o gráfico 2, a maioria das 
pesquisas foram encontradas nas regiões Sudeste e Nordeste e nenhum 
estudo foi encontrado na região Norte.
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Grafico 2 - Quantitativo de pesquisas por estado do Brasil

Os estudos foram realizados nas seguintes instituição de ensino 
superior: Universidade de São Paulo (USP) – 2; Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) – 3; Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) – 2; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – 1; Universi-
dade Federal do Espírito Santo (UFES) - 1; Universidade Estadual Paulista 
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(UNESP) – 1; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – 1; Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar) – 1; Universidade Federal de Goiás 
(UFG) – 1; e Universidade Presbiteriana Mackenzie – 2.

Dessa forma, ressalta-se que foram encontradas poucas institui-
ções de ensino superior que desenvolveram pesquisas relacionadas à es-
timulação cognitiva e desenvolvimento linguístico em pessoas com SD. 
Observa-se também que a maioria das pesquisas encontradas na busca 
na BDTD foram produzidas em Universidades Federais, e as outras são de 
Universidades Estaduais e apenas 1 estudo foi de Universidade Particu-
lar. A seguir, o gráfico 3 mostra essa relação dos estudos por instituição 
de ensino superior:
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Gráfico 3 - Quantitativo de pesquisas por Instituição de ensino no 
Brasil 

Por outro lado, constatou-se, com base na organização cronológi-
ca, que o primeiro trabalho desenvolvido foi no ano de 2000 e somente 
após 7 anos surge um novo estudo em 2007, outro em 2009. A partir de 
então, com exceção de 2012, anualmente há publicação de pesquisas que 
abordam parcialmente a temática, conforme ilustra o gráfico 4.
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Gráfico 4 - Distribuição de pesquisas que abordam parcialmente a EC e o 
DL em pessoas com SD

Observa-se que há ainda poucos trabalhos que tratam sobre esti-
mulação cognitiva e SD, mas que nos últimos anos parece estar aumen-
tando o interesse dos pesquisadores sobre esses temas. Ressalta-se, 
entretanto, a necessidade de pesquisas que enfoquem o papel da estimu-
lação cognitiva no desenvolvimento linguístico.

Temáticas das pesquisas que não abordam o papel da 
estimulação cognitiva no desenvolvimento linguístico na 
síndrome de Down

Dentre os 46 estudos que analisavam outros aspectos da lingua-
gem de pessoas com SD constam: processo de elaboração da representa-
ção pela criança e uso de gestos, manifestação da linguagem oral e desen-
volvimento cognitivo das crianças; desenvolvimento da linguagem das 
crianças; influência do ambiente na aquisição da linguagem das crian-
ças; repertório linguístico das crianças; aprendizagem de contar histó-
ria e vivências de fala das crianças; concepção de linguagem, análise dos 
aspectos fonético-fonológico, sintático-semântico e discursivo e ininte-
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ligibilidade da fala; aspectos fonológicos da fala das crianças; desenvol-
vimento do vocabulário receptivo e expressivo das crianças; caracterís-
ticas de fala de crianças com diagnóstico de apraxia de fala e/ou desvio 
fonético; alterações de linguagem; processo de constituição da matriz 
linguística multimodal das crianças; desenvolvimento e aprendizagem 
escolar; aquisição de leitura e escrita em jovens; repertório de leitura; 
processo de construção da linguagem escrita; impacto da consciência fo-
nológica no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita; elabo-
ração de atividades de consciência fonológica; desenvolvimento do voca-
bulário e da consciência fonológica; aspectos pragmáticos da linguagem 
das crianças; produção de narrativas; interações discursivas; letramento 
emergente; práticas sociais de leitura e escrita; estruturação hierárqui-
ca da sintaxe; uso do computador como estratégia cognitiva; utilização 
da Comunicação Alternativa e/ou Suplementar na aquisição lexical; e a 
aplicação e avaliação dos efeitos do PECS (Sistema de Comunicação por 
Troca de Figuras).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho visava fazer um levantamento das pesquisas dispo-
nibilizadas na BDTD do IBICT sobre o papel da estimulação cognitiva no 
desenvolvimento linguístico em pessoas com SD no Brasil. Os resultados 
mostraram que apenas 24,59% das pesquisas encontradas discutiram e 
analisaram parcialmente questões referentes ao papel da estimulação 
cognitiva no desempenho linguístico de indivíduos com SD e 75,41% dos 
estudos abordaram outros aspectos do desenvolvimento da linguagem 
na população Down.

Verifica-se que 10 instituições de ensino superior (USP, UFRN, 
UFPB, UFSC, UFES, UNESP, UNICAMP, UFSCar, UFG e Universidade 
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Presbiteriana Mackenzie) desenvolveram pesquisas científicas à nível de 
mestrado e doutorado com abordagem parcial no papel da estimulação 
cognitiva e desenvolvimento linguístico na população Down, entre os 
anos de 2000 e 2018. Essas instituições estão distribuídas em somente 6 
estados brasileiros, com destaque para São Paulo e Rio Grande do Norte, 
que apresentaram o maior número de estudos. Cabe salientar que não foi 
identificado nenhum estudo sobre a temática na região Norte.

Este artigo, portanto, apesar de limitações em sua abrangência, 
haja vista que buscou apenas dissertações e teses na BDTD do IBICT, sem 
o levantamento bibliográfico de artigos e periódicos em outros bancos de 
dados, evidenciou uma carência de pesquisas que tratam sobre o papel da 
estimulação cognitiva no desenvolvimento linguístico em pessoas com SD.
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Trabalhar na EJA: escolha ou obrigação?15

Maria Carolina Terra Heberlein 
Lucielena Mendonça de Lima 

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de analisar os discursos docentes a fim 
de identificar suas representações acerca do trabalho com a EJA, com-
preendendo em que medida ser professor de LE na EJA reflete uma es-
colha ou simboliza uma obrigação. A pesquisa contou com a participação 
de 18 professore de LE (espanhol e inglês) que trabalham com a EJA no 
âmbito do IFG. O aporte teórico sobre o qual se funda este estudo são 
os conceitos de Representação (SILVA, 2001) e Relações de poder (FOU-
CAULT, 2014). As análises feitas apontaram para o fato de que os profes-
sores, a princípio, não escolhem trabalhar com essa modalidade de en-
sino, porém, depois do primeiro contato com as turmas de EJA, alguns 
professores se identificam, enquanto outros permanecem por razões 
de ordem burocrática, mesmo não tendo identificação com esse públi-
co. Percebe-se que os discursos dos professores de LE, observados sob 
os efeitos do contexto socio-histórico, político e econômico a partir do 
qual são produzidos, levam à problematização de relevantes pontos que 
interferem diretamente na questão da escolha – ou falta dela – referente 

15 Este texto foi devidamente revisado por suas autoras. 
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ao trabalho com a EJA, tais como as relações de poder que determinam 
essa escolha e os elementos que subjazem essa possibilidade.

Palavras-chave: EJA, IFG, Representações, Relações de poder.

ABSTRACT

This article aims to analyze the teachers discourses in order to 
identify their representations about the work with the Youth and Adult 
Education, understanding to what extent being a teacher of foreign lan-
guage in the Youth and Adult Education reflects a choice or symbolizes 
an obligation. The research was attended by 18 FL teachers (Spanish and 
English) working with Youth and Adult Education at IFG. The theoreti-
cal basis on which this study is based is the concepts of Representation 
(SILVA, 2001) and Power Relations (FOUCAULT, 2014). The analysis made 
points to the fact that teachers, at first, do not choose to work with this 
type of teaching, but after the first contact with the classes, some tea-
chers feel some identification, while others remain for bureaucratic 
reasons, even without identifying with this audience. We realize that the 
speeches of the FL teachers, observed under the effects of the socio-his-
torical, political and economic context from which they are produced, 
lead us to problematize relevant points that directly interfere with the 
question of choice - or lack thereof - regarding the work. with Youth and 
Adult Education, such as the power relations that determine this choice 
and the elements that underlie this possibility.

Key-words: Youth and Adult Education, Federal Institute of Goiás (IFG), 
Representations, Power Relations.
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INTRODUÇÃO

O trabalho com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos Institu-
tos Federais de Educação (IFs) de Goiás requer, por parte do educador, 
uma disponibilidade para (re)adaptação constante e engloba vários ele-
mentos que, muitas vezes, extrapolam o campo da educação propria-
mente dita. Os alunos da EJA vivenciam uma realidade socioeconômica 
bastante adversa e, por essa razão, precisam de condições diferenciadas 
para que consigam permanecer no âmbito escolar. 

Vislumbrando a complexidade que permeia a EJA, pode-se pres-
supor que haja, por parte de alguns professores, uma indisponibilidade 
em assumir o desempenho de uma tarefa que envolve questões bastante 
desafiadoras. A esse respeito, percebemos que os professores de línguas 
estrangeiras (LE), especificamente, se dividem, a princípio, em dois gran-
des grupos: aqueles que optaram por trabalhar com a EJA, por já terem 
uma identificação com essa modalidade de ensino, e aqueles que não es-
colheram, porém, devido a questões burocráticas, precisam completar 
sua carga horária com essas turmas. Isso ocorre devido ao fato de que 
alguns campi contam com apenas um professor de cada LE (espanhol/
inglês), sendo, portanto, impossível escolher trabalhar ou não com qual-
quer modalidade de ensino. 

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar os discursos 
docentes a fim de identificar suas representações acerca do trabalho com 
a EJA. Mais especificamente, pretendemos compreender em que medida 
o trabalho desses professores de LE com a EJA reflete uma escolha ou 
simboliza uma obrigação. Participaram desta pesquisa 18 professores de 
LE (espanhol e inglês) dos 14 campi do IFG. Os instrumentos utilizados 
para a geração dos dados foram um questionário, uma entrevista e uma 
narrativa. A fim de facilitar a compreensão dos dados, denominamos os 
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professores de espanhol e inglês como PE e PI, respectivamente. É im-
portante destacar que os participantes PE7, PI2, PI4 e PI5 são professores 
substitutos, enquanto os demais são professores efetivos em regime de 
dedicação exclusiva. 

Primeiramente, gostaríamos de tratar dos discursos dos profes-
sores que denotam aparente neutralidade quanto à escolha de trabalhar 
com a essa modalidade e identificar se em uma observação mais minu-
ciosa, essa suposta imparcialidade se confirma ou se traduz em questões 
de outra ordem. No recorte 1, a seguir, pode ser verificada essa presumi-
da isenção.

Recorte [1] – EPI1
Pesquisadora: Trabalhar com a EJA no IFG foi uma escolha?
PI1: Não, mas também eu nunca tive resistência. (Fonte: entrevista)

É possível notar que a resposta da PI1 deixa espaço para, pelo menos, 
duas interpretações possíveis. À primeira vista, podemos entender que, 
mesmo sem escolha, não ouve resistência quanto a assumir essas turmas, 
ou seja, não representou um problema para ela. Nesse caso, é importante 
questionar o motivo pelo qual ela diz que “nunca teve resistência”. Há 
uma gama de possibilidades de interpretação da palavra “resistência”, 
porém, nos detemos na concepção foucaultiana do construto.  A respeito 
das relações de poder, Foucault afirma que

[...] abrem a possibilidade de uma resistência; porque há possibi-
lidade de resistência e resistência real, o poder daquele que do-
mina trata de manter-se com tanto mais força, tanto mais astúcia 
quanto maior a resistência. Deste modo, é mais a luta perpétua e 
multiforme o que eu trato de fazer aparecer do que a dominação 
obscura e estável de um aparato uniformizante. (FOUCAULT apud 
CASTRO, 2009, p. 387)
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Nessa perspectiva, a resistência é inerente às relações de poder, 
é parte constitutiva delas. Além disso, são justamente as nuances dos 
combates travados dentro dessas relações que devem ser evidenciadas. 
Sampaio (2006, p. 19) corrobora esse entendimento de que resistência e 
poder são elementos codependentes e indissociáveis. 

Foucault afirma (...) que “a resistência é anterior ao poder”, e a de-
finição de anterior como antes ou adiante leva a crer que esta só é 
possível no próprio acontecimento. Ou seja, a resistência não se 
refere a uma essência, mas ao acontecimento como procedimento 
absoluto e produtor de liberdade. 

Assim, o discurso da PI1 revela o modo como a resistência ocorre 
dentro das relações de poder que estão estabelecidas nesse contexto es-
pecificamente. O fato de ela não ter relutado em aceitar trabalhar com as 
turmas de EJA evidencia a representação sobre haver recusa por parte de 
outros professores. Neste trabalho, adotamos o conceito de representa-
ção de Silva (2001, p. 199). 

A representação é, pois, um processo de produção de significados 
sociais através dos diferentes discursos. Os significados têm, pois, 
que ser criados. Eles não pré-existem como coisas no mundo so-
cial. É através dos significados, contidos nos diferentes discursos, 
que o mundo social é representado e conhecido de uma certa for-
ma, de uma forma bastante particular e que o eu é produzido. 

Esse autor ressalta também o caráter constituidor e formativo da 
linguagem, pois “o discurso e a representação se vinculam com o poder”. 
Para ele, “os processos, os dispositivos, os suportes, os meios de repre-
sentação são dependentes, pois, do poder e, ao mesmo tempo, têm efeitos 
de poder”. (SILVA, 2001, p. 199). Neste trabalho, portanto, a noção de “re-
presentação” é compreendida como a produção de sentido, a conceitua-
ção e reflexão realizadas pelos participantes da pesquisa. 
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Desse modo, na representação evidenciada no discurso da PI1, apa-
recem dois grupos de professores: os que não querem trabalhar com a EJA 
e, portanto, oferecem objeção e aqueles que aceitam sem se oporem. As-
sim, as relações de poder que gerenciam esse espaço, no qual há diversas 
categorias de professores (efetivos veteranos, efetivos novatos e substitu-
tos), determinam quem pode escolher as turmas com que vão trabalhar ou 
não. A resistência, então, reside como parte desse movimento das relações 
de poder e se revela no discurso da PI1 quando diz que “mas também eu 
nunca tive resistência”. É justamente ao enunciar que nunca teve resistên-
cia que ela produz o movimento de resistência. A resistência reside, por-
tanto, no fato de PI1 falar sobre a impossibilidade da escolha, mesmo que 
ela não tenha se negado a aceitar o trabalho com essas turmas.  

Além dos professores que alegam neutralidade quanto ao trabalho 
com a EJA, há também aqueles que afirmam que, devido a questões bu-
rocráticas, devem, obrigatoriamente, preencher sua carga horária com 
turmas dessa modalidade de ensino. Nos recortes a seguir, é possível ve-
rificar a impossibilidade de escolha por essa razão.

Recorte [2] – EPE6
[n]ão teria muita possibilidade de escolha, não... porque faz a divi-
são da carga horária. Mas, tem professores que tentam... eh... ne-
gociar... pra não ficar com a EJA. Pra mim, eu não fazia questão de 
escolher... a partir de agora, não tenho escolha, porque só tem eu 
(de professor de espanhol no câmpus). (Fonte: entrevista) 

Recorte [3] – EPE1
Sim e não. Trabalhar com a EJA não foi uma escolha se eu pensar 
que eu sou a única professora de espanhol, então eu deveria... é... 
obrigatoriamente, compulsoriamente... eu estou já selecionada 
para trabalhar com a EJA. Por outro lado, eu acredito que no mo-
mento que eu entrei no IFG, posso dizer que foi sim uma escolha 
porque eu queria muito aprender a lidar com a EJA, não conhecia 
essa modalidade. (Fonte: entrevista) (Grifo nosso)
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O discurso do PE6 aponta para um tipo de negociação bastante co-
mum entre professores, a qual tem como intuito a esquiva do trabalho 
com as turmas de EJA. É revelador o modo como o PE6 se torna reticente 
ao tentar achar uma palavra para descrever o que ocorre nesses momen-
tos de divisão de turmas. Há, por parte desse professor, certo receio na 
escolha vocabular que designaria esse jogo de “empurra-empurra” que 
acontece com as turmas da EJA. O uso do verbo “negociar”, somado ao 
modo lacônico como ele tenta explicar a questão, indica a representação 
de que é necessário negociar a EJA, uma vez que não são muitos os pro-
fessores que se dispõem a trabalhar nessa modalidade de ensino.

No recorte 3, a PE1, além de afirmar que não foi uma escolha traba-
lhar com a EJA, enfatiza que queria aprender a lidar com essa modalida-
de de ensino, pois não a conhecia. O destaque dado à palavra “aprender” 
gera curiosidade, uma vez que, antes dela, aparece o advérbio de intensi-
dade “muito”. Por qual razão a ênfase não é dada justamente ao advérbio 
de intensidade, mas, sim, ao verbo “aprender”? Isso pode significar, em 
certa medida, que o “muito” aparece mais numa função figurativa do que, 
de fato, como expressão de intensidade? O que a professora poderia es-
tar querendo dizer é que aprender sobre a EJA é importante para que ela 
consiga lidar com essa modalidade, e não que ela, de fato, quer muito se 
dedicar a esse aprendizado?  Em sua narrativa, a PE1 revela, ainda, que 
muitas vezes, quando se é novato, ainda que efetivo, na instituição, não 
há, nem mesmo a possibilidade para essa negociação. 

Recorte [4] – NPE1
Quando entrei em exercício no IFG, em 2013, o então chefe de 
departamento me recebeu de forma entusiasmada, pois a área 
de línguas era muito carente de servidores efetivos [...]. Naquele 
momento, eu não tive prerrogativa alguma, e fiquei bastante con-
trariada em ter que assumir as aulas que as outras não quiseram 
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pegar. Na verdade, o chefe de departamento nunca quis enunciar 
as coisas dessa forma, mas em nenhum momento abriu a possibi-
lidade de negociar as aulas com a área. (Fonte: narrativa) 

Essa opinião traz à tona um importante ponto para a análise do 
cenário da EJA: o modo velado como são tratadas algumas questões re-
ferentes a essa modalidade. Ao analisar o discurso da PE1, ao ‘rachar’ 
suas palavras, podemos perceber questões que revelam algo a mais e “é 
esse ‘mais’ que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever” (FOU-
CAULT, 2008, p. 55). A PE1 coloca que o chefe de departamento “nunca 
quis enunciar as coisas dessa forma, mas em nenhum momento abriu 
a possibilidade de negociar as aulas com a área16”. É evidenciada aqui a 
representação de que o modo como se impõe a impossibilidade de dis-
cussão acerca da negociação de aulas é tratado como algo “errado”, “ver-
gonhoso” e que deve acontecer “escondido”, ou pelo menos, não se deve 
falar a respeito claramente. O fato de nunca querer “enunciar as coisas 
dessa forma” denota o embaraço causado pela situação que se coloca e 
reitera esse entendimento de que essa prática não deveria ocorrer. Dizer 
claramente que não é possível discutir a distribuição dessas aulas é ates-
tar que a professora novata deve, compulsoriamente, assumir as turmas 
de EJA, mas representa uma espécie de arbitrariedade que não condiz 
com a postura esperada dos servidores na instituição. 

Assim, essa representação descortina o modo velado como a ques-
tão de distribuição de aulas é tratado pelos envolvidos e é sintomático 
da forma como a EJA é apagada e silenciada socialmente e, também, no 

16 Apesar de ser a única professora de Espanhol em seu câmpus, a PE1 é também pro-
fessora de Língua Portuguesa. Portanto, quando ela diz que não houve a possibilidade 
de negociar as turmas de EJA com a área, ela se refere às aulas de Língua Portuguesa, 
já que há outros professores que também ministram essa disciplina. A questão de haver 
professores que se recusam a trabalhar com a EJA é uma realidade inerente a qualquer 
disciplina, não apenas às LEs. 
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âmbito escolar. Além disso, o discurso da PE1 sinaliza que, mesmo con-
trariada, teve que assumir as turmas que lhe foram designadas. Esse fato 
revela a representação de que “professor novato não tem vez” e que, por-
tanto, deve assumir as turmas que os outros professores não quiseram. 
Isso ocorre devido às relações de poder que determinam o que pode ou 
não ser dito/feito pelos atores dessa interação, no caso, a PE1, o coorde-
nador e os demais docentes que não quiseram assumir as turmas.  

Ademais, o PE6 e a PE1 expõem uma situação que aparece recor-
rentemente na área de LE no IFG. Em vários de seus campi, geralmente 
naqueles criados mais recentemente e que são, por esta razão, menores, 
há um número reduzido de professores dessas disciplinas. Muitas vezes 
há apenas um docente de língua inglesa e um de língua espanhola para 
atender às demandas do câmpus. Em vista disso, se torna compulsório o 
trabalho daquele professor com todos os níveis e modalidades de ensino 
ofertadas pelo câmpus. A saber: Educação de Jovens e Adultos (EJA), En-
sino Médio Integrado à Educação Técnica, Cursos de Formação Superior 
e Cursos Tecnólogos. Além disso, há uma variedade de cursos ofertada 
por cada câmpus do IFG. Mesmo compreendendo que a carreira no Ensi-
no Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) engloba o trabalho em todos es-
ses níveis, ter que lecionar em cenários tão variados concomitantemente 
é uma árdua tarefa, já que cada um desses contextos demanda aborda-
gens metodológicas, avaliações e preparações de aulas e materiais espe-
cíficos por parte dos professores. 

Outra questão que influi bastante nessa (im)possibilidade de es-
colha no trabalho com a EJA é o fato de frequentemente essas turmas es-
tarem sem professores há algum tempo. Essa realidade suscita algumas 
questões importantes para esta análise. Por quais razões são as turmas 
de EJA, e não aquelas do Ensino Superior ou dos cursos do Técnico Inte-
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grado, por exemplo, que geralmente estão sem professores? Não deveria 
o público da EJA ter prioridade nesse quesito, haja vista o extenso histó-
rico de desamparo e negação de direitos constitucionais pelo qual essas 
pessoas passaram? Ou seria essa justamente uma forma de manutenção 
dos padrões de exclusão sendo replicados pelas instituições de ensino? 
Os recortes a seguir ilustram essa realidade e apresentam questões inte-
ressantes a esse respeito. 

Recorte [5] – EPI1
Eu cheguei no meio do ano, né, então tais disciplinas estão sem 
professor e você tem que pegar. (Fonte: entrevista realizada com 
a PI1) 

Nesse excerto, a PI1 revela a realidade de “ter que pegar” as disci-
plinas que estão sem professor, sem possibilidade de recusa. Nota-se um 
tom de conformismo quando ela diz “eu cheguei no meio do ano, né”, jus-
tificando que pelo fato de ter chegado à instituição quando o ano letivo 
já estava em andamento, eram as turmas sem professores que deveriam 
ser assumidas, sem que houvesse maiores discussões a respeito. Essa 
professora complementa contando o que ocorreu quando ingressou na 
instituição, como se pode ler no excerto 6. 

Recorte [6] – NPE1 
Então, assumi dezoito horas-aulas, todas de língua portuguesa, 
divididas entre o ensino médio integrado e a licenciatura em Ciên-
cias Biológicas. Poderia ter escolhido a EJA, que ainda estava sem 
professor, mas fui recomendada a assumir o ensino superior para 
contribuir para a avaliação do curso pelo MEC, uma vez que pos-
suía o título de Mestre. (Fonte: narrativa) 

Em sua narrativa, a PE1 afirma que foi “recomendada a assumir 
o ensino superior”. A palavra “recomendada” suaviza, em certa medida, 
a obrigatoriedade de assumir as turmas EJA, porém, ao mesmo tempo, 
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esconde um tom sutil de intimidação. Esse termo indica, portanto, a re-
presentação de que é melhor seguir as recomendações dos superiores 
quando se é novato em um ambiente novo de trabalho. Essa compreen-
são é permeada pelas relações de poder que orquestram o convívio hu-
mano na sociedade. 

Além disso, esse relato da PE1 demonstra uma questão ainda mais 
delicada. Diante da falta de professores em cursos de diversas modalida-
des, foi recomendado que a professora assumisse turmas do curso Supe-
rior na instituição, sob a alegação de que, assim, ela iria “contribuir para 
a avaliação do curso pelo MEC”. É sabida a importância da presença de 
professores pós-graduados no colegiado dos cursos superiores a fim de 
obter uma boa avaliação deles. Porém, questionamos o fato de os cursos 
EJA figurarem, quase sempre, como o último item na lista de priorida-
des nessa escala de importância dentro da instituição. Falamos de uma 
parcela da população que já tem seus direitos tolhidos diuturnamente 
há tempos, que não tem acesso às garantias constitucionais de saúde e 
educação de qualidade e gratuitos, por exemplo, e que, mesmo assim (ou 
seria, justamente por isso?), continuam sendo marginalizados por meio 
de escolhas como essa que foi apresentada pela PE1. Ou seja, percebemos 
claramente a ação das relações de poder nessas interações, o modo como 
determinados grupos menos favorecidos ficam sujeitos a condições ad-
versas de existência e atuação na sociedade.   

Assim como em relatos de outros professores, em ambos os campi 
onde ela trabalhou não houve possibilidade de escolha e a EJA foi o grupo 
com o qual precisou trabalhar. Isso reforça a constatação de que, primei-
ro, a EJA é geralmente a modalidade que está sem professores; segundo, 
evidencia a representação de que a EJA geralmente não é “escolhida” 
como opção de trabalho imediata, porém, depois de “ter que trabalhar 
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com a EJA”, essa modalidade de ensino passa a ser escolha. Isso suscita 
um questionamento: o que, nesse primeiro contato no trabalho com a 
EJA faz com que os professores escolham permanecer naquela posição? 
A PI2 explica como se deu esse processo, no seu caso especificamente.  

Recorte [7] – EPI2
(Risos) Você não escolhe... mas daí, como a gente vê, né, lá os me-
nino novo (professores mais jovens) não querem trabalhar à noi-
te [...] eu precisava trabalhar de dia e fazer meu horário à noite. 
Então eu peguei todas as turmas de EJA [...] Então ficou muito cô-
modo, né? Ficou bom pra mim e bom pros outros colegas. Porque 
você é professor substituto então você é o último a escolher. E eu 
acho que eles estão no direito deles, né? (Fonte: entrevista) 

A PI2 revela duas realidades acerca da distribuição de aulas. Pri-
meiramente, explicita-se a representação acerca da impossibilidade de 
escolha por parte do  substituto sobre a qual já discorremos. É interes-
sante notar que o discurso da PI2 reitera essa representação quando afir-
ma acreditar que essa política de não dar escolha ao professor substituto 
está adequada e ao dizer que acha que “eles estão no direito deles”. A exis-
tência dessa representação é possibilitada por meio do que é disponibili-
zado no arquivo discursivo ao qual essa professora tem acesso. O discur-
so, segundo Foucault (2014), é uma teia de significados que se atravessam 
e que existem justamente a partir desse arquivo. É importante lembrar 
que o que está disponível nesse arquivo é possibilitado pelas relações de 
poder às quais estamos submetidos. 

Se pensarmos por outra perspectiva, os efetivos estão, em sua 
grande maioria, em regime de dedicação exclusiva (DE). Ou seja, estão ao 
dispor da instituição e não podem desenvolver atividades profissionais 
em outras instituições. Os substitutos, por sua vez, geralmente têm que 
harmonizar a carga horária no IFG com outras atividades laborais. Desse 
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modo, devido à necessidade de conciliação entre atividades, seria mais 
sensato favorecer a possibilidade de escolha justamente a esses profes-
sores e não aos efetivos que estão em regime de DE. 

Com relação a isso, evidenciam-se as relações de poder (FOU-
CAULT, 2014) que orquestram essas negociações acerca de distribuição 
de carga horária na instituição. O lugar ocupado por um substituto, 
como o próprio nome denota, é provisório, passageiro. Entende-se que, 
ao contrário dos colegas efetivos, não será alguém com quem convivere-
mos pelo resto dos nossos anos de profissão. Além disso, há o fato de que 
um concurso para substituto não exigir tantas etapas de avaliação quan-
to para o das vagas efetivas. Diante dessas questões, cria-se a concepção 
de que o professor substituto não deveria ter tantos direitos e benefícios 
quanto o professor efetivo.  

Alguns dos professores alegaram que, apesar de trabalharem na 
EJA, preferem o público adolescente dos cursos Técnicos Integrados, de 
acordo com os excertos a seguir.

Recorte [8] – EPI7
Achei mais tranquilo (na rede federal) do que na rede municipal e 
estadual, os alunos parece que tinham uma bagagem melh... maior 
[...] a maior dificuldade minha era, assim, que eu...eu, desde sem-
pre, eu gosto muito de trabalhar com adolescente, né? Então, eu 
gosto da energia dos adolescentes, do..do ritmo da aula, né, que é 
mais rápido, eles são muito ligados em tudo que tá acontecendo e 
na EJA a gente não tem isso, né? Então, eu falo que eu prefiro tra-
balhar com os adolescentes, mas como eu sou a única professora 
do meu câmpus17, [...] então, eu sei que eu sempre vou trabalhar 
com a EJA. Assim, eu já...eu já me adaptei bem e tal, eu acho que 
eu já tô mais acostumada, mas a minha preferência é sempre os 
adolescentes [...]
(Fonte: entrevista) 

17 No momento da pesquisa a participante era a única professora que ministrava língua 
inglesa naquele câmpus.
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 Recorte [9] – EPE2
Trabalhar com a EJA não foi uma escolha porque eu sempre prefe-
ri trabalhar com adolescentes. (Fonte: entrevista) 

Recorte [10] – NPI7
De minha trajetória escolar, posso dizer que a modalidade de ensi-
no que me apresenta mais dificuldade é a Eja. Reconheço que não 
tenho muita motivação para trabalhar com esse segmento. Prefiro 
o público adolescente, gosto muito de trabalhar com o ensino mé-
dio. Creio que a energia deles me contagia. Entretanto, como sou a 
única professora de Português/Inglês no meu câmpus, tenho que 
lecionar na Eja, pois o curso que oferecemos – {...}18 – consta com 
Inglês Instrumental na grade curricular. (Fonte: narrativa) 

No recorte 8, ao explicar os motivos pelos quais prefere trabalhar 
com adolescentes, a PI7 menciona que esses alunos têm uma bagagem 
melhor.  É importante notar que ela não finaliza a palavra “melhor” e a 
substitui por “maior”. Por qual motivo há a desistência pelo uso do ter-
mo “melhor”? Seria por achar que essa escolha vocabular denotaria um 
julgamento de valor? Tanto na entrevista quanto na narrativa, a PI7 faz 
menção à sua preferência pelos adolescentes, alegando que eles têm uma 
energia contagiante e um ritmo mais rápido de compreensão. Na EJA, 
por outro lado, ela não se sente motivada devido à falta dessas caracte-
rísticas. Podemos notar que os adjetivos citados pela professora repre-
sentam bem a modernidade líquida (BAUMAN, 2001) na qual estamos in-
seridos atualmente. Evidenciam-se, portanto, as representações de que 
o que é rápido e imediato é melhor e mais valorizado e, também, de que 
há desmotivação quando temos que lidar com coisas e pessoas mais len-
tas que não correspondem ao ritmo alucinante das tecnologias e afins do 
mundo moderno.

18 O nome do curso EJA ofertado pelo câmpus foi omitido a fim de manter o anonimato 
da participante.
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A PE9, por outro lado, afirma não ter havido uma escolha em tra-
balhar com a EJA, porém, se sente satisfeita nessa função como mostra o 
excerto seguinte. 

Recorte [11] – EPE9
Eu não escolhi, mas eu me sinto escolhida pela EJA porque eu gos-
to muito de trabalhar com essa modalidade. (...) É bastante gratifi-
cante (trabalhar com a EJA). (Fonte: entrevista) 

É significativo o modo recorrente como se revela na fala de 
docentes a representação de que a lida com a EJA é “gratificante” e como 
isso parece ser determinante no que diz respeito à satisfação desses 
profissionais com o trabalho que desempenham. Esse fato nos remete 
à representação de que “o/a professor/a é (age como) uma mãe”. Essa 
feminilização da profissão e o modo como os professores representam um 
papel maternal para com seus alunos. Se pensarmos na figura materna, 
temos a referência de alguém que se doa, que faz o que faz por amor, que 
espera de volta apenas gratidão de seus filhos/alunos. Pois assim parece 
funcionar a dinâmica escolar muitas vezes, principalmente no âmbito da 
EJA. Os alunos dessa modalidade, devido às querelas sociais pelas quais 
passam diariamente, são vistos como menores, dependentes, necessita-
dos de cuidado. Nessa perspectiva, os professores desempenham esse 
papel pa(ma)ternal de cuidado. 

O próximo e último excerto revela uma percepção peculiar acerca 
da opção pelo trabalho com a EJA. A PE4 diz, em sua entrevista, que

Recorte [12] – EPE4
O que eu sinto é que ninguém quer trabalhar (com a EJA), então 
quem tem a disposição, herda. (Fonte: entrevista) 

O substantivo “herança”, que vem do latim haerentia, significa ga-
nhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão. A palavra “herda”, 
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portanto, revela em seu significado uma dualidade. Se há, por um lado, 
o benefício de receber um bem sem a necessidade de qualquer esforço 
para tal, há também a dor de uma perda que culmina nesse recebimento. 
É algo que chega inesperadamente, que vem sem o nosso desejo e que traz 
consigo, também, um ônus: o de lidar com a responsabilidade da posse 
de um novo bem. O que fazer com ele? Como cuidar dele? Há, portanto, 
duas perspectivas opostas quando pensamos no significado de uma he-
rança. Ao transpor essa reflexão para a situação da EJA, mais especifica-
mente para nesse discurso da PE4, suscitam alguns questionamentos a 
esse respeito. O que significa herdar a EJA? Qual é o ônus e o bônus dessa 
“herança”? Em que medida é bom e gratificante trabalhar com a EJA? Em 
que medida é um fardo? O que eu ganho e perco trabalhando com essa 
modalidade? Percebe-se, por meio dessas indagações e de seus possíveis 
desdobramentos, o desvelar de uma série de questões que reforça a re-
presentação de que “trabalhar com a EJA não é uma escolha”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos ao longo deste artigo, o trabalho com a modalidade 
de EJA não é uma escolha, na maioria das vezes. Há, a partir dessa não-
-escolha, dois caminhos trilhados por esses docentes: a resignação com 
essa imposição devido aos fatores que impedem o funcionamento da ins-
tituição de outra maneira, como é o caso dos campi que contam com ape-
nas um professor de cada LE (espanhol/inglês), ou a descoberta de uma 
identificação com o público dessa modalidade e consequente realização 
profissional a partir dessa realidade. É importante ressaltar que, mesmo 
havendo a resignação de alguns professores quanto a trabalhar com a 
EJA, como nos casos de não haver outro professor na instituição, ainda 
assim ocorre o movimento de resistência por parte dele. Dizer, em uma 
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entrevista, que estão com as turmas porque não há outro jeito é expres-
são de resistência, é uma forma de demonstrar que, mesmo exercendo 
a função, essa não é sua vontade. Ao dizer isso, demonstra seu descon-
tentamento, resiste, deixa registrado seu desejo de não querer trabalhar 
com essa modalidade. 

Ademais, os discursos dos professores de LE, observados sob os 
efeitos do contexto socio-histórico, político e econômico a partir do qual 
são produzidos, nos levam a problematizar alguns pontos relevantes que 
interferem diretamente na questão da escolha – ou falta dela – referen-
te ao trabalho com a EJA.  O que representa trabalhar com essa modali-
dade? Quem são esses alunos e o que representam dentro da sociedade 
na qual estamos inseridos? Qual é o lugar deles nas relações de poder 
estabelecidas na nossa sociedade? Essas são questões importantes que 
devem ser problematizadas a fim de compreender mais profundamente 
a estrutura dentro da qual a EJA se localiza. 
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Levantamento de estudos sobre funções 
executivas no processo de alfabetização

Vanessa Rodrigues de Lima 
Elena Ortiz Preuss 

RESUMO

Recentemente as funções executivas (FE) têm sido pesquisadas 
em diferentes áreas do conhecimento, uma vez que são habilidades im-
portantes para o aprendizado, inclusive no desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Este trabalho19 tem por objetivo traçar um panorama atua-
lizado sobre as pesquisas nacionais que abordam as FE em crianças de 
até 8 anos de idade, com desenvolvimento típico, observando se abran-
gem a alfabetização. Para isso, este estudo bibliográfico apresenta um 
levantamento feito na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 
do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e 
na Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos Brasileiros (SciELO), a 
partir de palavras-chave definidas com base no referencial teórico lido. 
Com base no referencial teórico encontrado, os resultados mostram que 
não há trabalhos desenvolvidos na fase da alfabetização especificamente, 
evidenciando a necessidade de novas pesquisas que abordem este tema.

Palavras-chave: Funções executivas, Aprendizagem, Leitura, Escrita, 
Alfabetização.

19 Este artigo foi devidamente revisado por suas autoras.
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ABSTRACT

Recently, executive functions (EF) have become the focus of re-
search in different areas of knowledge, as it has become increasingly 
apparent that these skills provide an important foundation for learning 
and have significant relationships with the development of reading and 
writing. This paper aims to provide an up-to-date overview of national 
research addressing EF in children up to 8 years of age, with typical de-
velopment and without any pathology presente, during literacy process. 
This bibliographic research presents quantitative data, containing a 
review of the research studies on EF found in Digital Library of Theses 
and Dissertations (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD) and 
Electronic Library of Brazilian Scientific Journals (Biblioteca Eletrônica 
de Periódicos Científicos Brasileiros  - SciELO), through previously es-
tablished keywords. The results show that there are no studies develo-
ped in the literacy phase specifically, highlighting the need for further 
research that addresses this theme.

Keywords: Executive Functions, Learning, Reading, Writing, Literacy.

INTRODUÇÃO

Nas duas últimas décadas, as funções executivas (FEs) tornaram-
-se foco de pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, pois há evi-
dências de que essas habilidades fornecem uma base importante para o 
aprendizado e apresentam relações significativas com o desenvolvimen-
to da leitura e da escrita, especialmente, na etapa da alfabetização.

Este trabalho tem por objetivo traçar um panorama atualizado 
sobre as pesquisas nacionais que abordam as FEs em crianças de até 8 
anos de idade, com desenvolvimento típico, observando se abrangem a 
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alfabetização. Com base nisso, buscou-se: a) fazer um mapeamento dos 
estudos sobre as FEs no Brasil, a partir de um levantamento na Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Infor-
mação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e na Biblioteca Eletrônica de Pe-
riódicos Científicos Brasileiros (SciELO); e b) identificar quais aspectos 
relacionados com as FEs foram contemplados nos estudos encontrados.

Esta pesquisa bibliográfica apresenta dados quantitativos e apresen-
ta uma revisão das abordagens de pesquisa sobre as FEs encontradas na 
BDTD e na SciELO, através de palavras-chave estabelecidas previamente.

O artigo apresenta a seguinte estrutura: na fundamentação teóri-
ca, discutimos a relação das FEs com a aprendizagem e sua influência na 
alfabetização; na metodologia, são descritos os procedimentos metodo-
lógicos adotados; nas análises, apresentamos os dados e discutimos os 
resultados; nas considerações finais, retomamos os objetivos e resulta-
dos alcançados; e nas referências, constam as fontes bibliográficas que 
embasaram neste estudo.

Fundamentação teórica

Diversos autores defendem as FEs como sendo um conjunto de ha-
bilidades complexas que permitem ao indivíduo sustentar a atenção, re-
sistir à distração, abster-se de responder imediatamente, controlar seus 
impulsos, direcionar seu comportamento para metas e objetivos, manter 
metas e informações em mente, flexibilizar estratégias e pensamentos, 
realizar planos e solucionar problemas, refletir sobre experiências, to-
lerar a frustração, considerar as consequências de diferentes comporta-
mentos, autorregular-se, tomar decisões, monitorar todo esse progresso 
e planejar o futuro. (CARVALHO e ABREU, 2014; CARVALHO, 2015; ZELA-
ZO, BLAIR e WILLOUGHBY, 2016).
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Segundo Alves, Mousinho e Capellini (2013), as funções executivas 
contam com a participação de múltiplos componentes, como o executivo 
central da memória de trabalho, a seletividade, a alternância e divisão 
da atenção, o controle inibitório, o monitoramento de múltiplas tarefas 
e ações, a flexibilidade cognitiva, a capacidade de planejamento, entre 
outros. Isso significa que as FEs não se caracterizam como um construto 
unitário, mas são compostas por diferentes componentes. 

Seabra e Dias (2012) afirmam que a memória de trabalho (MT), um 
dos componentes das FEs, permite manter uma informação na mente 
enquanto se trabalha com ela ou enquanto se realiza outra tarefa. A MT 
é essencial para diferentes atividades, como relacionar ideias, relacionar 
partes diversas em uma leitura, fazer cálculos mentais, lembrar sequên-
cias ou ordens de acontecimentos, relacionar passado e presente, e con-
siderar fatos e ideias, a partir de diferentes perspectivas.

Outro componente das FEs, a inibição, também conhecida como 
controle inibitório, refere-se ao controle dos impulsos. Conforme Dia-
mond (2013), o controle inibitório é a habilidade de inibir comportamen-
tos não adequados ou impulsivos e realizar uma ação mais pertinente e 
contextualizada. Corresponde à autodisciplina, possibilidade de mudan-
ça e polidez social, tornando possível o autocontrole sobre a atenção e 
as ações do indivíduo (SEABRA; DIAS, 2012). Segundo Gazzaniga et. al. 
(2006), a atenção possibilita à pessoa processar informações, ações e 
pensamentos, ignorando elementos irrelevantes que possam causar dis-
trações, ou seja, processa fontes diferenciadas de informações ao mesmo 
tempo, selecionando aquelas preferenciais.

Para Carvalho e Abreu (2014) assim que concretizamos nossas 
ações, estamos constantemente monitorando-as e ajustando-as, levando 
em consideração nosso objetivo maior e o que planejamos para o futuro. 
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Isso nos permite guiar nossas decisões. Da mesma forma, a criança, no 
seu contexto de desenvolvimento (na escola ou em casa), precisa lidar si-
multaneamente com muitas informações, para gerir suas ações.

Na escola, as crianças possuem atividades e prazos a cumprir, pas-
sam por avaliações, precisam gerenciar seus estudos e relacionamentos, 
devem concentrar-se e prestar atenção nas aulas e exercitarem de forma 
sistematizada o que aprenderam (CARVALHO e ABREU, 2014). Porém, 
cabe ressaltar que as crianças, gradualmente, vão aprimorando a aten-
ção seletiva, a memória de trabalho e o controle inibitório, bem como 
melhoram sua capacidade de representar múltiplos aspectos de um pro-
blema, de planejar o curso futuro da ação, de manter o plano em mente 
e agir sobre o mesmo, e de detectar e utilizar informações sobre erros 
(ALVES, MOUSINHO e CAPELLINI, 2013).

Segundo Zelazo, Blair e Willoughby (2016), as FEs desenvolvidas na 
infância predizem uma ampla gama de resultados importantes, incluin-
do bom desempenho escolar, uma transição bem sucedida da Educação 
Infantil para as demais etapas do sistema de ensino, competência social 
na adolescência, melhor saúde física, e menos problemas relacionados a 
drogas e condenações criminais na idade adulta.

As FEs estão entre os aspectos mais complexos da cognição, sendo 
um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos20 que permite ao 
indivíduo exercer controle e regular tanto seu comportamento frente às 
exigências e demandas do meio quanto todo o processo de informação, 
possibilitando seu envolvimento em comportamentos adaptativos, auto-
-organizados e direcionados a metas (CARVALHO, 2015).

20 Etimologicamente, a palavra metacognição significa para além da cognição, isto é, a 
faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer, ou, por outras palavras, conscienciali-
zar, analisar e avaliar como se conhece.
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Carvalho e Abreu (2014) afirmam que as FEs atingem sua maturi-
dade mais tardiamente, apresentando um desenvolvimento mais intenso 
entre 4 e 8 anos, e ao longo da adolescência até o início da vida adulta. O 
início do processo de alfabetização, que é a aprendizagem da linguagem 
escrita, coincide com a faixa etária em que há intenso desenvolvimento 
das FEs. É importante mencionar que a fase da alfabetização tem espe-
cífica importância no desenvolvimento cognitivo e em particular, no de-
senvolvimento das FEs, pois a criança está num momento de construção 
de conhecimentos de natureza conceitual, em que precisa compreender 
não somente o que a escrita representa, mas também de que forma ela 
representa graficamente a língua.

A alfabetização é definida por Soares (2004) como a aquisição do 
sistema convencional de escrita. Trata-se do desenvolvimento de compor-
tamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práti-
cas sociais, ou seja, um nível de aprendizagem da língua escrita que leva ao 
domínio do sistema alfabético e ortográfico, na área da leitura e da escrita.

De acordo com Pereira (2015), a criança começa fazendo o reco-
nhecimento das palavras e, depois, segue atribuindo múltiplos significa-
dos, com o objetivo de aprimorar a forma ortográfica das palavras e os 
seus processos motores. A aquisição da leitura envolve, além de proces-
sos cognitivos, diferentes rotas21 no acesso ao léxico, para a consequente 
compreensão do que se lê. O autor (op.cit.) afirma, ainda, que é esperado 
que os alunos cheguem aos anos iniciais da alfabetização dominando os 
princípios alfabéticos da sua própria língua, como também já tendo ad-
quirido a consciência fonológica22.

21  A rota fonológica se baseia na decodificação do grafema/fonema e a rota lexical 
se baseia no  reconhecimento da ortografia das palavras e no acesso imediato ao seu 
significado. 
22  Consciência de que as palavras são constituídas por diversos sons ou grupos de 
sons e que elas podem ser segmentadas em unidades menores, com diferentes possi-
bilidades de combinações.
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A relação entre a palavra escrita e o sistema simbólico de significa-
ção pode ser traduzida em uma operação cognitiva de processos específi-
cos como a codificação, a descodificação, a compreensão, a percepção, a 
memória e a consciência fonológica (PEREIRA, 2015). 

Pereira (2015) explica que o desenvolvimento da leitura necessita 
de vários processos cognitivos envolvidos, como a identificação visório-
-auditiva e tátil-cinestésica, a descodificação de palavras, a integração vi-
sório-auditiva, os sistemas de análise e síntese, o conhecimento do códi-
go escrito, a apropriação do léxico visual, os conhecimentos conceituais 
e linguísticos, a construção de significações e a compreensão. Vários tra-
balhos teórico-práticos têm mostrado a relação íntima entre o domínio 
da escrita com o desenvolvimento da linguagem oral, a capacidade de 
reflexão sobre a estrutura e o funcionamento da língua (consciência fo-
nológica, lexical e sintática), e o contato com ferramentas de leitura além 
do contexto escolar.

Zelazo, Blair e Willoughby (2016) destacam a importância da FEs 
no desenvolvimento da linguagem escrita e afirmam que os efeitos es-
pecíficos da FEs na leitura são vistos de forma mais consistente na com-
preensão e fluência, bem como no conhecimento de letras e palavras. 
Conforme os autores (op.cit.), existem também relações entre FEs e cons-
ciência fonêmica, pois crianças que apresentam consciência fonêmica 
reconhecem unidades menores de significado e som (por exemplo, pala-
vras simples em palavras compostas, como a palavra “dente” em “escova 
de dente”). Reconhecer que o nome “escova de dente” pode apresentar 
um sentido completo 23 e ao mesmo tempo é composto de duas palavras 
simples com significação específica24 requer flexibilidade cognitiva, uma 
das habilidades que compõem as FEs.

23 O objeto de escovar os dentes
24 Escova: objeto que serve para escovar; dente: estrutura mandibular que realiza a 
mastigação.
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Outro exemplo de relação entre alfabetização e FEs, apresentado 
por Zelazo, Blair e Willoughby (2016),  relaciona-se com o conhecimen-
to das letras. Os autores (op.cit.) argumentam que aprender a soletrar 
requer memória de trabalho, para reter várias representações de cor-
respondência letra-som, e controle inibitório, para inibir uma repre-
sentação irrelevante. Cabe mencionar que o conhecimento das letras 
é bastante complexo, pois existem diferentes letras que representam o 
mesmo som (por exemplo, S, X e Z, em palavras como casa, exame e ze-
bra) e diferentes sons representados por uma mesma letra (por exemplo, 
X, em palavras como táxi e exame). Essas informações são ativadas na 
memória de trabalho e cabe ao controle inibitório dispensar as que são 
irrelevantes e manter as que são relevantes em cada caso.

Na próxima seção apresentaremos os procedimentos metodológi-
cos adotados neste estudo.

METODOLOGIA

3.1 A pesquisa

Esta pesquisa bibliográfica consiste em um estudo analítico de 
resumos de teses e dissertações disponíveis em uma biblioteca digital 
(BDTD do IBICT) e de artigos de periódicos científicos brasileiros, dispo-
níveis em uma biblioteca eletrônica (SciELO).

3.2 A Biblioteca de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)

O IBICT desenvolveu e coordena a BDTD (http://bdtd.ibict.br/), 
que reúne teses e dissertações de instituições nacionais de pesquisa, fa-
cilitando o acesso a esses estudos de maneira online. A biblioteca é geren-
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ciada por um comitê técnico-consultivo formado por representantes do 
IBICT, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, Coor-
denadoria de Ensino Superior e de Graduação, Financiadora de Estudos 
e Projetos, Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Santa Catarina (http://bdtd.
ibict.br/vufind/).

3.3 A Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos Brasileiros 
(SciELO)

A SciELO tem por objetivo proporcionar um amplo acesso a co-
leções de periódicos como um todo, aos fascículos de cada título de 
periódico, como também aos textos completos dos artigos. Esta biblio-
teca eletrônica é o resultado de um projeto de pesquisa da  FAPESP  – 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria 
com a BIREME – Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde. A partir de 2002, este projeto passou a contar com 
o apoio do  CNPq  – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (http://www.scielo.br/?lng=pt).

3.4 Procedimentos

A partir da realização das leituras teóricas, foram definidas as pa-
lavras-chave que seriam usadas nas buscas, as quais totalizaram 17 pa-
lavras-chave. Com a intenção de objetivar as pesquisas realizadas, usa-
mos o termo funções executivas ao final de cada grupo de palavras-chave, 
como segue: nível de desenvolvimento funções executivas, desenvolvimento 
funções executivas, aquisição linguística funções executivas, habilidade lin-
guística funções executivas, linguagem oral funções executivas, habilidade 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.fapesp.br/
http://www.bireme.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.scielo.br/?lng=pt
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fala funções executivas, produção oral funções executivas, desenvolvimento 
linguístico funções executivas, desenvolvimento cognitivo funções executi-
vas, escrita funções executivas, escrita espontânea funções executivas, al-
fabetização funções executivas, aquisição ortográfica funções executivas, 
níveis de escrita funções executivas, letramento funções executivas, leitura 
funções executivas, aprendizagem funções executivas.

Com a definição das palavras-chave, iniciamos o levantamento dos 
resumos de teses, dissertações e artigos sobre a influência das Funções 
Executivas no processo da Alfabetização, defendidas no Brasil e arma-
zenadas na BDTD do IBICT e na SciELO. Para isso, todas essas palavras 
foram colocadas na caixa de busca da BDTD e da SciELO. Em seguida, 
selecionamos, dentre as pesquisas recuperadas, os resumos das teses, 
dissertações e artigos que pareciam abordar as FEs em crianças de até 
8 anos de idade, com padrão típico de desenvolvimento, observando se 
abrangem a alfabetização.

A seguir, iremos apresentar o número de pesquisas que se enqua-
dram na temática deste levantamento, destacando a abrangência institu-
cional, geográfica e cronológica desses estudos no Brasil.

4 Análise dos dados

Primeiramente será apresentada a relação dos estudos cujo foco  
são as FEs no processo da alfabetização, e em seguida iremos expor as 
temáticas, a distribuição institucional, cronológica e geográfica das te-
ses, dissertações e artigos encontrados. Por último, mencionaremos os 
estudos que abordam outros aspectos das FEs em crianças de até 8 anos.
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Panorama de estudos sobre as FEs no processo da alfabetização

Encontramos um total de 145 trabalhos que abordam as FEs, sen-
do 69 teses e dissertações disponíveis na BDTD e 76 artigos na SciELO. 
Com base na leitura dos resumos, 9 pesquisas abordam as FEs em crian-
ças até os 8 anos de idade e 136 abordam as Fes em pessoas com idades 
superiores, ou seja, em outras fases do desenvolvimento humano, e/ou 
em casos de patologias diversas.

É importante destacar que as 9 pesquisas selecionadas são teses e 
dissertações e se encontram disponíveis na BDTD. Todos os artigos dis-
ponibilizados na SciELO abordavam as FEs em indivíduos com patolo-
gias diversas e/ou faixa etária superior à enfocada nesta pesquisa. 

Esses 9 estudos, que tratam das FEs em crianças de até 8 anos de 
idade, dentro do padrão esperado de desenvolvimento, foram encontra-
dos a partir das seguintes palavras-chave: nível de desenvolvimento fun-
ções executivas (7), desenvolvimento funções executivas (7), linguagem oral 
funções executivas (3), produção oral funções executivas (1), desenvolvimen-
to cognitivo funções executivas (4), leitura funções executivas (1), aprendiza-
gem funções executivas (6). 

Os demais 136 estudos foram obtidos através das seguintes pala-
vras-chave: escrita funções executivas (56), desenvolvimento linguístico 
funções executivas (48), habilidade fala funções executivas (24), alfabetiza-
ção funções executivas (17), letramento funções executivas (13), aquisição 
ortográfica funções executivas (12). 

As palavras-chave aquisição linguística funções executivas, habili-
dade linguística funções executivas, escrita espontânea funções executivas 
e níveis de escrita funções executivas não recuperaram nenhum estudo 
nas plataformas pesquisadas.
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O Gráfico 1 ilustra a relação dos estudos encontrados:

Vale ressaltar que essa combinação de palavras-chave nos levou 
somente aos autores que utilizaram pelo menos um dos vocábulos em 
seus resumos e que um mesmo estudo pode ter sido encontrado com 
mais de uma palavra-chave.

Distribuição geográfica e por instituição de ensino superior

De acordo com os estudos encontrados, o estado brasileiro que 
mais contribuiu com estudos sobre as FEs em crianças até os 8 anos de 
idade, dentro do padrão esperado de desenvolvimento, foi São Paulo (7 
pesquisas), seguido por Rio de Janeiro (1 pesquisa) e Minas Gerais (1 pes-
quisa). Percebe-se, pela distribuição, que todas as pesquisas estão con-
centradas na região sudeste, não sendo identificada nenhuma pesquisa 
nas demais regiões do país.

A relação de pesquisas desenvolvidas por instituições demonstra 
que 6 estudos foram desenvolvidos na Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, 1 estudo desenvolvido na Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” – UNESP, 1 estudo na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro e 1 estudo na Universidade Federal de Minas Gerais. 
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Considera-se, portanto, que ainda são poucas as instituições que desen-
volvem pesquisas sobre as especificidades das FEs em crianças de até 8 
anos de idade, seguindo o padrão de desenvolvimento esperado. O Gráfi-
co 2 ilustra a distribuição das pesquisas por instituição.

6

1

1

1

Gráfico 2 - Distribuição das pesquisas por Instituições de Ensino

MACKENZIE UNESP PUC-RJ UFMG

Distribuição cronológica

Na distribuição cronológica, observou-se que a primeira pesquisa 
sobre a temática em foco neste levantamento foi desenvolvida em 2007 e 
um novo estudo surgiu apenas em 2012, ou seja, 5 anos depois. Desde en-
tão, tem havido, pelo menos uma pesquisa por ano, conforme ilustra o qua-
dro 1, a seguir, no qual constam a autoria, ano de publicação, título e objeti-
vos da pesquisa e participantes, retirados dos resumos dos trabalhos.
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Quadro 1 – Apresentação dos estudos encontrados de acordo com a autoria, ano de 
publicação, título e objetivos da pesquisa.

Autor / Ano Título / Objetivos da pesquisa / Participantes

NATALE, 

L.L., 2007 

(p.6)

Dissertação: “Adaptação e investigação psicométrica de um conjunto de tarefas para 

a avaliação das funções executivas em pré-escolares: um estudo transversal.” – 

Adaptar e investigar um conjunto de tarefas executivas que foram utilizadas para avaliar 

o desempenho de uma amostra aleatorizada e demograficamente representativa de 

crianças pré-escolares (4, 5 e 6 anos de idade).

PAZETO, 

T.C.B., 2012 

(p.7)

Dissertação: “Avaliação de funções executivas, linguagem oral e escrita em pré-

escolares.” – Avaliar essas três habilidades (funções executivas, linguagem oral 

e linguagem escrita) em pré-escolares para verificar se elas aumentam com a 

progressão escolar e se estão correlacionadas entre si. Participantes: crianças, de 

ambos os sexos, com idades entre 4 e 6 anos, das séries Jardim I e Jardim II.

DIAS, N.M., 

2013 (p.6)

Tese: “Desenvolvimento e avaliação de um programa interventivo para promoção de 

funções executivas em crianças.” – Desenvolver o Programa de Intervenção sobre a 

Autorregulação e Funções Executivas (PIAFEx) e testar sua eficácia em uma amostra 

de crianças. Participantes: crianças da pré-escola e 1º ano do Ensino Fundamental, 

com idade média de 5,5 anos.

MARTINS, 

G.L.L., 2014

 (p.7)

Dissertação: “O ambiente familiar e o desenvolvimento das funções executivas: estudo 

correlacional com crianças de 3 a 6 anos.” – Avaliar a precisão e a correlação entre 

resultados em um instrumento para avaliação do ambiente familiar em dois formatos 

(questionário e visita) e verificar as relações entre o ambiente familiar, as práticas 

educativas dos pais e as funções executivas em crianças pré-escolares. Participantes: 

crianças com idades entre 3 e 6 anos, do Maternal II, Nível I e Nível II.

LEÓN, 

C.B.R., 2015 

(p.7)

Dissertação: “Funções executivas em crianças de 3 a 6 anos: desenvolvimento e 

relações com linguagem e comportamento.” – Investigar o desenvolvimento das 

funções executivas e sua relação com a linguagem e comportamento em crianças 

de 3 a 6 anos. Participantes: crianças do Maternal e Níveis I e II, de uma escola de 

Educação Infantil.

PEREIRA, 

A.P.P., 2016

(p.5)

Tese: “Intervenções para o desenvolvimento de funções executivas em crianças de 4 

a 6 anos de idade no contexto escolar e familiar.” – Verificar a eficácia da intervenção 

sobre funções executivas em estudantes brasileiros de Ensino Infantil e Fundamental, 

comparando o efeito quando apenas o professor recebe a instrução e quando 

professores e pais a recebem. Participantes: crianças de escolas de Educação Infantil 

e Fundamental.
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Autor / Ano Título / Objetivos da pesquisa / Participantes

PAZETO, 

T.C.B., 2016 

(p.8)

Tese: “Predição de leitura, escrita e matemática no Ensino Fundamental por funções 

executivas, linguagem oral e habilidades iniciais de linguagem escrita na Educação 

Infantil.” – Verificar se funções executivas, linguagem oral, habilidades preliminares de 

leitura e escrita, variáveis socioeconômicas, biológicas e visão do professor, avaliadas 

em idade pré-escolar, predizem desempenho no Ensino Fundamental em leitura, escrita 

e matemática. Participantes: crianças com idades entre 4 e 6 anos, das séries Jardim 

I, Jardim II e 1º ano.

OLIVEIRA, 

M.C.V., 

2018

(p.5)

Dissertação: “Avaliação neuropsicológica das funções executivas de pré-escolares.” 

– Realizar uma revisão bibliográfica referente aos estudos que investigam os estágios 

iniciais do desenvolvimento destas funções e, a partir disto, elaborar uma proposta 

para medir as funções executivas de crianças em idade pré-escolar, apontando os 

benefícios dessas investigações para a área do desenvolvimento infantil. Participantes: 

crianças em idade pré-escolar, em estágios iniciais do desenvolvimento das FEs.

ALCANTARA, 

G.K., 2019

(p.6)

Dissertação: “Programa de resposta à intervenção (RTI) em segunda camada 

para desenvolvimento das funções executivas no 1º ano do Ensino Fundamental 

I.” – Elaborar um programa de resposta à intervenção (RTI), em segunda camada, 

para desenvolvimento das funções executivas em escolares do 1º ano do Ensino 

Fundamental I e analisar a significância clínica do programa em um estudo-piloto. 

Participantes: crianças do 1º ano do Ensino Fundamental I, com idades de 6 anos a 6 

anos e 11 meses. 

Embora estas pesquisas abordem as FEs em crianças dentro de 
um padrão típico, constatou-se que todos estes estudos tratam das FEs 
em pré-escolares, exceto a pesquisa de Alcantara (2019) que trabalhou 
com crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, elaborando um progra-
ma de intervenção, tornando evidente a demanda por pesquisas sobre 
as FEs em crianças de até 8 anos de idade, na fase da alfabetização espe-
cificamente, por ser um momento tão específico do desenvolvimento da 
linguagem escrita.
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4.4 Temáticas das pesquisas que não abordam as FEs 
em crianças de até 8 anos de idade, dentro do padrão de 
desenvolvimento esperado

Foram identificados 136 estudos que se baseavam nas FEs para tra-
tar de outros aspectos, em crianças com até 8 anos, tais como: habilidade 
de tomada de decisão; perfil comportamental; relações adaptativas; de-
sempenho cognitivo; desempenho acadêmico de escolares; jogos de esti-
mulação; programas de intervenção; análise das propriedades psicomé-
tricas de bateria de testes; validação de instrumentos; comportamentos 
em patologias diversas; e indicadores de saúde mental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou um estudo, de natureza bibliográfica, com 
objetivo de expor um panorama de teses, dissertações e artigos reunidos 
na BDTD do IBICT e na SciELO sobre as FEs em crianças com até 8 anos 
de idade, com desenvolvimento dentro do padrão típico, observando se 
abrangem a alfabetização.

Os resumos coletados evidenciam que somente 6,3% das pesqui-
sas encontradas abordam as FEs em crianças com desenvolvimento tí-
pico e dentro da faixa etária pesquisada, enquanto 93,7% tratam das FEs 
em patologias diversas e/ou em adolescentes, adultos e idosos. Somente 
4 instituições de ensino superior produziram pesquisas em nível Stricto 
sensu (mestrado e doutorado) abordando a temática procurada, entre os 
anos de 2007 e 2019, sendo elas: Mackenzie, UNESP, PUC-RJ e UFMG. É 
importante ressaltar que em apenas 3 estados brasileiros houve estudos 
sobre a temática pesquisada, sendo que São Paulo foi o que mais produ-
ziu pesquisas, totalizando 7 estudos. Não foram identificadas pesquisas 
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com esse enfoque nas demais regiões do país, como também não foram 
encontrados artigos na plataforma da SciELO nesta perspectiva. 

Podemos considerar que os dados evidenciam uma demanda por 
mais pesquisas sobre as FEs no desenvolvimento cognitivo de crianças 
de até 8 anos de idade, confirmando a importância de estudos que rela-
cionem as FEs com o desenvolvimento linguístico e com a aquisição da 
linguagem escrita, ou seja, no processo de alfabetização.

Este estudo apresenta algumas limitações em virtude de ser nor-
teado pela leitura de resumos e pelas palavras-chave, que muitas vezes 
não coincidem com as que foram utilizadas pelos autores em seus estu-
dos, com base no referencial teórico encontrado. Entretanto, os resulta-
dos mostram que há uma demanda de trabalhos sobre as FEs com ênfase 
na fase da alfabetização, que é  um momento tão específico do desenvol-
vimento da linguagem escrita. 

Ressalta-se ainda, a importância de serem consultados também 
outros periódicos científicos e bancos de dados, para que sejam amplia-
das as discussões sobre as funções executivas na fase da alfabetização.
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Semelhanças e diferenças entre metáfora, 
gesto e línguas de sinais25
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RESUMO

O objetivo do artigo é investigar semelhanças e diferenças entre 
os conceitos de metáfora, gesto e língua de sinais. Para isso, foi realizado 
um estudo teórico e os conceitos foram trabalhados a partir de autores 
de diversas áreas do conhecimento. Desenvolve-se uma discussão com 
base em Cotrim; Avelar; Chaves (2018), Cienki; Müller, (2008), Quadros 
(2008), Strobell; Fernandes (1998), Capovilla; Raphel (2001), Baiocco; Si-
queira (2018), Brito (1997), Faria (2008), Gesser (2009), Honora; Frizanco 
(2010), Monte (2016), Pizzio; Rezende; Quadros (2008), Quadros; Karnopp 
(2004) e Silva; Santos (2018). Abordou-se a importância dos gestos e como 
eles são carregados de significados para realçar a ideia que é transmitida 
por meio da língua. Identificou-se no estudo que gestos e sinais não se 
confundem. Entende-se que gestos e metáforas são aspectos linguísticos 
utilizados pelos indivíduos como recursos comunicativos necessários 
para a clareza da comunicação, independente da língua que a usa. As di-
ferenças entre os conceitos se referem a aspectos de estilística e função 

25 Este texto foi devidamente revisado pelas autoras e orientadora.
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gramatical, que estão relacionados a aspectos culturais de cada grupo so-
cial. Sendo assim, percebe-se que o modelo cultural de uma determinada 
comunidade pode influenciar em novos modelos cognitivos, além da in-
teração entre culturas, identidades e diferentes línguas. 

Palavras-chave: Metáfora, Gesto, Língua de Sinais.

ABSTRACT

The aim of the article is to investigate similarities and differenc-
es between the concepts of metaphor, gesture and sign language. To this 
end, a theoretical study was carried out and the concepts were worked 
on from authors from different areas of knowledge. A discussion is de-
veloped based on Cotrim; Avelar; Chaves (2018), Cienki; Müller, (2008), 
Quadros (2008), Strobell; Fernandes (1998), Capovilla; Raphael (2001), 
Baiocco; Siqueira (2018), Brito (1997), Faria (2008), Gesser (2009), Honora; 
Frizanco (2010), Monte (2016), Pizzio; Rezende; Quadros (2009), Quadros; 
Karnopp (2004) and Silva; Santos (2018). The importance of gestures and 
how they are loaded with meanings were addressed to highlight the idea 
that is transmitted through the language. The study identified that ges-
tures and signs are not to be confused. It is understood that gestures and 
metaphors are linguistic aspects used by individuals as communicative 
resources necessary for the clarity of communication, regardless of the 
language they use. The differences between the concepts refer to aspects 
of stylistics and grammatical function, which are related to cultural as-
pects of each social group. Thus, it can be seen that the cultural model 
of a given community can influence new cognitive models, in addition 
to the interaction between cultures, identities and different languages. 

Keywords: Metaphors, Gestures, Sign Language.
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INTRODUÇÃO

A linguagem é importante para a comunicação e tem sido alvo de 
estudos e reflexões desde Aristóteles. Os estudos cognitivos da lingua-
gem acrescentam aos estudos da comunicação grandes avanços, levan-
do em consideração que tais estudos, numa perspectiva social, retratam 
o mundo através de categorizações dos objetos e das coisas e descrevem 
como essa categorização se processa na mente. A linguística cogniti-
va descreve a linguagem como meio de conhecimento e promove a in-
teração entre os seres humanos e suas experiências de mundo. Nessa 
perspectiva, as unidades e estruturas linguísticas são estudadas como 
manifestações das capacidades cognitivas gerais dos indivíduos que, por 
meio de suas experiências culturais e sociais, promovem interação co-
municativa agindo sobre o outro e influenciando quanto ao pensamento 
e ao comportamento.  

A linguística considera ainda que os sistemas linguísticos são or-
ganizados em modelos cognitivos idealizados (MEDEIROS; SANTOS; ME-
DEIROS, 2015, p. 2-3). Todo o conhecimento humano que surge através 
das interações socioculturais são construções cognitivas que formam os 
modelos cognitivos idealizados:

esses modelos culturais não possuem informações completas, 
uma vez que sua natureza social lhes permite modificar-se e adap-
tar-se a variadas situações, não sendo assim internalizados de 
forma decisória, mas produzidos e reproduzidos de acordo com 
diferentes propósitos. Nesse sentido, esses modelos serão preen-
chidos com atributos prototípicos de cada cultura.

Esse modelo cultural varia de cultura para cultura e serve de base 
para a organização de outras modelos cognitivos. O modelo cultural da 
comunidade surda se difere da comunidade ouvinte, a começar pelas lín-
guas, que possuem estruturas diferentes. A Língua Brasileira de Sinais 
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(Libras), própria da comunidade surda brasileira, de modalidade espaço-
-visual utiliza as mãos, as expressões corporais e faciais para a produção 
do enunciado, e o olhar para receber a mensagem. É diferente se compa-
rarmos com a Língua Portuguesa, que é uma língua oral-auditiva. Dessa 
maneira, a interação entre surdos e ouvintes amplia a visão de mundo 
dentro das duas culturas. Observa-se nas conversações informais com os 
surdos, com certa freqüência, o uso de metáforas, ora como empréstimo 
da Língua Portuguesa ora criadas de forma intracultural. 

Essas diferenças e semelhanças presentes na metáfora, nos gestos 
e na Libras que impulsionaram a produção deste artigo, que tem como 
objetivo analisar, ainda que de forma breve, essas diferenças e semelhan-
ças que se tornam evidentes na contraposição da Libras e da Língua Por-
tuguesa. Assim, justifica-se a relevância deste estudo, a contribuição de 
novos dados para o campo de estudo relacionado a esta área. Além disso, 
demonstrar a influência cultural que uma determina comunidade tem 
sobre um determinado sistema linguístico. 

Este estudo se tornou possível a partir de uma pesquisa bibliográ-
fica, em que foi reunida uma gama de textos e autores já tornados públi-
cos em relação a este tema, propiciando uma análise com um novo enfo-
que. Desta forma, serão abordados, em um primeiro momento, conceitos 
sobre a metáfora e o gesto; em seguida, há uma breve explanação sobre 
as línguas de sinais e a Língua Brasileira de Sinais, como esta chegou ao 
Brasil. Logo, aborda-se as diferenças e semelhanças entre Libras e gestos, 
Libras e metáforas. 

Metáforas e gestos

A metáfora do grego metaphorá (mudança; transposição), pelo latim 
metaphõra (metáfora), permite a substituição de um termo por outro. De acor-
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do com Lakoff (2008), um dos princípios básicos é que a metáfora deriva de 
mapeamentos conceituais entre domínios. Ainda de acordo com Lakoff e John-
son ([1980] 2002, p. 46-48 apud FARIA, 2008, p. 181), na perspectiva da 
linguística cognitiva, a metáfora é vista como um tipo de atividade, em que

o modo como pensamos, o que experienciamos e o que fazemos 
todos os dias são uma questão de metáfora”. Para eles, “a essên-
cia da metáfora é entender e experimentar um tipo de coisa em 
termos de outra”, o que significa dizer que as metáforas têm base 
cognitiva e, por isso, não são assuntos da língua, mas do pensa-
mento ou da ação.

É relevante considerar o contexto sócio-cultural, em que o su-
jeito está inserido, para que haja uma maior compreensão da metáfora 
que está sendo produzida e recebida. Em vista disso, é possível que um 
italiano não consiga compreender a metáfora utilizada por um chinês, 
caso o contexto sócio-cultural não for amplamente conhecido. Levando 
em consideração que os aspectos culturais influenciam a compreensão 
da metáfora de forma significativa, Fairclough (2001 apud FARIA, 2008), 
afirma que, do ponto de vista cognitivo e pragmático, as metáforas aca-
bam estruturando a forma de pensar, agir, as crenças, e até mesmo, os 
sistemas de conhecimento do sujeito de forma profunda e essencial. São 
tão profundamente naturalizadas no interior de uma cultura particular, 
que se tornam imperceptíveis e indissociáveis do discurso. 

Muitas vezes, as pessoas, para estabelecerem comunicação e inte-
ração diária, recorrem às metáforas, porque definir conceitos abstratos 
é tarefa bastante difícil se não se recorre a elementos do mundo sensí-
vel, a elementos da experiência. É, portanto, um mecanismo cognitivo, 
e não necessariamente uma figura de linguagem apenas. Na metáfora, 
uma palavra ou expressão é usado com o sentido de outra disponível na 
experiência e com a qual é possível estabelecer uma relação de analogia. 



- 169 - 

O exemplo, a seguir, ajudará a compreender isso:

[1] Minha prima é uma flor. 

Neste caso, houve a mescla entre o domínio de “parentesco” (mi-
nha prima) com o domínio de “vegetal” (uma flor) para dizer que “minha 
prima é delicada.”

Se a metáfora tem como base os mapeamentos de domínio mescla-
dos no sistema conceitual, então, as palavras devem oferecer condições 
para fazer os mapeamentos. E é através das expressões metafóricas que 
isso acontece. Por exemplo, na frase: “Eu vou embarcar nesse amor”, o ver-
bo ‘embarcar’ tem relação com ‘viagem’, ‘avião’, ‘barco’. Sendo assim, o 
enunciado implica a metáfora conceptual “o amor é uma viagem.”  

As expressões metafóricas, como mecanismos de funcionamen-
to da cognição, encontram-se também em outras linguagens, além da 
verbal. Segundo Cienki (2008), desde a década de 1980, tem havido uma 
quantidade crescente de pesquisas que mostram gestos espontâneos du-
rante a produção da linguagem, especialmente gestos das mãos e ante-
braços, que também podem construir expressões metafóricas. O gesto 
é a gesticulação de alguma parte específica do corpo, como os braços, 
cabeça, mãos. Normalmente, representa um sinal de comunicação não-
-verbal, usado para expressar pensamentos, ideias ou sentimentos.  Eles 
variam de cultura para cultura. Por exemplo, o sinal de positivo com a 
mão (dedos fechados com o polegar para cima) tem uma interpretação no 
Brasil que pode ser diferente de outras culturas ao redor do mundo. Os 
gestos diferem no grau de convencionalidade das suas formas e das suas 
funções, tal como propõe Cienki (2008):

a. Existem gestos que têm significados fixos na cultura em que 
estão habituados, também chamados de “emblemas”;
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b. Há gestos que são produzidos enquanto se fala, de forma es-
pontânea e, muitas vezes, involuntariamente. São altamente 
dependentes do contexto, e nem sempre têm um significado. 

O gesto metafórico para McNeill e Levy (1982 apud CIENKI, 2008) 
e Mc Neill (2008) é quando as metáforas são incluídas em quatro tipos de 
gestos espontâneos associados à fala. São eles:

a. Batidas – gestos rítmicos que marcam palavras ou frases como 
significativas para o seu discurso/ conteúdo pragmático;

b. Dêiticos – apontar para entidades concretas ou em espaços 
particulares;

c. Icônicos – representação da forma ou do movimento de enti-
dades físicas, ou da relação entre eles;

d. Metafórico – conteúdo pictórico apresenta uma ideia abstra-
ta.

Para McNeill (2008), esses gestos constituem expressões da metáfo-
ra do canal. Na metáfora do canal, considera-se uma prática comum de pen-
sar e falar sobre ideias como se fossem objetos, e sobre comunicação como 
se fosse uma simples transferência das ideias através de um recipiente. 

Müller (2008) classifica os gestos metafóricos em vários tipos de 
gestos: 

a. Gestos discursivos: que estruturam uma expressão (como fa-
zer uma batida para enfatizar, ou contar os pontos lógicos que 
se está fazendo nos dedos de uma mão);

b. Gestos performativos: que decretam atos de fala (tais como 
rejeitar uma oferta, “negação com a cabeça”, pedir algo com a 
mão aberta, a palma da mão para cima). Coloca-se em evidên-
cia o que está sendo dito;
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c. Gestos referenciais: que podem referir-se a algo concreto ou 
abstrato. Os gestos referenciais concretos podem indicar seu 
ícone referencial de várias maneiras. No caso dos gestos refe-
renciais abstratos, eles não podem representar o próprio refe-
rencial abstrato iconicamente. 

Com os conceitos acima brevemente expostos, a seguir faz-se uma 
relação entre metáfora, gesto e línguas de sinais, na perspectiva da Lin-
guística Cognitiva. Antes, abordaremos o conceito de línguas de sinais, 
Libras e sua origem. 

Breve consideração sobre a língua de sinais e a Língua Brasileira 
de Sinais

As línguas de sinais, de acordo com Quadros (2008), são sistemas 
linguísticos que expressam ideias, sentimentos e ações, mediante a ne-
cessidade natural do homem em se expressar. É uma língua de modalida-
de visual-motora, em que, a realização da língua de sinais é estabelecida 
por meio da visão e da utilização do espaço, ou seja, usam as dimensões 
que o espaço oferece na constituiçao de seus mecanismos fonológicos, 
morfológicos, sintáticos e semânticos para transmitir significados, per-
cebidos pelos seus usuários por meio das mesmas dimensões espaciais. 

Gesser (2009) afirma que, nas comunidades das línguas orais, cada 
país tem sua própria língua e com as línguas de sinais não é diferente. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, os surdos “falam” a língua americana de 
sinais; na França, a língua francesa de sinais; no Brasil, a língua brasilei-
ra de sinais, e assim por diante. Então, a língua de sinais não é universal. 
Aqui no Brasil, a língua de sinais utilizada é a Libras – Língua Brasileira de 
Sinais. De acordo com a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, é estabelecida 
como forma de comunicação, expressão e transmissão de ideias e fatos, 
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oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Tem um sistema 
linguístico de natureza visual-motora e com estrutura gramatical pró-
pria. Por meio da Libras é possível estabelecer uma comunicação clara 
e coerente entre surdo e surdo e/ou surdo e ouvinte. Brito (1997) diz que 
a diferença entre as línguas de sinais e línguas orais está na modalidade 
em que são reproduzidas: a primeira de modalidade é visual e motora, en-
quanto que as línguas orais são de modalidade oral e auditiva.

Libras no Brasil: como e quando começou

A Língua Brasileira de Sinais, como toda língua, surgiu a partir de 
uma necessidade natural de comunicação em resultado do contato exis-
tente entre comunidades surdas espalhada por todo o país e passaram-
-na de geração em geração. 

No Brasil, a língua de sinais chega em 1856, trazida pelo Imperador 
Dom Pedro II, que trouxe para o território brasileiro o professor francês 
surdo Hernest Huest, ex-aluno surdo do Instituto de Jovens Surdos de 
Paris. Hernest trouxe o alfabeto manual francês e a língua francesa de 
sinais e, de acordo com Honora (2009), ele apresentou documentos im-
portantes para educar os surdos, mas ainda não havia escolas especiais 
no país. Hernest tinha a finalidade de fundar no Brasil a primeira escola 
para surdos, fato que ocorreu em 26 de setembro de 1857 na cidade do 
Rio de Janeiro, quando foi fundado o Instituto Nacional de Surdos Mudos 
(INSM). Esse nome foi alterado para INES (Instituto Nacional de Educa-
ção de Surdos) em 1857. O Instituto era voltado para educação literária 
e profissionalizante. Era ensinada a língua francesa de sinais, que, pos-
teriormente sofreu adaptações, surgindo, então, a Língua Brasileira de 
Sinais. A Libras tem, portanto, origem francesa.



- 173 - 

Em 1977 foi fundada por alguns educadores ouvintes a Federação 
Nacional de Integração dos Deficientes Auditivos (FENEIDA). Esse nome 
foi modificado em 1986, quando passou a se chamar Federação Nacional 
de Educação e Integração para Surdos (FENEIS). Por influência e atuação 
desta instituição na sociedade, o ensino da Libras passa a ser exigido pela 
comunidade surda. A partir daí a Libras assume seu papel linguístico no 
cenário nacional, sendo difundia e contemplada como língua nos dife-
rentes Estados brasileiros e passando a ser utilizada não apenas na área 
educacional, mas nos diferentes setores sociais.

Em 2002, a Lei 10.436 reconhece a Libras como meio de comunica-
ção e expressão da comunidade surda e que deve ser ensinada obrigato-
riamente para novos licenciados e profissionais de fonoaudiologia. Ain-
da, deve ser ensinada de forma optativa para todos os demais estudantes 
do ensino superior brasileiro.

Libras e gestos: diferenças e semelhanças

O que diferencia as línguas de sinais dos gestos é que nem sem-
pre, de acordo com Cienki (2008), os gestos carregam um significado. 
Em alguns casos, são vistos como gesticulação que acompanham a fala. 
Enquanto que na língua de sinais, todo “sinal” produzido transmite um 
significado. Então, línguas de sinais não são gestos. 

Existem algumas semelhanças entre os gestos metafóricos e as 
línguas de sinais. Analisamos aqui a Libras em relação a esses gestos, ca-
tegorizados acima por Müller (1998), em: gestos discursivos; gestos per-
formativos e gestos referenciais. A relação de semelhança só é possível 
neste caso, porque esses gestos trazem em sua produção um significado. 
Eles ajudam na construção semântica do enunciado. Em Libras, pode-
mos considerar sinais que desempenham os mesmos papéis linguísticos 
dentro de um contexto. Passamos à abordagem de cada um.
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Sinais Discursivos 

Para Müller (2008), os gestos discursivos são aqueles que estru-
turam uma expressão através de gestos que venham evidenciar ou en-
fatizar a ideia transmitida. Em Libras, pode-se considerar as expressões 
faciais e corporais, como um recurso linguístico no discursivo. Com base 
em Quadros e Karnopp (2004), os sinais manuais sempre vêm acompa-
nhados por expressões faciais, que podem ser consideradas gramaticais. 
Essas expressões também são chamadas de não manuais, e de acordo 
com Liddel (1980, p.13 apud QUADROS; KARNOPP, 2004): “a face do si-
nalizador raramente é neutra ou descontraída; a sinalização também é 
acompanhada pela posição da cabeça ‘não-neutra’, por movimentos da 
cabeça e movimento do corpo”. 

As expressões faciais e corporais, portanto, exercem funções re-
levantes para a construção do discurso em Libras. Conforme Strobell e 
Fernandes (1998), as expressões faciais e corporais fazem parte da pro-
dução de frases nas formas afirmativa, exclamativa, interrogativa e ne-
gativa. São as expressões faciais e corporais acompanhadas dos sinais, 
que irão diferenciar os tipos de frases ou enunciados realizados durante 
o discurso. A seguir, analisamos cada forma:  

Forma Afirmativa: a expressão facial é neutra.

 Figura [01]: “Eu trabalho em julho”.

Fonte: Elaborado pelas autoras, adaptado de Capovilla e Raphael (2001, p. 632, 1263 e 789)
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Forma Interrogativa: sobrancelhas franzidas e um ligeiro movi-
mento da cabeça inclinando para cima.

Figura [02]: “Que horas são? ”

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p. 1104)

Forma Exclamativa: sobrancelhas levantadas, em alguns casos 
com um movimento da cabeça inclinando-se para cima e para baixo.

Figura [03]: Prazer conhecer você!

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p. 1071)

Forma Negativa: de acordo com Honora (2010), pode acontecer 
através do acréscimo de um “movimento negativo com a cabeça”, de for-
ma simultânea ao sinal.
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Figura [04]: “Entender”

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p. 591)  

Figura [05]: “Não entender”

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p. 936) 

Além, das expressões faciais e corporais usadas como marcadores 
de tipos de frases, essas expressões tornam-se necessárias e quase que 
indispensáveis em determinados sinais, para que haja uma compreensão 
maior por parte do receptor da mensagem. Observemos os sinais a seguir: 

Figura [06] – sinal de “cansaço”

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p. 353)
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Figura [07] – sinal de “medo” 

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p. 882)

Figura [08] – sinal de “distração”

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p. 552)

Por meio dos exemplos, percebe-se que os sinais produzidos sem 
essas expressões ficam semanticamente incompletos. 

Concluindo essa subseção, os gestos discursivos que acompanham 
a fala, evidenciam a situação do discurso, e do ponto de vista da linguís-
tica cognitiva, traz uma significação maior para quem está produzindo 
e recebendo a mensagem. Da mesma forma em Libras, através das ex-
pressões faciais e corporais produzidas juntamente com os sinais, ser-
vem para dar uma significação e uma compreensão maior ao discurso 
produzido. Além do mais, as expressões não manuais fazem parte dos 
parâmetros constituintes da Libras. 
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Sinais Performativos

Nas línguas de sinais, utilizam-se os “verbos que incorporam o 
objeto”. Conforme Strobell e Fernandes (1998), são os verbos que têm os 
seus parâmetros alterados para especificar informações. Então, a produ-
ção de um verbo em Libras poderá mudar de acordo com o contexto.

Exemplo: verbo “cortar”

Figura [09] - Cortar papel – cortar cabelo – cortar unha.

Cortar – papel

Cortar – cabelo 

Cortar – unha 

(com cortador 

de unha)

Fonte: Elaborado pelas autoras adaptado a partir de Capovilla e Raphael (2001, p.473).
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Cienki (2008) afirma que os gestos performativos contribuem para 
colocar o que está sendo dito em evidência, através de um gesto. Na Li-
bras, essa evidência acontece por meio da produção de verbo que incor-
pora o sinal, tornando ainda mais claro o que está sendo dito. 

Sinais Referenciais 

Em Libras, os referentes são utilizados para evidenciar ou mapear 
melhor a realidade de um discurso narrativo, por exemplo. Para isso, uti-
liza-se a “dêixis” – palavra grega que significa apontar ou indicar – usada 
para descrever uma forma particular de estabelecer nominais no es-
paço que são utilizados pelos verbos com concordância como parte de 
sua flexão (QUADROS; KARNOPP, 2004). O termo dêixis, de acordo com 
Lyons (1981 apud QUADROS, 2008) origina-se da noção de referência ges-
tual, através da identificação do referente pelo significado de algum gesto 
corporal por parte do falante. Nas línguas de sinais, a dêixis é utilizada 
com função de pronomes pessoais, realizada pelo dedo indicador direta-
mente apontado para um ponto no espaço, caso o referente do discurso 
não esteja presente (figura 05) ou, caso o referente esteja presente na si-
tuação comunicativa, a apontação será feita diretamente para ele (figura 
06). Pode ser observado nos exemplos abaixo. 

Figura [10] – Discurso realizado com referentes ausentes 

Fonte: Lillo-Martin; Klima (1990, p. 192 apud PIZZIO, REZENDE, QUADROS, 2009, p. 4).
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Na figura 10, é estabelecido um referente para os personagens que 
não estão presentes no discurso, desta forma, toda vez que o interlocutor 
quiser fazer referências a esses personagens, ele poderá utilizar da 
apontação, indicando o local onde está o referente, antes estabelecido 
no discurso. 

Figura [11] – Discurso realizado com referentes presentes

Fonte: Lillo-Martin; Klima (1990, p. 192 apud PIZZIO, REZENDE, QUADROS, 2009, p. 4)

Neste caso da figura 11, em que o referente está presente, não há a 
necessidade de estabelecer no espaço um referente, pois eles estão pre-
sentes, assim, utiliza-se apenas da apontação. 

Libras e metáfora: semelhanças e diferenças

A metáfora, do ponto de vista da Linguística Cognitiva, como já 
foi dito anteriormente em referência a Lakoff e Johnson ([1980]; 2002 
apud CIENKI, 2008), é considerada como mecanismo do pensamento e 
da ação, e não apenas da língua. Os estudiosos da Linguística Cognitiva 
consideram que as metáforas derivam de mapeamentos conceituais en-
tre domínios, dado que, o usuário da língua, apoiado nas experiências 
vividas cotidianamente, tendem a verificar semelhanças entre diferen-
tes conceitos e domínios do conhecimento. A competência metafórica 
é adquirida através das experiências percebidas e obtidas por meio da 
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audição, visão, olfato e tato. Wilcox (2000, p.32 apud FARIA, 2008, p. 183) 
afirma que, no caso dos surdos, eles “usam seus olhos para propósitos 
funcionais além do que usam os ouvintes”. Desta forma, as metáforas, 
nas línguas de sinais são, aparentemente, orientadas pela visão, diferen-
ciando assim, a visão de mundo que o surdo e o ouvinte têm.  

A criação, a compreensão e o uso de metáforas relacionadas à Li-
bras e à Língua Portuguesa podem, portanto, ter algumas diferenças, 
levando em consideração que os usuários são pertencentes a línguas, 
a comunidades e a culturas diferentes, dividindo um mesmo território 
geográfico. Por exemplo, nem sempre um surdo irá compreender o signi-
ficado de uma metáfora que é própria da comunidade ouvinte. A metáfo-
ra “ele me deu um bolo ontem à noite”. Se esse enunciado for sinalizado 
da mesma forma que está escrita, o surdo não irá compreender o sentido 
da metáfora. Nesse caso, é necessária a tradução do real significado da 
sentença, que é “Ele me deixou esperando ontem à noite”. Percebemos a 
diferença na produção e na percepção das metáforas, devido ao contexto 
em que ambos estão inseridos. Porém, a função linguística da metáfo-
ra, de forma geral, torna-se a mesma para ambas as línguas. Sobre isso, 
Monte (2016, p. 3) afirma que “é o uso contextualizado de metáforas que 
torna possível a sua existência e eficácia na comunicação.”

Então, as metáforas estão bem presentes nos discursos diários 
produzidos em Libras. As características metafóricas nessa língua são 
tão evidentes que existem inclusive alguns sinais que já trazem os traços 
metafóricos embutidos em sua forma. Observemos os exemplos a seguir:
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Figura [12] – sinal de admirado 

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p.156)

Na Língua Portuguesa, temos a expressão metafórica “queixo caí-
do” usada para dizer que estamos “admirados com ou por algo”. Em Li-
bras, neste caso, não é necessário o uso de outros sinais para metaforizar 
o que será dito, pois, o próprio sinal já traz essa expressão ou a ligação 
de “queixo caído” significando “admiração. ” Diante disso, pressupõe-se 
uma influência da metáfora presente na Língua Portuguesa para a cria-
ção da metáfora nos sinais da Libras. Segue outro dado:

Figura [13] – sinal de futuro 

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p. 697)

O sinal de futuro é realizado com um movimento que faz toda a 
diferença para a construção do sentido: o movimento é feito para frente. 
O que ainda irá acontecer está para a frente, tendo como referência o que 
já passou, que ficou para trás. Segundo Faria (2008), acima-abaixo, fren-
te-trás, dentro-fora, perto-longe, correspondem a funções corporais que, 
principalmente nas línguas de sinais, são metaforizadas pela tendência 
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da modalidade da língua. Em diferentes culturas, passado e futuro são 
concebidos, respectivamente, como “para trás” e “para frente”. Isso se 
deve à constituição físico-motora do corpo humano que funciona para 
andar para frente. Como o futuro é concebido como “algo desconhecido”, 
por semelhança, nessas culturas a representação de futuro se dá “para 
frente”, uma vez que é à frente de nosso corpo que o desconhecido parece 
se manifestar. Enquanto isso, aquilo que já é conhecido e que já passou, 
ou seja, o passado é representado como “para trás”. 

Figura [14] – sinal de passado

Fonte:  Capovilla e Raphael (2001, p.1015)

Figura [15] – sinal de próximo. (sentido de seguinte)

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p.1092)

Há também a metáfora diferente, que são próprias da comunidade 
surda, geralmente para o ouvinte que não é imerso na Libras, torna-se 
incompreensível. Apresentamos a seguir alguns exemplos das metáforas 
em Libras, de acordo com Pizzio, Rezende e Quadros (2009):
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Metáfora Equivalente: são reproduzidas de forma equivalente na 
forma e no sentido.

Figura [16]: [PÃO-DURO]:  designado a pessoa apegado ao dinheiro. Sovina, avarento.

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p.1001)

Metáfora Semelhante: há uma equivalência no sentido, e diferen-
ça na forma. Observe:

Figura [17]: [LEVAR BOLO]: designado à falta ou falha em relação a um compromisso, 
em que a pessoa não comparece no local ou hora combinada. 

 
Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p.862)

Metáfora diferente: diferente na forma e no sentido. Não tem 
correspondência na Língua Portuguesa, pois origina-se do universo lin-
guístico dos surdos.  

Figura [18]: [MÃOS LEVES]: para indicar que a pessoa tem fluência em línguas de 
sinais. 

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p.866, 814)
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Com esta breve abordagem sobre a metáfora e a Libras, podemos 
perceber a importância do uso contextualizado da metáfora tanto nas 
línguas orais, quanto nas línguas de sinais. Além disso, o que difere en-
tre as metáforas da Língua Portuguesa para a metáfora da Libras são os 
usuários das línguas e a modalidade como ela será reproduzida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que este trabalho tenha alcançado o objetivo de de-
monstrar com clareza as diferenças entre metáfora, gesto e Libras. A 
importância dos gestos metafóricos, na construção do sentido de um 
enunciado ou discurso das línguas orais. Dessa forma, percebe-se o fenô-
meno do bimodalismo, que se dá pelo o uso simultâneo da língua em duas 
modalidades, oral e gestual, ambos transmitindo um significado. Além 
disso, pôde-se perceber também que a Libras não é simplesmente um 
gesto, mas é uma língua com uma estrutura linguística definida a partir 
de parâmetros manuais, faciais e corporais.

Além do mais, analisamos a forte presença das metáforas na Li-
bras. Algumas metáforas surgiram devido à influência da Língua Portu-
guesa, de tal modo que são reproduzidas na Libras da mesma forma e 
com o mesmo sentido. Outras tiveram influência da Língua Portuguesa, 
porém, tiveram sua forma alterada na Libras, mas mantendo o mesmo 
sentido. Outras ainda são próprias da comunidade surda, já que não so-
freram nenhuma influência da Língua Portuguesa. Na Libras, ainda têm 
os sinais metafóricos que, por si próprios, em sua estrutura, já carregam 
a metáfora. Enfim, com o desenvolvimento deste trabalho, identificou-se 
que existem algumas diferenças e semelhanças entre metáfora, gesto e 
Libras.  E que o modelo cultural de uma determinada comunidade pode 
influenciar em novos modelos cognitivos, além da interação entre cultu-
ras, identidades e línguas diferentes.   
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A importância da função autor no  
sujeito-professor26

Mariana Rigonatto 
Leosmar Aparecido da Silva 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo debater como a função autor no su-
jeito-professor pode ser um mecanismo de desenvolvimento de novas 
práticas de ensino que possibilitem repensar a educação, desfazendo-
-nos de falsas certezas que têm controlado o fazer docente. Metodologi-
camente, analisamos as considerações de Foucault sobre autoria em O 
que é um autor? (2002). Também, para discutir sobre o papel do professor 
no estabelecimento de novas práticas de ensino dentro do dispositivo 
disciplinar escolar, buscamos a voz de Deleuze (2006). Como resultado, 
observamos que a função autor pode ser uma ferramenta de mudança no 
ensino de língua portuguesa, a sua presença na elaboração de materiais 
de ensino é fundamental para a transformação de contextos excluden-
tes, pouco privilegiados em recursos de ensino e tão mal valorizados nas 
questões que se relacionam ao ato de ensinar. Este trabalho contribui 
para que professores possam refletir sobre as ações que o sujeito-profes-
sor-autor pode desenvolver para, a partir da vivência em seu contexto, 

26 Este artigo foi devidamente revisado por seus autores.
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produzir coletivamente a possibilidade do novo.

Palavras-chave: função autor, Práticas de ensino, Sujeito, Dispositivo, 
Professor.

ABSTRACT 

This article aims to discuss how the author role in the subject-tea-
cher can be a mechanism for the development of new teaching practices 
that allow rethinking education, undoing false certainties that have con-
trolled teaching. Methodologically, we analyze Foucault’s considerations 
about authorship in What is an Author ? (2002). Also, to discuss the role 
of the teacher in establishing new teaching practices within the school 
disciplinary device, we sought the voice of Deleuze (2006). As a result, we 
note that the author role can be a tool for change in Portuguese language 
teaching, its presence in the preparation of teaching materials is funda-
mental for the transformation of exclusionary contexts, little privileged 
in teaching resources and so badly valued in the issues. that relate to the 
act of teaching. This work contributes for teachers to reflect on the ac-
tions that the subject-teacher-author can develop to, from the experien-
ce in their context, collectively produce the possibility of the new.

Keywords: author role; Teaching Practices, Subject, Device, Teacher.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este artigo é o princípio das reflexões que iniciamos em nossa pes-
quisa de Mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Goiás. As 
questões teóricas sobre a função autor no sujeito-professor têm sido de 
grande interesse para a análise dos dados que serão coletados no decorrer 
do trabalho. Trata-se, portanto, nesse momento, de apenas uma das par-
tes de nossas reflexões sobre o tema, mas que tem sido ampliada e reorga-
nizada ao longo do curso e dos discursos com os quais temos tido contato. 

A autoria é um conceito complexo sobre o qual refletimos a par-
tir das abordagens teóricas de Foucault e outros autores, portanto, esta 
é a voz que reconhecemos como precedente da nossa própria voz nesse 
momento discursivo. O motivo pelo qual nos permitimos investigar a au-
toria justifica-se pelo fato de ter havido uma nova possibilidade de olhar 
para o sujeito-professor em sua prática pedagógica: o questionamento da 
unicidade do sujeito por meio de uma desconstrução de uma voz única e 
que seria a origem do que nós pensamos, dizemos e fazemos.  Dessa for-
ma, no universo escolar, onde o sujeito-professor encontra-se circunda-
do de opiniões sobre como deve ou não se comportar, como devem ser ou 
não as suas práticas, os seus dizeres, os seus fazeres, constituiu-se como 
lócus privilegiado para tal reflexão. É nesse espaço que há a oportunidade 
de analisar os discursos que atravessam nós professores e nos instiga a 
deslocarmo-nos de uma posição passiva idealizadora para, enfim, mais 
conscientes das vozes que pronunciamos e materializamos na escola, 
possamos produzir diariamente um futuro educacional mais promissor.

Assim, longe estamos da intenção de prescrever uma função ideal 
para o sujeito-professor em suas práticas educativas. Antes, propomo-
-nos refletir e analisar, por meio de um diálogo teórico, sobre quais me-
canismos podemos dispor para concretizarmos processos de libertação 
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dos dispositivos de controle como a escola, ou seja, quais são as oportuni-
dades de ação que o sujeito-professor pode organizar para, a partir da vi-
vência em seu contexto, produzir coletivamente a possibilidade do novo.

Na primeira seção do artigo, apresentamos os aspectos teóricos 
que norteiam a nossa escrita no que diz respeito às questões sobre au-
toria e ensino. Dessa forma, a primeira parte é um mergulho nas águas 
profundas da filosofia da linguagem, onde encontramos as bases teóri-
cas para refletir sobre o conceito de autoria, verdadeiros tesouros que 
têm nos inquietado e que, por muitas vezes, sentimo-nos afogar numa 
imensidão de novas perspectivas para as diversas funções que ordenam, 
controlam e constituem o sujeito-professor-autor.

A segunda seção é um momento de navegar nessas águas a bordo 
de uma embarcação que possui instrumentos para ser construtora de 
seu próprio destino, mas que não raras vezes têm se deixado levar pas-
sivamente pelas mudanças da maré. Refiro-me aqui à sala de aula e a sua 
relação com a abordagem da autoria, ou seja, como essas teorias da filo-
sofia da linguagem têm sido (ou não) utilizadas como instrumentos para 
levar essa embarcação (e seus tripulantes) a destinos que possam trans-
gredir limites e fixar novas fronteiras para o ensino.

Águas profundas: o conceito de autoria em Foucault

Na concepção foucaultiana, autor é uma particularização da fun-
ção sujeito e, portanto, não é um ser de onde se origina nossos dizeres, 
nem um ser que se utiliza, modifica e renova discursos que o precede. 
Autor é uma função que se caracteriza como uma forma de organizar o 
discurso, ou seja, removimentar e acrescentar características próprias 
do indivíduo que se posiciona como sujeito autor em suas práticas dis-
cursivas. Para ele,
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o que me interessa é mostrar que não há, de um lado, 
discursos inertes, já em grande parte mortos, e, de ou-
tro lado, um sujeito todo-poderoso que os manipula, os 
altera e os renova. Ao invés disso, os sujeitos que discur-
sam fazem parte do campo discursivo – eles encontram 
aí seu lugar (e suas possibilidades de deslocamento) e sua 
função (e suas possibilidades de mutação funcional). O 
discurso não é o lugar de irrupção da subjetividade pura, 
mas sim um espaço de posições e de funcionamentos di-
ferenciados para os sujeitos. (FOUCAULT apud ALVES, 
2014. p.52)

Assim, “a função autor é característica do modo de existência, de 
circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma 
sociedade” (FOUCAULT, 2002, p. 46), ou seja, quando o indivíduo exerce 
a sua função autor, existe uma forma de definição sobre como são ex-
pressos os interdiscursos que o constituem, permitindo-nos a percep-
ção dos diferentes “eus” que ocupa na sua produção discursiva. Dessa 
forma, aquele que enuncia não é propriamente uma pessoa, mas um 
sujeito que não possui uma existência externa à linguagem. Ele existe 
no âmbito da história da sua própria linguagem, constituída pelas lin-
guagens que o atravessam.

Outro aspecto levantado por Foucault é a não homogeneidade da 
função autor, ou seja, a função autor não ocorre de maneira uniforme 
em todas as práticas discursivas presentes em uma determinada cultura. 
Foucault (2002, p. 48-49) afirma que 

a função autor não se exerce de forma universal e constante em 
todos os discursos. Na nossa civilização, nem sempre foram os 
mesmos textos a pedir uma atribuição. Houve um tempo em que 
textos que hoje chamaríamos “literários” (narrativas, contos, epo-
peias, tragédias, comédias) eram recebidos, postos em circulação 
e valorizados sem que se pusesse a questão da autoria; o seu ano-
nimato não levantava dificuldades, a sua antiguidade, verdadeira 
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ou suposta, era uma garantia suficiente. Pelo contrário, os textos 
que hoje chamaríamos científicos, versando a cosmologia e o céu, 
a medicina e as doenças, as ciências naturais ou a geografia, eram 
recebidos na Idade Média como portadores do valor de verdade 
apenas na condição de serem assinalados com o nome do autor. 
“Hipócrates disse”, “Plínio conta” não eram, em rigor, fórmulas de 
argumento de autoridade; eram indícios que assinalavam os dis-
cursos destinados a ser recebidos como provados.

É possível notar, dessa maneira, que a função autor é diretamente 
influenciada pelo todo coletivo e individual, no qual o indivíduo se inse-
re, possibilitando-lhe transgredir as imposições e limitações de sua 
própria linguagem por meio de um deslocamento para outra(s) lingua-
gem(s), ou seja, o estabelecimento de uma prática discursiva é concebi-
da de forma heterogênea, é composta por múltiplas vozes e, portanto, 
“todos os discursos que são providos da função autor comportam esta 
pluralidade de “eus”” (FOUCAULT, 2002, p. 55). Assim, a partir da ausên-
cia da pessoa (nome próprio), observa-se um espaço vazio na enunciação, 
que promove um preenchimento por outro sujeito discursivo (função au-
tor), apropriando-se da língua e transformando-a em discurso. Foucault, 
dessa forma, considera que a função autor relaciona-se a uma classifica-
ção que caracteriza um modo de realização do discurso numa determi-
nada cultura, conferindo-lhe, portanto, um estatuto de autoria. Assim, 
um indivíduo possui a função autor quando, por meio de seu nome, 
escolhe, recorta, reorganiza os discursos que lhe são atribuídos. 

Ainda em Foucault, o sujeito é constituído por um conjunto de dis-
cursos, ou seja, o sujeito como fonte da verdade, da liberdade e do conhe-
cimento não existe, visto que, para esse autor, a origem do discurso está 
nas diferentes posições que o sujeito ocupa na ordem do discurso. Dessa 
maneira, ao produzir um texto, o sujeito se constitui como autor, e essa 
posição é a que está mais condicionada pela exterioridade e, portanto, 
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mais assujeitada pelas determinações sociais de coerência, não contra-
dição, responsabilidade, coesão, respeito às formas gramaticais, conhe-
cimento das regras textuais etc.

A reflexão a respeito da função autor no sujeito professor ba-
seia-se exatamente na posição que esse possui enquanto organizador 
estético-formal do discurso que produz. Dessa forma, ele é um ele-
mento do próprio discurso, ou seja, possui uma posição de valor diante 
de tantas outras posições que o constituem. É por meio desse seu posicio-
namento no discurso que ele pode:  1) transgredir os sistemas de valores e 
estabelecer outros novos; 2) isolar alguns discursos dentro de uma deter-
minada cultura/sociedade, levando-os de um sistema de valores para ou-
tro e reorganizando-os. Isso equivale dizer que, no lugar que ocupa dentro 
do dispositivo escolar, que interfere e limita suas práticas, ao exercer sua 
função autor, o professor desloca-se de uma ilusão de verdade objetiva-
da pelo conhecimento científico que o legitima e passa a desenvolver um 
processo de formação dos próprios sujeitos por meio da construção da 
verdade pelo próprio discurso. O sujeito professor tem, assim, a chance 
de lutar em torno dos saberes que compõem os processos de objetivação 
no contexto escolar para que haja o desenvolvimento de novas práticas 
de controle e de subjetivação que hoje já são possibilitadas. Assim, refor-
çamos a ideia foucaultiana de que todas as formas de resistência provêm 
de formas de poder anteriores e que elas formam, também, novas formas 
de poder. Um exemplo dessas formas de resistência está na implantação 
das diretrizes educacionais que chegam às escolas por meio de documen-
tos oficiais. Esses documentos são construídos em torno de um saber que 
lhes dão um status de verdade, mas não é o contato com esses documen-
tos que garantirá a compreensão de seus conteúdos pelos professores ou 
a sua aplicação em sala de aula. (CELANI, 2010)
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Veyne (2014, p. 98) aponta o caos na formação dos conceitos que 
agem e reagem sobre tudo, demonstrando que essas relações do discurso 
se realizam por embates constantes, por resistências ao próprio discurso:

se os conceitos devieram, as realidades também devieram; elas 
provêm do mesmo caos humano. Assim, elas não derivam de uma 
origem, mas formaram-se por epigênese, por adições e modifica-
ções, e não a partir de uma pré-formação; não têm crescimento 
natural, como as plantas, não desenvolvem o que teria preexistido 
num germe, mas constituíram-se ao longo do tempo por graus im-
previsíveis, bifurcações, acidentes, encontros com outras séries 
de acasos, rumo a um primeiro motor (a economia não é a causa 
suprema que comandaria todo o resto; nem a sociedade); tudo age 
sobre tudo, tudo reage contra tudo. (VEYNE, 2014, p. 98)

Esse modus operandi de funcionamento dos discursos em sua re-
lação com a sociedade não exclui o sujeito professor, que faz as suas es-
colhas discursivas baseadas nas posições de valor que assume frente as 
outras já existentes, ou seja, ele é influenciado por “adições e modifica-
ções”, “agindo e reagindo”; materializa o conteúdo de uma determinada 
realidade que vivencia; seleciona e transforma determinados eventos re-
cortados dessa realidade.

Destarte, essa posição é um recorte valorativo do próprio sujeito-
-professor-autor. Também é a partir dela que ele recorta e reorganiza os 
eventos.  Esse recorte e reorganização realiza-se por meio da concepção 
de que a linguagem é constituída por múltiplas vozes das quais o sujeito 
autor se apropria para ordenar o seu discurso. Daí a importância da fun-
ção autor nesse sujeito professor, pois, ao se apoderar da voz coletiva, ele 
se coloca em relação com o exterior, construindo a sua própria identida-
de de autor. Ele se constrói na cultura, posiciona-se no contexto históri-
co-social, assume o seu posicionamento e tudo que essa escolha implica. 
Assume também uma posição reflexiva, agente, reagente e reorganizada 
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no meio dos outros, inserindo-se no discurso e historicizando o seu di-
zer. Em síntese, a defesa deste texto é, portanto, a de que, uma vez dotado 
da função autor, o sujeito professor terá a oportunidade de buscar e a 
consolidar a sua identidade profissional, a autonomia, a agência ativa no 
espaço escolar, mesmo que haja a consideração foucaultiana do assujei-
tamente e da ausência de origem do discurso.

Navegando com as estrelas: a abordagem da autoria em sala  
de aula

Inicio essa parte, guiando-me por uma outra voz. Dessa vez, a voz 
de uma colega que cursou comigo uma das disciplinas do mestrado, em 
que aponta os efeitos da ausência da função autor em sala de aula. Essa 
colega narrou-nos em uma de nossas aulas uma experiência escolar de 
sua infância que refletiu até a sua fase adulta. Contou-nos que, em uma 
determinada aula de Geografia, a professora abordou, como indicado 
pelo livro didático, o conteúdo que tratava da posição das estrelas no céu, 
como localizá-las e se orientar por elas. Após a aula, sedenta por encon-
trar as estrelas, a colega dirigiu-se para o quintal de casa e, com o livro 
nas mãos, iniciou o seu vivenciar do conhecimento. No entanto, para sua 
decepção, o céu do seu quintal não era o mesmo céu do livro e da profes-
sora. Anos mais tarde, ao acessar a internet, um artigo que tratava sobre 
esse assunto chamou-lhe a atenção e foi então que ela descobriu que o 
céu do seu quintal “estava de cabeça para baixo” por um posicionamen-
to da região do planeta onde ela habitava. Ela, enfim, pode concluir sua 
experiência de aprendizado, encontrando a sua estrela favorita, a ursa 
maior, no quintal da sua casa.

A relação dessa narrativa com a abordagem da autoria em sala 
de aula se estabelece no sentido de que a prática do conhecimento rela-
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ciona-se diretamente com a noção de poder e instituição abordada por 
Foucault, ou seja, a escola é um espaço essencial para a constituição do 
sujeito. Ao não se posicionar como um sujeito-professor-autor, a profes-
sora não contribuiu para a constituição do sujeito (e também da função 
autor), que, neste contexto, representa aquela criança que procurava as 
estrelas do quintal de casa. Por outro lado, podemos constatar que o sta-
tus do livro didático (e de outros dispositivos) talvez naquela época tenha 
exercido um controle maior da prática docente que não proporcionou a 
emergência da função de autoria na professora, ou seja, essa profissio-
nal também pode não ter tido a possibilidade de posicionar-se histórica 
e socialmente diante de um mecanismo de controle que lhe assujeitava a 
uma prática do conhecimento ausente de significação para o contexto no 
qual estava inserida, mas que, naquele momento, era o saber legitimado 
pelo modo de objetivação ao longo daquele discurso institucionalizado e 
que produzia determinada verdade baseada no conhecimento científico 
que o material didático trazia.

Tal situação faz-nos questionar o que teria impedido a professora, 
nesse caso narrado, de selecionar melhor o enunciado apresentado aos 
alunos e que pudesse permitir a eles ressignificarem, retomarem, modi-
ficarem ou relacionarem com outros enunciados; ou ainda, questionar-
mos o porquê de mantermos há anos uma repetição de enunciados pron-
tos em materiais de ensino, definições prontas (e tão pouco funcionais) 
no contexto escolar, sem proporcionar uma reflexão sobre o objeto de 
estudo que contribuísse para o aluno criar suas próprias definições e es-
colhas enunciativas. Dessa maneira, parece-nos que o dispositivo escolar 
tem promovido um apagamento dessa função no sujeito professor.

Sobre esse aspecto, concordamos com Mendonça (2011) ao ressal-
tar que
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a escola é um exemplo típico desses sistemas de apropriação do 
discurso. Ela forma professores que constituem sociedades de dis-
curso – são os sujeitos pertencentes a elas que podem “ensinar” 
determinados conteúdos. Por sua vez, o discurso produzido por 
esses sujeitos deve estar nos limites fixados pela disciplina, a qual, 
por sua vez, determina tanto o que é verdadeiro e o que é falso 
dentro de suas fronteiras “científicas”, quanto o discurso que pode 
circular no interior de suas fronteiras e aquele que é indizível ( ou 
“louco”). Em casos extremos, há uma censura (proibição) de deter-
minados conteúdos. Por outro lado, o professor, atado a determi-
nadas concepções pedagógicas (doutrina), pode produzir uns dis-
cursos e não outros. Preso a práticas já consagradas no interior da 
escola, e que se aproxima dos rituais – como “aplicação de provas”, 
“chamada” – o professor sofre coerções que tolhem sua atividade. 
Como se vê, esses mecanismos possibilitam uma reflexão sobre os 
embates entre homogeneidade e a heterogeneidade nas relações 
de ensino. (MENDONÇA, 2011, p. 243)

Assim, a escola é um espaço fundamental para a constituição do 
autor na relação com a linguagem. Isso se justifica pelo fato de ser nessa 
instituição que o sujeito tem (ou pelo menos deveria ter) a oportunidade 
de ter contato com determinadas práticas que  proporcionem ao  discen-
te o contato com determinadas práticas que contribuam para o desen-
volvimento dos mecanismos discursivos e textuais de que fala Orlandi 
(2001) para a consolidação de competências relativas conhecimento e 
uso da linguagem nas diversas situações de que o aluno participa na vida 
cotidiana. Esses mecanismos são de duas ordens:

a. Mecanismos do domínio do processo discursivo, no qual ele 
se constitui como autor;

b. Mecanismos do domínio dos processos textuais nos quais ele 
marca sua prática de autor.” (ORLANDI, 2001, p. 80)

Como encontramos em Foucault, o princípio da autoria é estabe-
lecido na função autor enquanto origem e unidade das significações e do 
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agrupamento do discurso. Em sala de aula, temos tido um espaço vazio 
no que diz respeito ao desenvolvimento desse princípio, uma vez que o 
processo de ensino (em nosso caso, do ensino de língua portuguesa) não 
tem possibilitado a construção do sujeito (professor e aluno) na cultura e 
muito menos um posicionamento desse no contexto histórico (ORLAN-
DI, 2001), pois o fazer pedagógico tem sido, muitas vezes, disciplinado 
pelo dispositivo escolar através de contextos questionáveis em que o pro-
fessor necessita atuar, tais como carga horária excessiva, falta de mate-
rial didático adequado a sua realidade, ausência de adequados aos seus 
horários, salas de aula lotadas, entre outros (ANTUNES, 2007).

Um dos caminhos para preencher essa lacuna seria a formação 
continuada. Compreendemos os programas de formação como mais 
uma ferramenta para a efetivação da sua função autor. Isso porque, a 
partir das vivências do professor autor dentro do contexto heterogêneo 
da escola, ele pode buscar em suas necessidades a resistência contra os 
saberes instituídos por políticas públicas de educação, pelos parâmetros 
e diretrizes da educação nacional, construídos por aqueles que estão, não 
raras vezes, a serviço do poder. Antes, pensamos numa formação conti-
nuada que tenha suas necessidades fincadas no âmbito da sala de aula, 
extraída da heterogeneidade desse espaço e a serviço de uma alteridade, 
transgredindo limites e fixando novas fronteiras para o ensino. Quando, 
por exemplo, o professor elabora o seu próprio material didático (jogos 
físicos e virtuais, atividades escritas, exercícios, provas, planos de aula, 
projetos de ensino, relatórios, produções textuais coletivas reivindican-
do melhorias para o bairro e para a cidade), ele está exercendo a função 
autor, dado que, muito provavelmente, a elaboração desse material es-
tará integrada às necessidades de desenvolvimento da competência dis-
cursiva dos alunos, aos contextos sócio histórico e cultural. 
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Desse modo, é possível encontrar as práticas que mostrarão quais 
saberes serão úteis para o sujeito que se posiciona no espaço educacional 
e que, por isso, abre-se sempre uma possibilidade de resistência. Sobre 
esse aspecto Deleuze (2006, p. 271) afirma:

nunca se sabe de antemão como alguém vai apreender – que amo-
res tornam alguém bom em Latim, por meio de que encontros se 
é filósofo, em que dicionários se aprende a pensar. Os limites das 
faculdades se encaixam uns nos outros sob a forma quebrada da-
quilo que traz e transmite a diferença. Não há método para encon-
trar tesouros nem para aprender, mas um violento adestramento, 
uma cultura ou paideia que percorre inteiramente todo o indiví-
duo (um albino em que nasce o ato de sentir na sensibilidade, um 
afásico em que nasce a fala na linguagem, um acéfalo em que nasce 
pensar no pensamento). O método é o meio de saber quem regula 
a colaboração de todas as faculdades; além disso, ele é a manifes-
tação de um senso comum ou a realização de um Cogitatio natura, 
pressupondo uma boa vontade como uma “decisão premeditada” 
do pensador. Mas a cultura é o movimento de apreender, a aventu-
ra do involuntário, encadeando uma sensibilidade, uma memória, 
depois um pensamento, com todas as violências e crueldades ne-
cessárias, dizia Nietzsche, justamente para ‘adestrar um povo de 
pensadores’, ‘adestrar o espírito’.

Dessa forma, é nesse universo de indefinições do processo de 
apreender que o sujeito professor pode desenvolver a sua função autor e 
colaborar para que o sujeito aluno também se posicione discursivamente 
de forma autoral, quebrando os mecanismos de controle, promovendo 
formas de aprendizado imprevistas no contexto que se insere, mas possí-
veis de emergirem através das fissuras existentes dentro do próprio dis-
positivo de controle. Nessa defesa da função autor, não há interesse em 
criar modelos, estabelecer caminhos, impor soluções ou criar uma falsa 
totalidade/homogeneidade, mas promover a construção de vínculos con-
tínuos entre alunos, entre outros professores, transformando a educação 
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em ferramenta de luta como forma de garantir condições sociais mais 
justas e igualitárias, e não mais como ferramenta de controle nas mãos 
daqueles que estão a serviço do poder.

Diante dessas considerações, não queremos de maneira alguma 
fechar os olhos para toda uma problemática de que o ensino de língua 
portuguesa precisa estar vinculado às políticas públicas de ensino, pois, 
para que o sujeito-professor-autor possa exercer essa função, ele neces-
sitaria de mais horas de planejamento, mais horas de atividades, de mais 
horas de correção, de que o aluno tivesse um tempo de refacção de suas 
produções, turmas menores e uma reestruturação do currículo de for-
mação docente, visando ampliar essas possibilidades de vislumbrar es-
sas rachaduras, esses escapes da instituição escolar.

A questão da autoria na escola tem sido amplamente pesquisada. 
No entanto, as pesquisas desenvolvem-se tendo como foco a manifestação 
dessa função autora do aluno. Apesar disso, as contribuições para a for-
mação inicial e continuada do professor têm sido relevantes, pois sabe-se 
que a transposição da teoria linguística para uma prática de ensino de lín-
gua portuguesa que possibilite o estudo da gramática em função de uma 
compreensão leitora e do desenvolvimento do texto escrito ainda não é 
uma realidade em nossas escolas. Dessa maneira, a promoção de pesqui-
sas como a que apresentamos nesse artigo, que visem englobar o professor 
no aspecto autoral do processo de ensino/aprendizagem, é fundamental 
para fomentar uma reflexão urgente na reestruturação de currículos de 
formação inicial para que haja uma maior atenção quanto ao contato com 
as diversas possibilidades de atuação docente, pois não compreendemos 
a emergência da autoria no aluno ausente da autoria do professor. Isso 
quer dizer que o professor poderá promover um ensino de língua portu-
guesa que possibilite o acesso do aluno ao maior número de potenciali-
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dades da língua de acordo com suas necessidades de uso linguístico, se 
esse professor tiver também acesso às possibilidades de aprender como 
promover isso mediante a prática de produção de materiais de ensino 
que atendam as especificidades dos contextos educacionais em que irá 
atuar (ou em que já atua).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se uma função autor pode ser uma ferramenta de mudança no 
ensino de língua portuguesa, a sua presença na elaboração de materiais 
de ensino é fundamental para a transformação de contextos excluden-
tes, pouco privilegiados em recursos de ensino e tão mal valorizados nas 
questões que se relacionam ao ato de ensinar. Assim, pesquisas que pos-
suam como foco uma contribuição para a mudança deste cenário deses-
timulante e que visem ampliar o uso de recursos mais acessíveis à reali-
dade do professor são fundamentais para que esta ponte seja construída 
sobre estruturas mais fundamentadas e possibilitem a construção de no-
vas pontes dialógicas pelo falante/aluno de língua portuguesa, levando-o 
as conexões sociais de que ele necessite no decorrer de sua trajetória de 
constituição como sujeito.

Alguns pesquisadores já se lançaram nesta difícil tarefa de ir ao 
encontro das novas possibilidades de ensino da língua portuguesa. Entre 
eles, pode-se citar: Silva (2014), Bunzen (2009) e Megid (2013). Esses au-
tores comprovam, pelos resultados obtidos ao longo de suas pesquisas, a 
relevância das contribuições dadas ao processo de ensino/aprendizagem 
nesta disciplina com a criação de novas estratégias metodológicas funda-
mentadas teoricamente pelos conhecimentos da ciência da linguagem.

Dessa forma, para a continuidade de nossos estudos sobre o su-
jeito-professor-autor, em outras pesquisas, pretendemos pesquisar as 
contribuições da criação de materiais didáticos autorais e a reflexão con-
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junta para o desenvolvimento profissional na promoção dessa necessária 
mudança no ensino de língua portuguesa. Tal continuidade se dará por 
meio da geração de dados empíricos que, em conexão com as reflexões 
teóricas apresentadas neste texto, contribuirá para ressignificar nossos 
discursos e práticas como professores, buscando, nas próprias práticas 
de ensino, as definições de que necessitamos para um resgate da autori-
dade do professor em ser, de fato, criador das situações pedagógicas mais 
adequadas ao contexto em que atua. Esse deve ser um processo contínuo 
e permanente, aliado a constantes lutas por mudanças institucionais e 
estruturais. “Esse professor precisa encontrar também boas condições 
de trabalho: espaço confortável, estimulante e materiais adequados e 
atualizados” (ANTUNES, 2007, p. 157).

Sem dúvida, mudanças institucionais e estruturais e formação 
continuada podem gerar resultados significativos. A formação conti-
nuada, por exemplo, tem sido discutida por diversos autores como Pérez 
Gomes (1992), Kleiman (2001), Day (1999) etc. Isso mostra a necessidade 
de uma mudança no papel do professor, de um sujeito passivo para um 
sujeito mais reflexivo sobre a sua prática, com habilidades para atuar, es-
colher, criar e avaliar de acordo com as realidades com que se depara no 
processo educacional. Assim, o processo de formação profissional contí-
nuo engloba a observação das atividades realizadas de forma espontânea 
ou planejada, repensando seus efeitos, ampliando seus contextos, crian-
do e recriando novas atividades que visem alcançar os objetivos profis-
sionais propostos (DAY, 1999).

Não é de hoje o interesse pela produção de materiais didáticos e, 
ainda, este tema possui relevância crescente nas pesquisas científicas, 
ampliando o número de projetos e instituições que incentivam tal prá-
tica. Assim, é possível dizer que há um forte e autêntico movimento no 
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sentido de devolver ao professor sua autonomia quanto à criação de ma-
teriais de ensino mais adequados à sua realidade:

a elaboração do material didático atende a dois objetivos princi-
pais que se complementam: de um lado, visa tornar o professor 
mais presente no seu trabalho pedagógico; de outro, tem o objetivo 
de assistir o desempenho do aluno na aquisição das competências 
desejadas. A ideia é de que, pela mediação do material didático 
produzido, a interação entre o professor e o aluno fique mais in-
tensa e produza melhores resultados em termos de aprendiza-
gem. (LEFFA,2007, p.11)

Sem dúvida, a perspectiva de criação de instrumentos de aprendi-
zagem tem não só no professor, mas também nas necessidades sócio-co-
municativas do aluno, objetos que norteiam a reflexão, produção e avalia-
ção dos recursos de ensino. Assim, a abordagem de eixos fundamentais 
no ensino de língua portuguesa (oralidade, escrita, leitura e gramática) 
visa a um uso funcional da língua (ANTUNES, 2003), ou seja, uma apro-
ximação entre a norma linguística dos alunos e aquela apresentada em 
objetos de ensino. Dessa forma, esse desafio de aproximação está sendo 
guiado por meio do diálogo entre a Filosofia da Linguagem e a Linguística 
Aplicada, bem como com outras ciências como os estudos sobre letra-
mento, estudos sobre gêneros textuais, os estudos da linguística que se 
relacionam ao ensino de língua materna, abrindo, assim, a possibilida-
de de outras pesquisas no âmbito dessa embarcação tão mutável quanto 
seus tripulantes, a sala de aula.

Assim, se há ainda muitos obstáculos, que acometem um fazer 
autoral do professor, há também muitos avanços, professores mais ex-
perientes e professores iniciantes, que podem fazer dessa viagem pelo 
ensino de língua portuguesa um encontro de novos horizontes, permea-
do de instrumentação necessária, de múltiplos olhares e de interação co-
laborativa dos agentes do processo.
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O ensino/aprendizagem de metonímia em 
Libras: o léxico como elemento metonímico27

Leila Cristina Silva da Silva
Juliana Guimarães Faria 

RESUMO 

Há muitas indagações sobre as características da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), sobretudo em relação a como se organiza seu funcio-
namento linguístico, com interfaces pertinentes à cultura e ao processo 
educacional. O presente estudo buscou embasamento teórico para com-
preender o ensino-aprendizagem da metonímia na Libras, analisando o 
léxico como elemento metonímico. Com foco em pesquisa bibliográfica, 
tendo como base a linguística cognitiva, a metodologia desse estudo es-
truturou-se sobre uma abordagem qualitativa, pois estabelece ações para 
descrever, compreender e explicar como os elementos metonímicos es-
tão presentes nos verbos em Libras, com base no Módulo I do Curso de 
Libras no contexto da diversidade (Grupo de pesquisa de Libras – Belém / 
PA.), de Bonifácio e Couto. Nesse contexto, refletimos sobre o processo 
de ensino-aprendizagem de Libras com ênfase nas metonímias e qual a 
sua relevância para os conhecimentos didáticos pertinentes ao ensino 
da Libras. Logo, as análises sobre as estruturas linguísticas com foco nas 

27 Este artigo foi devidamente revisado pela autora e orientadora.
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metonímias exercidas nas configurações de mão, mostram a compreen-
são dos fenômenos linguísticos, os quais colaboram para o ensino-apren-
dizagem de Libras.

Palavras - chave: Ensino-aprendizagem. Metonímia. Léxico. Libras.

ABSTRACT 

Regarding the studies related to the Brazilian Sign Language (Li-
bras), we realize that there are many questions about its characteristics, 
especially how its linguistic functioning is organized, with relevant in-
terfaces to its culture and educational process. The present study sought 
a theoretical basis to understand the teaching and learning of metonymy 
in Libras, analyzing the lexicons as metonymic elements. Focusing on 
bibliographic research, based on cognitive linguistics, the methodology 
of this study was structured on a qualitative approach, as it establishes 
actions to describe, understand and explain how metonym elements are 
present in verbs in pounds, based on Module I of the Libras Course in the 
context of diversity (Libras Research Group - Belém / PA.) by Bonifácio e 
Couto. In this context, we reflect on the Libras teaching-learning process 
with an emphasis on metonymy and its relevance to the didactic knowle-
dge relevant to Libras teaching. Therefore, the analysis of the linguistic 
structures focusing on the metonymies exerted in the hand configura-
tions, shows the comprehension of the linguistic phenomena, which col-
laborate for the Libras teaching-learning.

Keywords: Teaching-learning. Metonymy. Lexicon. Libras
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INTRODUÇÃO

Buscar estratégias didáticas e metodológicas para o ensino e 
aprendizagem de Libras vem se tornando cada vez mais frequente nos 
estudos linguísticos, para esclarecer o funcionamento linguístico dessa 
língua. Nesse contexto, amplia-se o contato dos surdos com os ouvintes, 
de modo que a compreensão das estruturas linguísticas da Libras contri-
bua a inclusão do surdo na sociedade.

É importante salientar que o processo de ensino-aprendizagem de 
Libras para os surdos envolve o contexto do bilinguismo, em que a Libras 
funciona como língua de instrução e a Língua Portuguesa é usada na mo-
dalidade escrita. Essas duas línguas exercem processos de ensino/apren-
dizagem em esferas linguísticas dissemelhantes, logo, é importante que o 
surdo aproprie-se da sua língua de instrução para assim adentrar o mun-
do da escrita, como processo de interação social.  

O processo de ensino/aprendizagem de Libras tem sido ampla-
mente debatido nas pesquisas científicas (QUADROS; KARNOPP, 2004; 
LODI et al, 2015). Por se tratar de uma língua sinalizada, a qual constitui-
-se de forma espaço-visual, necessitamos de pesquisas mais abrangentes 
na área da linguística, como forma de esclarecer os conceitos abstratos 
contidos na língua sinalizada.

Assim, este artigo tem como objetivo compreender o processo 
ensino-aprendizagem da metonímia na Libras, analisando a ocorrência 
de metonímias no léxico. Constitui-se uma pesquisa bibliográfica, tendo 
como base a Linguística Cognitiva de Ferrari (2011) e Lakoff e Johnson 
(1980), a qual defende que o processo de cognição está ligado às experiên-
cias com o mundo. Metodologicamente, propõe-se analisar a configura-
ção de mãos e o campo semântico do verbo.
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Inicialmente, busca-se compreender de que forma o processo de 
ensino-aprendizagem da Libras pode ser construído, pois é sabido que 
precisamos ressaltar a cultura surda, respeitando as particularidades no 
aprendizado da língua. Vamos analisar a importância da metonímia no 
aprendizado de uma língua sinalizada e quais perspectivas metodológi-
cas e didáticas podem ser acionadas.

Faremos um breve comentário sobre o léxico da Libras, mais es-
pecificamente o aspecto fonológico centrado na configuração de mãos, 
veremos de que forma a sinalização dos verbos em Libras podem ser ele-
mentos metonímicos. E, então, procuraremos compreender a importân-
cia da análise do léxico para o estudo de um mecanismo cognitivo, mos-
trando a abstração de conceitos da Libras.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O processo ensino-aprendizagem de Libras

As pesquisas que envolvem os aspectos linguísticos da Libras, 
cada vez ganham espaços nas pesquisas, sobretudo, porque contribuem 
para desenvolver metodologias e didáticas para o ensino de uma língua 
espaço-visual, pois o surdo compreende o mundo através de experiên-
cias visuais. São essas experiências que a linguística cognitiva defende 
para o aprendizado de uma língua, dando orientação para seu sentido e 
significado, como discorre Ferrari (2011, p. 14):

[...] a Linguística Cognitiva defende que a relação entre palavra 
e mundo é mediada pela cognição. Assim, o significado deixa de 
ser um reflexo direto do mundo, e passa a ser visto como uma 
construção cognitiva através da qual o mundo é apreendido e ex-
perienciado.
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Com o subsídio da linguística cognitiva e a perspectiva de intera-
ção no aprendizado, vamos analisar como a metonímia é compreendida 
no aprendizado da Libras e como ela pode contribuir para a metodologia 
de ensino na Libras no universo da surdez. Sobre o processo de ensino/
aprendizagem Cunha e Cunha (2011, p. 232) afirmam:

Trata-se, na verdade de um campo muito antigo que foi tomando 
corpo em torno das práticas sociais milenares (a do ensino/apren-
dizagem de línguas estrangeiras e a do ensino da escrita em língua 
materna) e se desenvolveu, ao longo dos séculos de forma empí-
rica, não sistematizada, independentemente tanto do que hoje se 
chama Linguística, quanto da LA.

O campo de estudo de ensino/aprendizagem tornou-se imprescin-
dível para o ensino de línguas, sobretudo, para o ensino de línguas sinali-
zadas, como a Libras, que dará base para o processo de escrita do surdo. 
Nesse sentido, a metonímia será um aporte para os sentidos da abstração 
contidos na fonologia da Libras, encontrados na configuração de mãos.

Dentro dessa perspectiva, não podemos deixar de mensurar o pa-
rágrafo único da lei de Libras (10.436/02): “A Língua Brasileira de Sinais - 
Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa” 
(BRASIL, 2002, p. 1). Por isso, o campo da educação para os surdos tem 
sido amplamente debatido e as pesquisas na área tem nos levado a refle-
tir sobre as práticas docentes para o ensino/aprendizado.

Sobre as novas perspectivas nos modelos de ensino/aprendizagem 
no âmbito da surdez, ressaltamos que envolve desde a cultura surda e 
identidade surda que são marcadas por experiências visuais, porém, há 
um avanço na educação dos surdos, com vistas para a comunição e de-
senvolvimento humano, como afirma Mélo et al (2015, p. 333),

Esse passo representou, sem dúvida, um avanço histórico na 
educação voltada aos surdos, uma vez que reconheceu a imensa 
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importância da língua de sinais na vida e na constituição dessas 
pessoas, como toda língua é para o desenvolvimento do humano. 
Considera, também, a comunicação como fator primordial para o 
estabelecimento de relações humanas nos níveis cognitivos, emo-
cionais, afetivos, enfim, sociais.

Esse avanço vem contribuir diretamente no processo de ensino/
aprendizagem da Libras, pois pretendemos refletir sobre os aspectos fo-
nológicos contidos nos verbos em Libras e de como a metonímia pode 
contribuir para os aspectos lexicais. Dessa forma, agregando aos utentes 
da Libras as possíveis concepções linguística de uma língua sinalizada.

No contexto da surdez sobre o ensino/aprendizagem, a Libras faz 
interface com a língua portuguesa na modalidade escrita para o surdo. 
Assim, abarcam-se questões relativas à diversidade, como explicam Kar-
nopp e Pereira (2015, p. 131): “[...] consideram a importância da Libras 
para a formação dos surdos, para que se tornem sujeitos ‘críticos, forma-
dores de opiniões, bons leitores e profissionais.’”

É nessa relação de compreensão do universo da surdez e de empa-
tia que pautamos nossa pesquisa, relativamente ao que se refere ao ensi-
no/aprendizagem do surdo, à percepção sobre o bilinguismo e à interfa-
ce das duas línguas que envolvidas no processo educacional, sobretudo, 
com foco também na compreensão lexical com auxilio das metonímias 
nos sinais dos verbos em Libras.

Léxico

O léxico em Libras compreende as construções de sentidos e sig-
nificados para o processo de sinalização, que culmina no processo de 
comunicação e interação verbal. Reúnem os vocabulários em sua diversi-
dade linguística, ampliando níveis comunicacionais, em consonância ao 
que afirma Nascimento (2016, p. 52):
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As terminologias das mais diversas áreas técnicas e científicas têm 
sido organizadas em léxicos, dicionários, glossários nas línguas de 
sinais. Isto se deve às conquistas de inclusão social dos surdos, que 
têm ocupado ambientes em que o vocabulário de LS precisa ser 
ampliado para a plena participação dos surdos, principalmente, 
nos espaços acadêmicos e técnicos.

Ribeiro (2010, p. 32) afirma que o léxico tem grande importância 
os surdos, “pois os classifica de maneira única as experiências humanas 
de cultura, não apresentando, desse modo, apenas um conjunto de pala-
vras, mas uma espécie de ponte entre os falantes [...]”. Nas línguas orais, 
percebemos os aspectos culturais de variação linguística, pela sonorida-
de da fala, pela escrita, por região, por idade e outros.

O léxico é um componente linguístico que visa analisar o poten-
cial natural de uma língua, de comportamentos específicos de um dado 
momento, em contextos de comunicação diversos. Além disso, contribui 
para o equilíbrio dos acervos naturais que podem se modificar no decor-
rer dos anos, com surgimento de novas palavras, como explana Ribeiro 
(2010, p. 34):

A lexicologia é um ramo da linguística que tem por objetivo o es-
tudo científico do léxico de uma determinada língua, sob diversos 
aspectos, procurando determinar a origem, a forma e o signifi-
cado das palavras que constituem o acervo lexical de um idioma, 
bem como o seu uso em diferentes comunidades de falantes.

O léxico é um componente da linguística que está conectado ao 
fator social, assim como a terminologia. Ribeiro (2010) nos mostra que o 
léxico também elenca os aspectos culturais de uma determinada língua, 
porém, através de diversos fatores, sobretudo da variação linguística, em 
que encontramos nos vocábulos as suas especificidades. 

Realmente, sendo o léxico um recurso de expressão e interação so-
cial, devemos admitir que é o no dinamismo do processo de comu-
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nicação que os usuários conservam, criam, recriam e incorporam 
o vocabulário de sua língua, contribuindo, assim, para o processo 
contínuo de manutenção, variação, renovação e expansão social. 
(RIBEIRO, 2010, p. 35).

Sendo assim, os aspectos de fatores sociais e culturais dos uten-
tes de uma língua, são pontos essenciais para estruturação e organização 
do léxico, valorizando, desse modo, os aspectos naturais que concernem 
à língua. Para os surdos, a estruturação do léxico ocorre desse mesmo 
modo com influência dos fatores sociais, haja vista que eles possuem cul-
tura, identidade e comunidades peculiares aos valores de sua língua.

O léxico da língua brasileira de sinais 

Estruturalmente, a língua de brasileira de sinais compõe-se de 
forma diferenciada das línguas orais, como afirmam Quadros e Karnopp 
(2004, p. 88): “a estrutura dos sinais da língua de sinais brasileira é com-
plexa, apresentando algumas propriedades presentes nas línguas de si-
nais, que não são encontradas nas línguas orais.”

A Libras envolve outros componentes, que marcam os aspectos 
visuais e manuais, e irão compor o processo de formação de palavras, as 
quais serão soletradas manualmente, processo conhecido como datilolo-
gia. Dentro desses aspectos, que norteiam a Libras, o processo de soletra-
ção assessora quando uma palavra não possui sinal. Sobre esse processo, 
ratificam Quadros e Karnopp (2004, p. 88):

soletração manual não é uma representação direta do português, é 
uma representação manual da ortografia do português, envolven-
do uma sequência de configurações de mão que tem correspon-
dência com a sequência de letras escritas do português.

Vale ressaltar que a soletração manual, apesar de ser uma repre-
sentação do português, para realizá-la, requer alguns componentes de 
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organização, respeitando o espaço neutro, utilização de expressões fa-
ciais e corporais e questões sobre a vestimenta adequada, valorizando o 
aspecto visual de aprendizado dos surdos. 

Nesse sentido, refletiremos sobre os pactos fonológicos da Libras, 
com vistas ao processo de ensino/aprendizagem de metonímias, sobre a 
fonologia da Libras ressaltam Quadros e Karnopp (2004, p. 2):

Fonologia da língua de sinais é o ramo da linguística que objetiva 
identificar a estrutura e organização dos constituintes fonológi-
cos, propondo modelos descritivos e explanatórios. A primeira 
tarefa da fonologia para a língua de sinais é determinar quais uni-
dades mínimas formam os sinais. A segunda tarefa é estabelecer 
quais padrões possíveis de combinações entre essas unidades e as 
variações possíveis o ambiente fonológico. 

Em conformidade, iremos utilizar as metonímias que compõem os 
elementos lexicais em Libras, com base nas sinalizações dos verbos, de 
forma que possamos compreender as descrições metonímicas contidas 
na apresentação da lexia e, então, compreender o processo de ensino/
aprendizagem de uma língua sinalizada.

Metonímia

Para os surdos, as metonímias exercem grandes incógnitas no 
processo de ensino-aprendizagem da Libras, pois retratam as relações 
abstratas de forma geral e, sobretudo, na comunicação. As metonímias 
geralmente fazem empréstimos do real para mostrar os aspectos abstra-
tos do mundo. Dessa forma a Linguística Cognitiva busca contribuir para 
o estudo da linguagem como parte integrante da cognição e também da 
organização conceptual, de princípios de categorização, de mecanismo 
de processos mental, sobretudo de experiência individual, social e cultu-
ral. (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
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A metonímia no processo de ensino/aprendizagem traz para os 
surdos a possibilidade da interação com os aspectos abstratos, assim 
como os sentimentos, os quais são difíceis de mostrar como ser porta ao 
real. A metonímia para Lakoff; Johnson, (2002, p. 93) por outro lado, tem 
principalmente a função referencial, isto é, permite-nos usar uma enti-
dade para representar a outra.

No sentido de representarmos uma entidade ou significação é que 
este estudo torna-se pertinente em compreender como as metonímias 
podem auxiliar no processo de formação de um léxico. De forma mais 
específica, vamos abordar os verbos em Libras e suas descrições metoní-
micas. Assim afirma Sá et al (2014, p. 3):

A metonímia é abordada nos estudos de significação das línguas 
de sinais, pois a partir dela é comum o surgimento de expressões 
metafóricas, dizemos assim, que ela faz parte do processo de pro-
dução de nova significação e de novos sinais. A metonímia, tradi-
cionalmente, foi compreendida como o emprego de PARTE PELO 
TODO.

De acordo com Lakoff; Johnson (2002, p. 9) “A metonímia PARTE 
PELO TODO, por exemplo, emerge das nossas experiências em relação ao 
modo pelo qual as partes estão geralmente relacionadas com o todo.” Na 
Libras, por exemplo, é comum na formação dos sinais vermos a presença 
de metonímias PARTE PELO TODO, pois por se tratar de uma língua vi-
sual faz referência ao que se vê.

A presença das metonímias nos verbos em Libras é organizada 
no léxico de forma prototípica. É formulada pelas ações verbais, deter-
minando os contextos a partir dos sinais representados. Um primeiro 
exemplo é o verbo abraçar.
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Figura 1: representação do verbo “abraçar” em Libras

 
Fonte: Grupo de pesquisa de Libras Belém/Pará.

Sinalização: Mãos verticais abertas, palmas das mãos para dentro, 
próximo aos ombros, com movimentos para cima e para baixo simulta-
neamente. Neste exemplo temos a metonímia da parte pelo todo, sendo 
este sinal usado como referente prototípico o movimento das mãos para 
representar o abraço. Confirma-se que a intenção do sinal/léxico foi cria-
da a partir da iconicidade. 

Esses contextos metonímicos presentes nos sinais em Libras se 
constituem pelas ações dos verbos, que em sua maioria são prototípicos 
e possuem iconicidade, logo percebemos que seu referente está próximo 
da ação real do verbo. Dessa forma, nos estudos sobre metonímia na Li-
bras e a significação nos sinais de frutas, destaca Sá et al (2014, p. 3):

A metonímia é abordada nos estudos de significação das línguas 
de sinais, pois a partir dela é comum o surgimento de expressões 
metafóricas, dizemos assim, que ela faz parte do processo de pro-
dução de nova significação e de novos sinais.

Assim também sobre o processo de significação dos sinais e novos 
sinais em Libras, destacamos os estudos de Nunes et al (2017, p. 4), que 
explicam como as expressões não manuais contribuem para a formação 
de metonímia na Libras, ressaltando os aspectos fonológicos através dos 
substantivos e adjetivos: 
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As ENM agem como relações metonímicas apresentando parte 
de um todo que é sinalizado, isto é, a expressão facial é parte in-
tegrante do conceito de alguns sinais que expressam sentimentos 
humanos, como TRISTE/TRISTEZA e ALEGRE/ALEGRIA (adjeti-
vos e substantivos). A categorização dos sinais em classes grama-
ticais está relacionada ao contexto de seu uso, por exemplo, nos 
pares ‘SORRISO – SORRIDENTE’ (EL@ TER LINDO SORRISO. / 
VOCÊ SEMPRE SORRIDENTE.).

As expressões não manuais em Libras podem trazer na sinaliza-
ção expressões que podem está se referindo à outro referente, no caso 
das ironias e também se desejar esconder um sentimento. Desse modo, 
Cuenca; Hilfert (2007, p. 110) dialogam: “a metonímia pode ser definida 
como um tipo de referência indireta, pois nos referimos a uma entidade 
implícita através de outra explícita”. 

Na Libras, as expressões não manuais fazem parte dos cinco parâ-
metros que compõem sua estrutura linguística. Isso está em conformida-
de com os aspectos fonológicos da Libras. 

Metodologia

Para produzir este estudo, com auxilio de pesquisa bibliográfica, 
definiu-se sobre uma abordagem qualitativa, pois estabelece ações para 
descrever, compreender e explicar como os elementos metonímicos es-
tão presentes nos verbos em Libras e de como as metonímias cooperam 
para o processo de ensino-aprendizagem de uma língua sinalizada.

Para isso, foram selecionados verbos do Módulo I do Curso de Li-
bras no contexto da diversidade (Grupo de pesquisa de Libras – Belém / PA.) 
de Bonifácio e Couto (s/d), cujo escopo da validade dos sinais, auxilia no 
aprendizado da Libras no estado do Pará. Neste estudo foram seleciona-
dos seis sinais que compreendem o campo semântico verbo, os quais são 
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utilizados em diversos contextos de comunicação em Libras, que apre-
sentam elementos metonímicos: sorrir, sonhar, dirigir, desfilar, cozi-
nhar e atrasar.

Resultados e discussão

Na análise dos elementos metonímicos encontrados nos verbos 
em Libras, mostramos as figuras/sinais, a fim de explicar os processos 
linguísticos pertinentes ao sinal em Libras. Vejamos a seguir:

1. Parte do corpo pelo sentimento:
Figura 2: representação do verbo “sorrir” em Libras

Fonte: Grupo de pesquisa de Libras Belém/Pará.

Na realização desse sinal, que compreende o verbo sorrir, pode-
mos observar na expressão facial o ato de sorrir, o qual faz menção a uma 
parte do corpo, a boca, que também indica uma ação na imagem. Per-
cebemos neste sinal elementos metonímicos identificados por parte do 
corpo pelo sentimento, apresenta o verbo sorrir através do próprio ato de 
sorrir, configurado pelos movimentos da boca.

Neste exemplo, o sinal é configurado usando uma das mãos, que 
apresenta movimentos trêmulos próximo da boca, configuração de mão 
em dois , para representar o léxico verbal sorrir, permitindo-nos com-
preender que o sinal tem sua origem prototípica através do ato de sorrir, 
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o que nos proporciona compreender que o sinal foi dado a partir de sen-
timento sorrir, que é atribuído a boca. 

Figura 3: representação do verbo “sonhar” em Libras

Fonte: Grupo de pesquisa de Libras Belém/Pará. 

Na execução do verbo sonhar, verificamos que o sinal é feito com 
a configuração de mão aberta com um movimento trêmulo de vai-e-vem 
próximo à cabeça. Ele nos remete ao ato de sonhar, que tem proprie-
dades abstratas e metafóricas. A expressão facial contida na imagem 
também nos remete ao ato de pensar, de divagar, que pode ser correla-
cionado com o sonhar.

A expressão facial dá suporte ao sinal para o sentimento de so-
nhar, o qual se configura com movimentos que saem da cabeça, elemento 
metonímico que ocorre de forma prototípica relacionada com o sonhar.

a. Parte pelo todo:
Figura 4: representação do verbo “dirigir” em Libras

Fonte: Grupo de pesquisa de Libras Belém/Pará. 
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 No verbo dirigir, encontramos a metonímia do tipo parte pelo 
todo, pois o sinal se configura através da simulação do volante de um car-
ro. Também vemos o movimento representado pela seta no desenho, que 
se assemelha ao ato de dirigir. Dessa forma, podemos compreender que o 
elemento metonímico seria o volante e as mãos, visto que são necessárias 
para dirigir como parte do todo que seria o ato de dirigir. 

Neste item lexical observamos que sua intenção na criação do si-
nal em Libras, está em conformidade com o próprio referente volante de 
carro, e que no seu processo de sinalização exerce o mesmo movimento 
de dirigir. Dessa maneira, identifica-se o grau de iconicidade presente no 
sinal em Libras. 

Figura 5: representação do verbo “desfilar” em Libras

No verbo desfilar, verificaram-se os elementos metonímicos a 
partir da sinalização, como podemos observar na figura. O sinal se cons-
titui através das configurações de mão em: mão direita e dois dedos, si-
mulando o andar e as pernas de uma pessoa. Na mão esquerda, recria 
uma passarela e com movimento da mão direita, orientando o ato de des-
filar. A metonímia, nesse caso, foca em elementos focais de um desfile: 
as pernas, o caminhar, a passarela. Elementos marginais, como público, 
luzes, vestuário, que compõem o todo de um desfile, são ignorados.  
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O elemento metonímico parte pelo todo presente no sinal de des-
filar está expresso pela simulação de passarela com um dos braços e com 
outro movimento imitando as pernas, parte do corpo humano. Nesse 
contexto, compreende-se que o sinal do verbo desfilar foi dado através 
da forma sinalizada. 
Figura 6: representação do verbo “cozinhar” em Libras

Fonte: Grupo de pesquisa de Libras Belém/Pará. 

No sinal do verbo cozinhar, da mesma forma, encontramos a corre-
lação com o objeto, a parte pelo todo, nos remete ao simular a panela e uma 
colher como se tivesse mexendo a comida, representando o ato de cozinhar. 
Veja-se que a cena recortada na metonímia não é a de um fogão e uma panela 
sobre uma chama, mas a de alguém segurando uma panela e mexendo com 
uma concha/colher um suposto conteúdo no interior da panela.
Figura 7: representação do verbo “atrasar” em Libras

Fonte: Grupo de pesquisa de Libras Belém/Pará. 
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Assim como nos demais verbos, o verbo atrasar traz marcas me-
tonímicas em suas configurações. Ao analisar o verbo atrasar, percebe-
mos que o seu ponto de locação faz referência ao objeto relógio, o qual é 
destinado para marcar as horas, e que alguns modelos podem ser utiliza-
dos nos braços. Nesse sentido, podemos verificar o objeto relógio como 
elemento metonímico parte pelo todo. Ao se referir ao verbo atrasar, ob-
servamos a sinalização em um ponto que faz referência ao objeto relógio.

Segundo a metodologia que utilizamos com base de pesquisa bi-
bliográfica, definiu-se sobre uma abordagem qualitativa, pois estabelece 
ações para descrever, compreender e explicar como os elementos meto-
nímicos estão presentes nos verbos em Libras. Neste estudo, foram uti-
lizados para análise seis verbos, nos quais suas estruturas fonológicas/
configuração de mão apresentam elementos metonímicos.

Nos verbos apresentados, percebeu-se como as metonímias se for-
mam através da fonologia de uma língua sinalizada. Vimos como os verbos 
se constituem em suas formas e que, em sua maioria, os verbos em Libras 
são originados, concebidos e internalizados por meio de uma intenção 
prototípica, na qual sempre há simulações de aspectos focais do referente.

Outro ponto a ser ressaltado é o processo de ensino/aprendizagem 
que, com o auxilio das metonímias, pode esclarecer as abstrações perti-
nentes tanto nas sinalizações, quanto na escrita, vista como método de 
integralizar os surdos a uma condição social de igualdade.

Em conformidade com a linguística cognitiva, que apreende o 
mundo através das experiências, em que a língua tem como base a per-
cepção humana, verificou-se que a Libras, sobretudo na formação de si-
nais, com foco nos aspectos fonológicos, os sinais assumem a prototipi-
cidade e intenção na origem de suas configurações, mostrando assim, o 
nível de proximidade com o seu referente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou analisar como os verbos em Libras apresentam 
elementos metonímicos na formação do léxico, sendo comum essa mani-
festação linguística no processo fonológico da Libras. Destaca-se também 
a compreensão de que a metonímia pode ser abordada no processo de en-
sino/aprendizagem, pois mostra a produção de novas significações para o 
ensino, que enfatiza os aspectos linguísticos pertinentes a essa língua.

Nos verbos analisados, observou-se um aspecto importante: a 
prototipicidade na origem do léxico, pois assim podemos compreender 
como são formados os verbos, com base na configurações de mãos. Po-
demos destacar a importância das expressões não manuais conhecidas 
como expressões faciais, exercendo papel fonológico e também na com-
preensão na sinalização dos verbos. 

Logo, nos dados analisados, notou-se que os elementos metoní-
micos podem surgir de diversas formas: parte pelo sentimento, parte 
pelo todo e assim por diante. Assim, percebe-se que as metonímias são 
elementos fundamentais para o ensino/aprendizagem de Libras, já que 
possibilitam o conhecimento sobre os aspectos da linguística cognitiva. 
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Diferentes entendimentos de justiça no 
tribunal jagunço em Grande sertão: veredas 

(1956), de Guimarães Rosa.28

Vinícius Victor Araújo Barros

RESUMO 

No presente artigo o autor se vale da cena do julgamento do perso-
nagem Zé Bebelo pelo bando de Joca Ramiro na obra Grande sertão: vere-
das (1956), de Guimarães Rosa, para discutir os diferentes entendimentos 
de justiça postos em movimento na situação. O autor pretende eviden-
ciar que os homens reunidos na fazenda Sempre-Verde interpretam as 
regras do jaguncismo de uma forma extremamente confusa e particular 
influenciando diretamente no desempenhar de seus papéis como acu-
sadores e defensores do réu. Por fim, apoiado nos estudos de Willi Bolle 
(2004), o autor demonstra como o julgamento é na verdade uma encena-
ção para reforçar o poder de mando do líder-maior Joca Ramiro perante 
os seus comandados, de modo que, apenas um único entendimento de 
justiça prevalece, o entendimento daquele que detém o poder do mando.

Palavras-chave: Grande sertão: veredas; Guimarães Rosa; Justiça; Julga-
mento; Tribunal.

28 Este artigo foi devidamente revisado pelo autor e seu orientador.
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ABSTRACT

In the present article the author uses the scene of the judgment 
of Zé Bebelo by Joca Ramiro's band in Guimarães Rosa's work The Devil 
to Pay in the Backlands (1956), to discuss the different understandings 
of justice set in motion by the characters. The author intends to show 
that the men assembled on the Evergreen farm interpret the rules of ja-
guncism in an extremely confusing and particular way, which directly 
influences the performance of their roles as defendants and defenders of 
the defendant. Finally, supported by the studies of Willi Bolle (2004), the 
author demonstrates how the trial is actually a staging to reinforce the 
commanding power of the chief leader Joca Ramiro before his soldiers, 
so that only a single idea of justice is prevailing: that of men who have the 
prerogative of command.

Keywords: The Devil to Pay in the Backlands; Guimarães Rosa; 
Justice; Judgment; Court.

INTRODUÇÃO

Em Grande sertão: veredas (1956), depois de sangrentos confron-
tos, Zé Bebelo, o mandatário do governo, é preso e levado a júri, não sem 
antes ser exibido como troféu para que todos pudessem ver, enquanto o 
bando de Joca Ramiro se dirigia ao encontro com seus imediatos na fa-
zenda Sempre-Verde. Reunidos no local, Zé Bebelo é acusado pelo líder 
do bando, que faz às vezes de acusador e juiz, por querer alterar a lei na-
tural do sertão que rege a vida daqueles jagunços: “o senhor veio queren-
do desnortear, desencaminhar os sertanejos do seu velho costume de lei 
[...] O senhor não é do sertão. Não é da terra...” (GSV, p.218) 29. Zé Bebelo 

29 A partir de agora, os trechos extraídos do romance serão indicados pela sigla GSV 
seguida do número da página.
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não é acusado pelas mortes que seu grupo infligiu no contingente adver-
sário, nem mesmo pelas perdas materiais ou por fazer com que o bando 
passasse meses se acoitando na caatinga; o homem do governo é acusa-
do por tentar impingir uma nova concepção de lei e de justiça no sertão, 
conforme confidenciara a Riobaldo quando este lhe prestava serviços de 
professor e secretário particular

- Sei seja de anuir que sempre haja vergonheira de jagunços, so-
brecorja? Deixa, que, daqui a uns meses, neste nosso Norte não se 
vai mais ver um qualquer chefe encomendar para as eleições as 
turmas sacripantes, desentrando da justiça, só pra tudo destruí-
rem, do civilizado e do legal! (GSV, p. 116).

Como Antonio Candido sublinha, Zé Bebelo estava sendo acusado 
por querer “retirar a qualidade própria do Norte que leva os seus habitan-
tes à necessidade de fazer lei, recorrendo necessariamente à guerra dos 
bandos” (CANDIDO, 2006, p.118). O interessante da situação é que, para 
“civilizar o sertão”, pondo fim à “vergonheira de jagunços” encomendada 
pelos fazendeiros e acabar com a guerra dos bandos, Zé Bebelo recorre 
justamente aos mesmos meios do inimigo: a guerra e a violência. Isto 
evidencia que, apesar do entendimento do homem do governo de que a 
mera existência do banditismo é uma afronta ao “civilizado” e ao “legal”, 
portanto, sendo justo e legítimo seu fim, a única possibilidade para isso 
é o confronto armado. 

Joca Ramiro abre o julgamento para que seus líderes imediatos 
que ali estavam reunidos possam expor cada um suas acusações e suas 
impressões sobre os crimes do réu. Hermógenes, chefe de bando conhe-
cido por sua frieza e por “sangrar os inimigos”. É o primeiro a se mani-
festar: “- Acusação, que a gente acha, é que se devia de amarrar este cujo 
feito porco. O sangrante... Ou então botar atravessado no chão, a gente 
todos passava a cavalo por riba dele – a ver se vida sobrava, para não so-
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brar!” (GSV, p.368). Como Zé Bebelo não se acua diante da ameaça de 
uma execução dolorosa, Hermógenes continua

- [...] O tanto que ninguém não provocou, não era inimigo nosso, 
não se buliu com ele. Assaz que veio, por si, para matar, para arra-
sar com sobejidão de cacundeiros. Dele é este Norte? Veio a pago 
do Governo. Mais cachorro que os soldados mesmos... Merece ter 
vida não. Acuso é isto, acusação de morte. O diacho, cão! (GSV, 
p.368).

Na lógica bruta da guerra sertaneja, Hermógenes corrobora, em 
um primeiro momento, o argumento do chefe-maior Joca Ramiro, evi-
denciando que Zé Bebelo não é do “Norte”, veio para a guerra de bandos 
por opção e a soldo do governo, diferentemente daqueles homens jagun-
ços ali reunidos que encontraram no banditismo uma possibilidade ofí-
cio. O réu, então, apresenta sua defesa: “- Retenho que estou frio em juízo 
legal, raciocínios. Reajo é com protesto. Rompo embargos! Porque acu-
sação tem de ser em sensatas palavras – não é com afrontas de ofensa de 
insulto...”, encarando o acusador em um claro gesto de desafio, Zé Bebelo 
sentencia: “- Homem: não abusa homem! Não alarga a voz!...” (GSV, p.369).

Como segundo na hierarquia daquele bando e chefe dos seus pró-
prios homens, Hermógenes não admite ser destratado por um inimi-
go, ainda mais naquelas condições: um inimigo derrotado, amarrado e 
humilhado. “- Tibes trapo, o desgraçado desse canalha me agravou! Me 
agravou, mesmo estando assim vencido nosso e preso... Meu direito é 
acabar com ele, Chefe!” (GSV, p.369), recorre o cangaceiro a Joca Ramiro 
para que lhe permitisse ele mesmo tratar da execução. Porém, o coman-
dante lembra das leis do cangaço: “- Mas ele não falou o nome-da-mãe, 
amigo...” (GSV, p.369), e todos os bandidos ali reunidos concordam. A 
intolerância quanto à ofensa ao nome-da-mãe, passível de morte como 
punição, se explica, em grande parte, pelo papel central da genitora na 
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estrutura das famílias sertanejas. Responsável pelo lar e pela lida com 
as crianças, a figura da mãe contrasta com a do pai ocupado, incumbido 
por prover o sustento da família, ou ausente, quando a prole é oriunda de 
um relacionamento fortuito, quando não forçado, haja vista que o estu-
pro é prática recorrente dos bandos jagunços que assolavam os vilarejos 
da região. Já o insulto ladrão, implica em uma ofensa moral que se choca 
contra o código particular da jagunçagem, como se verá logo em seguido 
através do veredito de Sô Candelário. 

Sô Candelário, que em um primeiro momento propõe resolver a 
contenda em uma luta de facas, mas é demovido da idéia por Joca Rami-
ro, sentencia:

- Crime?... Crime não vejo. É o que acho, por mim é o que declaro: 
com a opinião dos outros não me assopro. Que crime? Veio guer-
rear, como nós também. Perdeu, pronto! A gente não é jagunços? 
A pois: jagunço com jagunço – aos peitos, papos. Isso é crime? Per-
deu, está aí feito umbuzeiro que boi comeu por metade... Mas bri-
gou valente, mereceu... Crime, que sei, é fazer traição, ser ladrão 
de cavalos ou de gado... não cumprir a palavra... (GSV, p.373).

Sô Candelário coloca em perspectiva a dinâmica do jaguncismo. 
Para o líder, a guerra entre os homens no sertão não implica em crime, 
ela faz parte do cotidiano do jagunceio em quem matar ou morrer são 
simplesmente ossos do ofício. Portanto, tendo Zé Bebelo vindo dar fogo 
àqueles homens estava apenas reforçando uma dinâmica já existente: a 
guerra sertaneja. É interessante notar também a distinção que o acusa-
dor da vez faz sobre o que é e o que não é crime no exercício da guerra. 
Para Sô Candelário, incorre em crime atos como trair, roubar e não cum-
prir a palavra, atitudes que destoam de uma conduta moral particular 
do jaguncismo, o duelo de “homem para homem”, portanto, é uma forma 
justa de se resolver contendas, haja vista que se estabelece uma igualda-
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de em que o jagunço dotado de maiores habilidades sai vitorioso. O chefe 
continua seu raciocínio

- Pois, sendo assim, o que acho é que se deve de tornar a soltar este 
homem, com o compromisso de ir ajuntar outra vez seu pessoal 
dele e voltar aqui no Norte, para a guerra poder continuar mais, 
perfeita, diversificada... (GSV, p.374).

O próximo na ordem de acusação é Ricardão, descrito por Riobal-
do, que a tudo assistia, como: “Amigo acorçoado de importantes políti-
cos, e dono de muitas posses.” (GSV, p.374). Ricardão começa sua senten-
ça louvando o chefe e a oportunidade concedida por ele de compartilhar 
a decisão sobre o rumo dos julgamentos, “- Compadre Joca Ramiro, o 
senhor é o chefe. [...] Nem carecia que cada um desse opinião, mas o se-
nhor quer ceder alar de prezar a palavra a todos, e a gente recebe essa 
boa prova... Ao que agradecemos com devido.” (GSV, p.374). Nota-se, de 
imediato, que o discurso de Ricardão difere do apresentado pelos outros 
chefes até então, por trás do respeito que o tratamento esconde há um 
claro exercício de bajulação. Descrito por Riobaldo como “rico, dono de 
fazendas” que “somente vivia pensando em lucros” (GSV, p.246) o chefe 
de bando é dissimulado e não hesita em mudar lado quando a liderança 
de Joca Ramiro já não corresponde mais com seus intentos comerciais. 
Ricardão continua sua fala

[...] este homem Zé Bebelo veio caçar a gente, no Norte sertão, 
como mandadeiro de políticos e do Governo, se diz até que a sol-
do... A que perdeu, perdeu, mas deu muita lida, prejuízos. Sérios 
perigos, em que estivemos; o senhor sabe bem, compadre Chefe. 
Dou a conta dos companheiros nossos que ele matou, que eles ma-
taram. Isso se pode repor? E os que ficaram inutilizados feridos, 
tantos e tantos... Agora, que vencemos, chegou a hora dessa vin-
gança de desforra. (GSV, p.375).

Em um primeiro momento, a fala de Ricardão parece fazer senti-



- 234 - 

do. O líder de bando apela para o sentimental lembrando os companhei-
ros que foram executados ou feridos durante as batalhas, prejuízos esses 
irrecuperáveis. Porém, rapidamente Ricardão para de simular uma su-
posta preocupação humana deixando que seus verdadeiros anseios aflo-
rem: o lucro e o capital. Diz o personagem,  

[...] tem outro despacho não, que dar a este; só um: é a misericór-
dia duma boa bala, de mete-bucha, e a arte está acabada e acerta-
da. Assim que veio, não sabia que o fim mais fácil é esse? Com os 
outros, não se fez? Lei de jagunço é o momento, o menos luxos. 
Relembro também que a responsabilidade nossa está valendo: 
respeitante ao seo Sul de Oliveira, doutor Mirabô de Melo, o velho 
Nico Estácio, compadre Nhô Lajes e coronel Caetano Cordeiro... 
Esses estão aguentando acossamento do Governo, tiveram de sair 
de suas terras e fazendas, no que produziram uma grande quebra, 
vai tudo na mesma desordem.... A pois, em nome deles, mesmo, eu 
sou deste parecer. (GSV, p.376).

A conclusão do veredito de Ricardão é um raro momento do ro-
mance em que a vontade dos fazendeiros coronéis se faz perceber. Con-
forme veremos detalhadamente no próximo capítulo, Antonio Candido 
nos lembra que a narrativa se constrói a partir do ponto de vista de Rio-
baldo, que narra o que viu, viveu e intuiu, concedendo ao relato uma visão 
por dentro da organização da jagunçagem, nas palavras do crítico “uma 
visão entranhada” (CANDIDO, 1977, p.156). Portanto, entende-se que o 
narrador não entre em detalhes sobre as relações políticas e financeiras 
que davam sustento ao bando, uma vez que ele não tem acesso às nego-
ciatas entre os chefes jagunços e os potentados locais. Mesmo quando 
Riobaldo ascende à posição de chefe o dever para com os mandantes não 
é colocado em primeiro plano na narrativa. Provavelmente, isso se deve 
ao fato de o personagem concentrar seus esforços, e consequentemente 
o de seus soldados, em concretizar a vingança contra o traidor Hermó-
genes. De qualquer maneira, é somente através de Ricardão, e mesmo 
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assim sem muitos detalhes, que a hierarquia sertaneja se delineia. É in-
teressante a perspectiva que dentre as centenas de jagunços reunidos na 
fazenda Sempre-Verde, apenas o réu Zé Bebelo, é de fato o único homem 
livre, pois não mantém obrigações com nenhum senhor coronel. 

Após a fala, Riobaldo considera justas as ponderações feitas por 
Ricardão, mesmo que os pontos levantados pelo chefe difiram por com-
pleta com seu juízo particular. Diz o narrador, “mire e veja o senhor: e o 
pior de tudo era que eu mesmo tinha de achar correto o razoado do Ricar-
dão, reconhecer a verdade daquelas palavras relatadas. Isso achei, meio 
me entristeci”. Riobaldo continua o raciocínio deixando ainda mais claro 
o dilema sob o qual Ricardão incide luz, “O justo que era, aquilo estava 
certo. Mas, de outros modos – que bem não sei – não estava.”, e arremata 
com uma interessante perspectiva, “Quem sabe direito o que uma pessoa 
é? Antes sendo: julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente 
julga é o passado. [...] Lei é lei? Lôas! Quem julga, já morreu. Viver é mui-
to perigoso, mesmo.” (GSV, p.376).

O que o pensamento de Riobaldo nos revela a partir das constata-
ções de Ricardão é o intrincado dilema entre as perspectivas de justiça 
dos mandantes e dos mandados. Colocada a obrigação que aqueles ho-
mens de armas tinham para com os coronéis seria justo que Zé Bebelo 
pague com a vida os prejuízos que infligiu, porém, visto que se trata de 
uma guerra, o que é de fato justo? A lei continua sendo lei mesmo nessas 
condições extremas? As reflexões do narrador-personagem são inter-
rompidas pelo momento de fala de outro chefe: Titão Passos.

O que eu acho é o seguinte: que este homem não tem crime cons-
tável. Pode ter crime para o Governo, para delegado e juiz-de-di-
reito, para tenente de soldados. Mas a gente é sertanejos ou não 
é sertanejos? Eles quis vir guerrear, veio – achou guerreiros! Nós 
não somos gente de guerra? (GSV, p. 377).
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O jurado da vez demonstra que os atos de Zé Bebelo cometidos du-
rante o exercício da guerra podem incorrer em crimes se fossem consi-
derados em outro sistema de justiça, para aquele código praticado pelos 
sertanejos, em nada poderia acusar o réu. O chefe imediato concede seu 
veredito não sem antes destacar a diferença entre se matar em confron-
to, quando há a possibilidade de defesa no embate físico de igual para 
igual, e se matar em julgamento, concretizando uma pena possivelmente 
aferida em que o réu se defende apenas com palavras. “A bem, se, na hora, 
a quente a gente tivesse falado fogo nele, e matado, aí estava certo, estava 
feito. Mas o refrego de tudo já se passou. Então, isto aqui é matadouro ou 
talho?... Ah, eu, não. Matar, não. Suas licenças...” (GSV, p.377).

É a vez de Riobaldo se pronunciar. O personagem a essa altura do 
romance já havia integrado o bando de Zé Bebelo, onde desempenhava 
atividades de professor e secretário, tomando conhecimento das práti-
cas de guerra do réu. “Zé Bebelo é homem valente de bem, e inteiro, que 
honra o raio da palavra que dá!”, afiança Riobaldo, “E é chefe jagunço, de 
primeira, sem ter ruindades em cabimento, nem matar os inimigos que 
prende, nem consentir de com eles se judiar... Isto, afirmo!” (GSV, p.383). 
Após confirmar que o réu praticava a “guerra de bem-criação” Riobaldo 
conduz sua fala para outra questão de igual importância e interesse para 
os chefes daquele bando: a fama. Diz ele,

- ... A guerra foi grande, durou tempo que durou, encheu este 
sertão. [...] Vão fazer cantigas relatando as tantas façanhas... Pois 
então, xente, hão de se dizer que aqui na Sempre-Verde vieram se 
reunir [...] só para, no fim, fim, se acabar com um homenzinho so-
zinho – se condenar de matar Zé Bebelo, o quanto fosse um boi de 
corte? Um fato assim é honra? Ou é vergonha?...” (GSV, p.384). 

Os chefes Titão Passos e Sô Candelários respondem positivamente 
para a segunda opção: vergonha. Motivado pela anuência dos superiores, 
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Riobaldo continua seu raciocínio. “ - ... A ver. Mas, se a gente der con-
dena de absolvido: soltar este homem Zé Bebelo, a mãvazias, punido só 
pela derrota que levou – então, eu acho, é fama grande. Fama de glória: 
que primeiro vencemos, e depois soltamos...” (GSV, p.384). O pronuncia-
mento de Riobaldo, que estimava Zé Bebelo e por isso intercede por sua 
absolvição, aponta para um elemento que ainda não tinha sido levado em 
conta pelos líderes. Durante o julgamento foram perfilados argumentos 
que apontavam para direções opostas, como: os intentos econômicos (Ri-
cardão); a vingança (Hermógenes); a bravura (Sô Candelário); a guerra de 
bem-criação (Gú); dentre outros. Porém, Riobaldo é o primeiro a aventar 
a hipótese de uma superação da contenda através do efeito da fama. O 
narrador-personagem se ancora nos argumentos anteriores favoráveis 
ao réu, confirmando o trato de Zé Bebelo com adversários derrotados, 
e exalta a fama que o grupo, principalmente os líderes, alcançaria caso 
optassem por libertar o adversário com vida.

Sô Candelário endossa o veredito de Riobaldo conjeturando as 
possíveis vantagens de um ato de absolvição, “-... Seja a fama de glória... 
Todo o mundo vai falar nisso, por muitos anos, louvando a honra da gen-
te, por muitas partes e lugares. Hão de botar verso em feira, assunto de 
sair até divulgado em jornal de cidade...” (GSV, p.386). Titão Passos tam-
bém acena positivamente para a decisão, “-... Então, ele indo para bem 
longe, está punido, desterrado. [...] Crime maior ele teve? Pelos compa-
nheiros nossos, que morreram ou estão ofendidos passando mal tenho 
muita dó...”. Sô Candelário complementa, “-... Mas morrer em combate é 
coisa trivial nossa; para que é que a gente é jagunço?! Quem vai em caça, 
perde o que não acha...” (GSV, p.387). 

Em um primeiro momento, Zé Bebelo se esforça para dissociar 
sua imagem dos soldados do Governo e se aproximar dos cangaceiros 
que agora discutem o destino da sua vida. Após, o réu evidencia seus in-
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tentos políticos dando glórias às benesses que o progresso proporcio-
naria para aquele sertão. O que fica evidente na defesa de Zé Bebelo é 
o claro intento de galgar degraus na vida política através da guerra dos 
bandos. Ao afirmar que não responde ao Governo e muito menos gosta 
de soldados, o réu demonstra que, na verdade, sua ambição é alçar-se 
de mero chefe de bando para a posição solerte de político coronel, isto 
é, sair da posição de mandado para a posição de mando. O discurso de 
Zé Bebelo na situação do julgamento entra em confronto com a sua po-
sição anterior, quando demonstrava para Riobaldo, então seu secretário 
particular, seus ensejos em dar fim na “sobrecorja” de jagunços que en-
comendavam eleições e burlavam a justiça, o civilizado e o legal (GSV, 
p.116). O confronto de perspectivas chama ainda mais atenção quando 
Zé Bebelo aventa a possibilidade de que Joca Ramiro encaminhasse seus 
homens para que votassem nele, remetendo ao processo de voto do ca-
bresto tão comum nos primeiros anos da história política brasileira. 
Recorrendo à prática da guerra entre os bandos para se tornar deputa-
do, Zé Bebelo sublinha a lógica política no interior do país: “A gente tem 
de sair do sertão! Mas só se sai do sertão é tomando conta dele a den-
tro...” (GSV, p.391). Isto é, na perspectiva do réu, a forma mais segura de 
se ganhar a vida no sertão parece ser a prática da guerra, ironicamente 
o personagem desenvolve esse raciocínio derrotado, amarrado e muito 
próximo de ser executado por um rival.

É visível que Zé Bebelo recorre a todos os argumentos possíveis 
para resguardar sua vida. Demonstra valentia ao não clamar por perdão, 
atesta sua integridade para com os seus inimigos derrotados, exalta os 
chefes ali presentes. Como argumenta Willi Bolle: “No círculo daqueles 
homens armados até os dentes, é ele [Zé Bebelo] o único desarmado, que 
domina todos inclusive Joca Ramiro, pelo poder da palavra” (BOLLE, 
2004, p.132). A sagacidade do réu não passa despercebida por Riobaldo 
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que, logo no início da narrativa, aponta as qualidades do homem, uma 
“raposa que demorou” (GSV, p.16). 

As consequências do veredito de Joca Ramiro são substanciais 
para o desenrolar da narrativa. O ato de permitir que o prisioneiro esca-
pe com vida é, como se verá adiante, ponto nevrálgico para a sequência 
do enredo. O Riobaldo ao recobrar os fatos ocorridos na fazenda Sem-
pre-Verde atesta, “O julgamento? Digo: aquilo para mim foi coisa séria de 
importante”, e em seguida, como é de praxe, faz suas considerações,

O que nem foi julgamento legítimo nenhum: só uma extração es-
túrdia e destrambelhada, doidera acontecida sem senso, neste 
meio do sertão... – O senhor dirá. Pois: por isso mesmo. Zé Bebelo 
não era réu no real! Ah, mas, no centro, do sertão, o que é doidera 
às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo! (GSV, p.400).

Para compreendermos a lógica do julgamento o tomaremos como 
um todo. Já vimos a série de juízos particulares dos personagens que 
desempenhavam às vezes de acusação e defesa no tribunal, auxiliando a 
delinear os contornos gerais de uma dinâmica maior a qual estavam sub-
metidos – como Ricardão ao ponderar sobre as relações de apadrinha-
mento a que o bando devia obediência etc. Agora, observaremos alguns 
pressupostos sociais e políticos que estão subentendidos na situação da 
fazenda Sempre-Verde e que levam Riobaldo, anos depois, à conclusão de 
que tudo que ali se passou não fora mais do que “doidera acontecida sem 
senso” (GSV, p.400). 

Wille Bolle (2004) analise três estratégias básicas de dissimulação 
que confirmariam as suspeitas do narrador Riobaldo sobre o episódio da 
fazenda Sempre-Verde: a deliberação sobre a vida de Zé Bebelo, não pas-
sa de uma encenação dos chefes diante dos subordinados. Para o autor, 
primeiramente consta o fato de que o julgamento traz a falsa expectativa 
“[...] de que a vitória sobre o adversário significaria o fim da guerra”. Joca 
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Ramiro ao abrir o julgamento para seus homens concede a possibilidade 
de que se apontem os crimes do acusado, porém, nem mesmo Hermóge-
nes e Ricardão, que exigem a morte do réu, o acusam necessariamente 
de crime. Para aqueles homens é consenso geral o juízo de Titão Passos, 
o retomemos brevemente “[p]ode ter crime para o Governo, para dele-
gado e juiz-de-direito, para tenente de soldados”, mas entre jagunços é 
diferente. “Crime?... [...] Que crime? Veio guerrear, como nós também. 
Perdeu, pronto! [...] jagunço com jagunço [...]. Isso é crime?” (GSV, p.377). 
Portanto, os próprios jagunços, que foram ameaçados e acossados pelas 
tropas de Zé Bebelo, imputam crime ao adversário derrotado. Conforme 
sublinha Bolle, “para nenhum deles trata-se de condenar a guerra, mas, 
pelo contrário, de reafirmar seu direito a guerrear [...] que é o seu ganha-
-pão cotidiano” (BOLLE, 2004, p.135). O crítico lembra ainda a possibili-
dade que os superiores acenam para seus soldados com a perspectiva de 
“ataca[r] bons lugares, em serviços para chefes políticos” (GSV, p.331), de 
“toma[r] dinheiro dos que têm, e objetos e as vantagens, de toda valia...” 
(GSV, p.636) e ainda “cobra[r] avença [...] dos fazendeiros remediados e 
ricos” (GSV, p.762), em suma: de praticar o “sistema jagunço” (GSV, p.741).

O primeiro ponto observado por Wille Bolle sobre o julgamento 
como afirmação do direito sertanejo de se fazer guerra, revela os interesses 
por trás do pretenso ato de civilidade. Conforme debatemos, apenas Ricar-
dão alude em seu veredito às relações de dever para com os grandes pro-
prietários de terra responsáveis por financiar os grupos armados. Através 
das considerações de Bolle é possível perceber que o interesse econômico é 
questão central para todos ali presentes, portanto, sendo fator decisivo nas 
argumentações sejam elas a favor ou contra o réu. Dessa maneira, imputar 
crime aos atos de guerra de Zé Bebelo significa diretamente criminalizar 
o modo de vida praticado por eles mesmos, o que, como vimos através da 
imagem que esses homens fazem de si, não é algo que o cangaço admita. 
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Willi Bolle continua o seu raciocínio e apresenta o segundo ponto 
das estratégias de dissimulação que envolve o julgamento, “o faz-de-con-
ta de que a guerra no sertão é uma forma de rebeldia contra as forças do 
Governo repressor, situado na capital do Estado” (BOLLE, 2004, p.136). 
A acusação que Joca Ramiro faz a Zé Bebelo é sintomática a esse respei-
to, “O senhor veio querendo desnortear, desencaminhar os sertanejos 
de seu costume velho de lei...” (GSV, p.364). O líder máximo dos bandos 
evoca uma pretensa ideologia conflitante com a do réu que, conforme 
já vimos, ansiava por dar fim a “sobrecorja” de jagunços que burlavam 
o “civilizado” e o “legal”. Nessa estrutura, cria-se a imagem do inimigo, 
referido por vezes na voz de Riobaldo como “cachorros do Governo” (GSV, 
p.236), impedindo o que Bolle chama por “solidariedade horizontal” com 
os combatentes do lado de lá, que pertencem à mesma camada socioeco-
nômica que a maior parte dos homens ali reunidos.

Bolle nos mostra que o argumento de Joca Ramiro, que acirra as 
diferenças entre o poder da cidade versus o poder do sertão, é insus-
tentável, porém, efetivo na situação. Insustentável, pois a dinâmica que 
encampa a razão de existir do banditismo jagunço é a estreita relação 
política e econômica com potentados locais como “seo” Ornelas e o coro-
nel Rotílio Manduca, conforme nota Ricardão, cujo poder se estendem 
até a capital da República. Tanto os exércitos de Joca Ramiro quanto os 
de Zé Bebelo, são dependentes da mesma estrutura de poder: o corone-
lismo. Sem as disputas particulares entre os fazendeiros coronéis que 
não se delimita apenas as regiões do interior do país, os grupos armados, 
sejam eles do sertão ou do litoral para usar os termos de Joca Ramiro, 
não encontrariam de onde retirar seu sustento. Trata-se de uma lógica 
dialética em que sertão e litoral encontram na guerra entre os bandos a 
homologação de suas disputas de poder. Esse fato não impede, porém, 
que o juiz-acusador faça distinção entre a guerra praticada por seus sol-
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dados e a guerra praticada pelos homens do réu, a primeira baseada no 
“costume velho de lei” sertanejo, portanto, justa e legítima, e a segunda 
portadora de um discurso avesso e antinatural para aqueles homens. 
Por fim, a imagem de um inimigo imbuído de valores ilegítimos é fun-
damental para que se mantenha acesa a aparência de um embate entre 
ideologias, mesmo que, como vimos, em muito pouco ou em quase nada 
elas se diferenciem.

O terceiro e último ponto levantado por Wille Bolle e que corro-
bora com as suspeitas do narrador Riobaldo sobre uma suposta ence-
nação do julgamento, é “a criação da ilusão de que os chefes se pautam 
pelo julgamento dos seus subordinados” (BOLLE, 2004, p.137). Joca Ra-
miro ínsita seus “cabras valentes” a emitir juízo, “Que tenha algum dos 
meus filhos com necessidade de palavra para defesa ou acusação, que 
pode depor!” (GSV, p.379). Mas apenas dois soldados rasos se dispõem a 
falar, são eles Gú e o próprio Riobaldo. Para Bolle, a real decisão estava 
nas mãos dos lideres, sendo a possibilidade de argumentação dos subor-
dinados apenas mera dissimulação de uma falsa e pretensa igualdade. 
Por essa ótica, o tribunal sertanejo aparece como um arranjo cordial 
entre os chefes, esses homens sim com direito a fala e opiniões. Confor-
me afirma Wille Bolle, “se os chefes, por um lado, representam diante 
do povo uma determinada imagem do conflito (Sertão versus Cidade), 
por outro lado, há entre eles um arranjo à revelia de seus subordinados.” 
(BOLLE, 2004, p.137).

Em suma, os três pontos analisados por Wille Bolle fazem cair por 
terra à sensação de um julgamento justo, confirmando as suspeitas de 
Riobaldo, “O que nem foi julgamento legítimo nenhum: só uma extração 
estúrdia e destrambelhada, doidera acontecida sem senso, neste meio do 
sertão...” (GSV, p.400). Bolle arremata seu raciocínio atestando que, atra-
vés da cena do julgamento, Guimarães Rosa introduz “uma nova dimen-
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são dialética na historiografia da jagunçagem”. Isto é, a noite na fazenda 
Sempre-Verde mostra que Lei e Crime dialogam entre si e se entendem, 
sendo o banditismo do jagunço uma instituição no limiar entre a lei e a 
ilegalidade capaz de representar o funcionamento das conflitantes dis-
putas de poder no país. Segundo o crítico, visionariamente Guimarães 
Rosa conseguiu retratar “uma sociedade que está se criminalizando em 
ampla escala e em que virtualmente todos são cooptados”. Apoiado na 
icônica fala de Zé Bebelo, “... É, é o mundo à revelia!” (GSV, p.356), Bolle 
sentencia: “Parece-me plausível interpretá-la no sentido de que os prin-
cipais responsáveis pelo sistema jagunço e pela guerra nesse sertão cha-
mado Brasil não comparecem diante do tribunal da história.” (BOLLE, 
2004, p.138).
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O narrador metaficcional em Era mais uma 
vez outra vez, de Glaucia Lewicki30

Edilson Alves de Souza
Flávio Pereira Camargo

RESUMO 

Na contemporaneidade, a produção ficcional infantil e juvenil tem 
aderido um discurso crítico que tem se caracterizado pela adesão de ou-
tros procedimentos composicionais. Dentre eles, estão a subversão de 
formas narrativas tradicionais e a presença de uma autoconsciência tex-
tual, pelas quais o espaço da diegesis é utilizado para engendrar questiona-
mentos típicos das narrativas metaficcionais. Em Era mais uma vez outra 
vez, de Glaucia Lewicki, é possível identificar tais elementos nas distintas 
instâncias da ficção e, de modo especial, na figura do narrador, visto que 
este se destaca por ser portador de uma autonomia crítica que conduz a 
dinâmica da autorreflexividade. Com vista para isso, o presente trabalho 
intenta analisar alguns aspectos do narrador da referida obra Lewicki, 
buscando evidenciar os aspectos da metaficcionalidade evocados. 

Palavras-chave: Metaficção, Contos de fadas, Leitor, Narrador, Per-
sonagens.

30 Este artigo foi devidamente revisado por seus autores.
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ABSTRACT 

In contemporary times, the fictional production for children and 
youth has adhered to a critical discourse that has been characterized by 
the adherence of other compositional procedures. Among them are the 
subversion of traditional narrative forms and the presence of a textual 
self-awareness, by which the space of diegesis is used to engender typi-
cal questions of metafictional narratives. In Glaucia Lewicki’s Era mais 
uma vez outra vez, it is possible to identify such elements in the different 
instances of fiction and, in particular, in the figure of the narrator, since 
it stands out for having a critical autonomy that drives the dynamics of 
self-reflexivity. In view of this, the present work intends to analyze some 
aspects of the narrator of the mentioned Lewicki work, seeking to highli-
ght the aspects of metafictionality evoked.

Keywords: Metafiction, Fairy Tales, Reader, Narrator, Characters.

INTRODUÇÃO

O livro Era mais uma vez outra vez, da carioca Glaucia Lewicki, é di-
vido em oito capítulos, por meio dos quais a autora desvela os caminhos 
da escrita, da ilustração e da leitura, o que evidencia a metaficcionalida-
de do texto. A obra de Lewicki fornece pistas sobre sua história a partir 
do título. Ao lermos “Era mais uma vez outra vez”, lembramo-nos dos 
contos de fadas que, geralmente, apresentam como chave de abertura a 
célebre frase: “Era uma vez...”. No entanto, ao intitular seu livro como Era 
mais uma vez outra vez, Lewicki mostra para o leitor que a sua história 
será contada mais uma vez, mas de forma diferente.

O primeiro capítulo, “A leitora”, é assim iniciado: “Senti quando os 
dedinhos da menina passaram pelo livro [...] Pararam por um momento, 
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pensativos [...] Então, voltaram, alegres, até chegarem novamente ao livro 
em que eu morava. Com um puxão decidido, eu e meus companheiros fo-
mos retirados da prateleira” (LEWICKI, 2015, p. 7). Por meio desse trecho 
preambular, percebemos que uma personagem, que mora no livro, narra 
o momento em que uma leitora o retira da prateleira. Mais adiante, des-
cobrimos que tal personagem é “apenas o narrador do livro que a menina 
estava segurando” (LEWICKI, 2015, p. 7).

No momento em que a menina pega o livro, a bibliotecária lhe per-
gunta se ela quer aquela obra. A menina responde que sim, que acha a 
capa bonita. Nesse momento, a voz do narrador se faz presente, nova-
mente: “Sim, menina, nossa capa é realmente linda! Está um pouco des-
botada, mas ainda assim, é bonita. Ganhou prêmio de melhor capa há... 
Há quanto tempo mesmo?” (LEWICKI, 2015, p. 7-8).

A bibliotecária tenta dissuadir a leitora de pegar o livro empresta-
do, falando que ele está velho. No entanto, a garota não se importa e afir-
ma sua vontade de lê-lo. A bibliotecária, então, pega o exemplar, abre-o 
pela contracapa, tira a ficha de empréstimo e anota o nome da menina e 
a data. Ao ver o comportamento decidido da leitora, o narrador fica feliz 
por narrar, “mais uma vez”, a história de cujo livro faz parte:

Que felicidade! Mais uma vez, depois de muito tempo, alguém vai 
conhecer as peripécias do príncipe Sapristo para conseguir a mão 
da princesa Priliana. Como, por exemplo, a luta com o dragão. Ah, 
essa era a minha passagem favorita no livro! Eu adorava narrá-la! 
Como era mesmo?
“Então o príncipe Sapristo ergueu a poderosa espada Escabilúrnia 
contra o terrível Dragão das Sete Asas...”
Puxa, mal posso esperar para contar a história de novo! (LEWICKI, 
2015, p. 8-9, grifos nossos).

Os trechos em destaque na citação substanciam o que dissemos, 
anteriormente, a respeito do reconto da história – como já é apontado 
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no título. A narrativa que lemos será recontada. Desse modo, se ela é um 
reconto, não é mais a mesma, pois, quando (re)contamos, tecemos novos 
fios, novos pontos, conforme se afirma no ditado popular: “Quem conta 
um conto aumenta um ponto” ou no provérbio toscano, mencionado por 
Italo Calvino, em Fábulas italianas: “Um conto não é bonito se não se au-
menta nada nele” (apud PULLMAN, 2014, p. 19).

Quando a voz do narrador destaca que história será recontada, 
aborda a questão da tradição oral e da tradição escrita. Da primeira, já 
que as narrativas feéricas foram sendo contadas e recontadas, de pais 
para filhos, de avós para netos, até chegar nas versões que temos hoje. 
Sobre esse assunto, o escritor Philip Pullman (2014, p. 19) salienta: “O 
conto de fadas é um perpétuo vir-a-ser e alterar-se. Conservar uma úni-
ca versão ou uma única tradução é prender um pássaro na prisão”. Além 
disso, os contos de fadas de Charles Perrault, dos irmãos Grimm, de Hans 
Christian Andersen e de outros folcloristas e pesquisadores, foram re-
colhidos da tradição oral. Da segunda, tendo em vista que, nesse caso, a 
escrita é primordial para a sobrevivência das histórias.

Para contar a história novamente, o narrador vai conferir a nar-
rativa, a fim de verificar “se está tudo no lugar e se os personagens estão 
prontos para entrar em cena. Há muito o que fazer antes de um leitor abrir 
um livro! (LEWICKI, 2015, p. 8-9, grifo nosso). O comentário metaficcio-
nal do narrador, que mostra autoconsciência, quebra a ilusão da reali-
dade, revelando ao leitor que o que ele está lendo é uma história criada. 
Esta, para chegar às mãos daquele, precisa passar por alguns caminhos, 
consoante será exposto ao longo da narrativa.

Ao narrar o trecho inicial da história, que se inicia com o “era uma 
vez...”, fazendo referência aos contos de fadas, o narrador nota algumas 
mudanças, constatando que aquele não é o texto “original”, que há algo 
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errado: “‘Era uma vez, há muito tempo, no distante Reino de Anascar...’ 
Anascar? Que reino é esse? A história desse livro se passava no Reino 
da Calibúrnia! Alguma coisa errada está acontecendo aqui!” (LEWICKI, 
2015, p. 10). Por essa razão, vai para a página em que deveria estar o rei. 
Entretanto, ele não encontra o monarca ali e, ao chamá-lo, um “passari-
nho que fazia parte da ilustração apont[a] com a asa” (LEWICKI, 2015, p. 
11), para a página seguinte.

Consoante vemos, a personagem se comunica com a ilustração e, 
ao fazê-lo, o texto leva o leitor a refletir sobre o papel da imagem em um 
livro. Geralmente, esta era vista como mero ornamento das obras, o qual 
podia, às vezes, colaborar para o entendimento do texto. Na contempo-
raneidade, ela “não perdeu essa função, mas, desenvolveu e assumiu ou-
tras como aquelas que eram, quase que exclusivamente, pertencentes à 
palavra. A palavra cumpria, desde as percepções aristotélicas, o papel de 
instrumento principal para a realização da mímesis” (SILVA; SOUZA; CA-
MARGO, 2017, p. 12-13, grifo dos autores). Atualmente, a ilustração, assim 
como a palavra, desempenha papel central na atividade mimética.

Em outra passagem, o tema da ilustração é objeto de nova citação. 
O rei, ao saber que a leitora pegou o livro da sua história na biblioteca, fica 
preocupado com a ilustração-ambiente que está, uma vez que não é aque-
la sua da história: “E esta ilustração? Temos que escondê-la. Não tem nada a 
ver com o resto do livro” (LEWICKI, 2015, p. 13, grifo nosso). O comentário 
do monarca faz com que o leitor perceba que, em um livro, as ilustrações 
devem estar em acordo com a história que é contada. Ela não pode ser colo-
cada ali aleatoriamente, sem ter qualquer relação com o livro. À vista disso, 
o antigo papel da ilustração como mera decoração é questionado.

Após a informação do passarinho, o narrador segue para o local in-
dicado. Ao entrar na página seguinte, que também é o segundo capítulo, 
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intitulado “O rei”, o narrador se encontra com o soberano, que “estava em 
uma praia. A ilustração era moderna. Não tinha nada a ver com as outras 
imagens do livro. Deitado em uma espreguiçadeira, Sua Majestade tra-
zia a coroa na cabeça, mas usava sandálias de dedo e calção de banho” 
(LEWICKI, 2015, p. 12). Ao destacar a modernidade da ilustração e as mu-
danças ocorridas com o rei, o narrador evidencia a contemporaneidade 
da obra, que não é mais a mesma, foi reformulada.

Ao ser perguntado o que fazia naquela praia, o Rei responde que 
havia cansado de ficar no castelo. Por esse motivo, comprara aquela ilus-
tração de praia do livro que ficava ao lado do deles e vendera o Reino de 
Calibúrnia. Por meio da ilustração da página subsequente, podemos visua-
lizar a mudança de espaço da narrativa (Fig. 01). Se, geralmente, os contos 
de fadas são ambientados em castelos, em florestas, no “mais uma vez” de 
Lewicki, o rei, que é uma personagem, escolhe morar em uma praia.

Fig. 01 – Rei da Calibúrnia e Narrador.

Fonte: LEWICKI, Glaucia. Era mais uma vez outra vez. Rio de Janeiro: Barco a Vapor, 2005.
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O monarca, igualmente, indaga o narrador o que ele faz ali. Este 
explica que uma leitora havia pego o livro deles na biblioteca:

– Uma leitora, Majestade!
– Quem?
– Por favor, Majestade! Vossa Alteza já esqueceu o que é um leitor.
– Claro que não! Os leitores são a razão da nossa existência. Se não 
fossem eles, não existiriam os personagens!
– Sim, é claro, Majestade! Tampouco existiriam os narradores. O 
que eu quis dizer é que uma leitora pegou nosso livro na bibliote-
ca! (LEWICKI, 2015, p. 13, grifos nossos).

Por meio do diálogo entre o narrador e o rei, uma das instâncias da 
tradição escrita é abordada: o leitor. Consequentemente, discute-se tam-
bém o sistema de comunicação literário formado pela tríade: autor, obra 
e público. Segundo Antonio Candido (1993, p. 23), a literatura, propria-
mente dita, é formada pela conjunção de “produtores literários, mais ou 
menos conscientes do seu papel; um conjunto de receptores, formando 
os diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive; um mecanis-
mo transmissor, (de modo geral, uma linguagem, traduzida em estilos), 
que liga uns a outros” (CANDIDO, 1993, p. 23).

Desse modo, as personagens, através de comentários autorreflexi-
vos, salientam a importância do leitor para a existência da obra. Toman-
do a reflexão de Candido (1993), se uma obra não é lida, ela não pode ser 
considerada literatura. Ademais, para que as personagens (ou mesmo os 
narradores) existam, o leitor precisa ler o livro. Nesse caso, a leitura tam-
bém é indispensável para a manutenção da tradição escrita.

O narrador, após expor a importância do leitor para o sistema li-
terário, começa a narrar a história. No entanto, é interrompido pelo rei, 
o qual salienta que a narrativa deve ser “arrumada”, para ser lida como é. 
Para que isso aconteça, o narrador orienta o rei a reaver o Reino da Cali-
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búrnia, que agora pertence ao Dragão das Sete Asas. O rei, que é rei e só 
sabe mandar, nomeia o narrador como “Resolvedor oficial de problemas 
do antigo Reino da Calibúrnia”:

– Como assim? Eu sou apenas o narrador!
– E eu sou o rei! Rei nunca faz nada, só manda os outros fazerem!
– Mas eu não faço parte da história!
– Como não? Você está conosco desde que ela foi escrita!
– Trabalho nos bastidores! Nem nome eu tenho...
– Bem, isso eu não posso lhe dar, narrador! Eu mesmo sou conhe-
cido apenas como “o rei”. Mas, em nome do antigo Reino da Ca-
libúrnia, posso nomeá-lo Sir narrador (LEWICKI, 2015, p. 19-20, 
grifos da autora).

Por meio do diálogo do narrador e do rei, averiguamos que é dis-
cutida a questão da nomeação e da função das personagens – que será le-
vantada ao longo da história. Nas narrativas de fadas, estas, geralmente, 
não têm nomes próprios, sendo designadas de acordo com “sua ocupação 
e sua posição social, ou por uma particularidade da roupa: o moleiro, a 
princesa, o capitão, Pele de Urso, Chapeuzinho Vermelho. Quando efe-
tivamente têm um nome, em geral é Hans, assim como Jack é o herói de 
todos os contos de fadas britânicos” (PULLMAN, 2014, p. 13).

Nas narrativas feéricas, as personagens representam funções es-
pecíficas. O rei, por exemplo, simboliza o poder e reproduz “os valores 
clássicos e estratificados” (KHÉDE, 1990, p. 22). As características apon-
tadas podem ser verificadas na fala do rei, quando este afirma: “Rei nun-
ca faz nada, só manda os outros fazerem!” (LEWICKI, 2015, p. 19). Dessa 
maneira, devido ao poder que possui, o rei nomeia o narrador como Sir e 
o novo cavaleiro parte em missão para recuperar o reino perdido-vendi-
do da Calibúrnia.

A narrativa, a partir desse diálogo, será voltada para as “aventu-
ras” de Sir narrador, o qual se movimenta de uma página a outra, a fim 
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de encontrar as personagens da antiga história e convencê-las a voltar a 
desempenhar o seu papel, já que a história precisa ser recontada, como 
era, por causa da nova leitora. Tal movimento do narrador revela a meta-
ficcionalidade da obra, pois subverte a estrutura dos contos tradicionais, 
discute o papel das personagens e do narrador nas narrativas feéricas e 
apresenta as atividades de escrita, leitura e leitura de um livro.

Em suas andanças pelos capítulos seguintes, Sir narrador se en-
contra com o dragão Anascar, o príncipe Sapristo e a princesa Priliana, 
na tentativa de recontar a história. Entretanto, as personagens já não 
querem desempenhar os mesmos papéis. O Dragão das Sete Asas – que 
só tem duas –, anteriormente inominado, agora se chama Anascar. Ele 
reclama de seu papel, das frases ridículas do príncipe Sapristo e de “ter 
que morrer com uma espada atravessada na barriga toda vez que alguém 
chegava à página 21!” (LEWICKI, 2015, p. 29). O dragão, assim como o rei e 
o narrador, demonstra autoconsciência do seu status como personagem.

Ante a recusa de Anascar em voltar para a história, o narrador, 
consciente de que tem que organizar a narrativa e conhecedor dos ele-
mentos que a compõe, diz: “– Mas, Anascar, esse tipo de livro precisa de 
um vilão como você” (LEWICKI, 2015, p. 30, grifos nossos). Anascar, en-
tão, indica ao narrador que ele contrate uma bruxa. O diálogo entre o nar-
rador e o dragão coloca em evidência um dos elementos dos contos de 
fadas: o antagonista. Nos contos maravilhosos, o papel deste “consiste em 
destruir a paz da família feliz, em provocar alguma desgraça, em causar 
dano, prejuízo. O inimigo do herói pode ser tanto um dragão, como o dia-
bo, ou bandidos, a bruxa, a madrasta etc.” (PROPP, 2001, p. 20). A negativa 
de Anascar em encarnar o mesmo papel, ocasiona uma ruptura com a 
função das personagens das narrativas feéricas, uma vez que elas, geral-
mente, “são lineares e comportam-se de acordo com o modelo fechado de 
narrativa [...]” (KHÉDE, 1990, p. 23).
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Sir narrador, tentando ordenar a história, sugere um modo menos 
violento de Sapristo vencer o Dragão. Anascar acha a ideia interessante 
e propõe que, para ganhar a mão da princesa Priliana, o príncipe deveria 
resolver um enigma proposto por ele. Ademais, caso o enigma fosse solu-
cionado, o dragão devolveria o Reino da Calibúrnia.

Acertadas as condições com Anascar, Sir narrador parte para o 
próximo capítulo e se encontra com o príncipe Sapristo, que está erguen-
do um cavalo. O narrador conta que está ali, pois eles têm uma leitora. Ao 
saber da notícia, Sapristo se anima e comenta:

[...] mal posso esperar para enfiar de novo a poderosa espada Esca-
libúrnia naquele dragão!
– Esse é o problema! O dragão não quer mais fazer essa cena!
– Como? É a melhor parte do livro!
– São outros tempos, Sapristo. Hoje, essa passagem é considerada 
violenta. E antiecológica (LEWICKI, 2015, p. 35).

Ao comentar que “são outros tempos”, o narrador marca a atualida-
de da narrativa. Além disso, tal comentário pode ser visto como uma críti-
ca ao “politicamente correto”. Atualmente, textos literários diversos, não 
somente contos feéricos, são submetidos a “expurgação” de partes consi-
deradas mais violentas ou que apresentem alguma conotação sexual.

Após a explicação do narrador, Sapristo indaga se ele não matar o 
dragão, como conseguiria a mão da princesa Priliana. O narrador lhe fala 
que o dragão quer que ele decifre um enigma. Caso contrário, ele não de-
volveria o Reino de Calibúrnia e, consequentemente, a história não pode-
ria começar. Diante daquela situação, o príncipe Sapristo diz que não se 
importava, pois não gostava daquele reino e que a princesa amava outro. 
O narrador se mostra surpreso com a revelação e Sapristo lhe pergunta: 
“Você se lembra de como a história começava?” (LEWICKI, 2015, p. 37). 
O narrador inicia a contar a história, mas é interrompido por Sapristo:
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– Não tinha nada de “profundamente infeliz”! re-
bati.

– Eu podia jurar que havia um “profundamente” 
– disse o príncipe.

– Quem narrava a história? Você ou eu? Ela era 
apenas infeliz e ponto.

– Está bem, me desculpe! Continue.

– Onde eu estava mesmo? Ah! “Mas Priliana era 
muito infeliz, pois seu pretendente, o belo e inteli-
gente príncipe Nascara, com a promessa de fisgar 
um belo peixe para o banquete de casamento, saiu 
e nunca mais voltou. O Reino da Calibúrnia não 
tinha rios ou mares. Havia um grande lago, com 
uma gruta bem no centro dele. Nas profundezas 
da gruta, morava um terrível dragão, que surgiu 
logo depois do desaparecimento do príncipe Nas-
cara. Alguns diziam que o barco do príncipe havia 
afundado. Outros diziam que o dragão devorara o 
príncipe. O caso é que a princesa passava os dias 
a suspirar... (LEWICKI, 2015, p. 39-40).

A discussão entre Sir narrador e o príncipe Sapristo evidencia a 
autoconsciência deles em relação à narrativa e aos papéis que desem-
penham (ou deveriam desempenhar). Assim, é desnudado ao leitor os 
elementos que compõe as narrativas feéricas, mostrando a ele que o que 
está lendo é uma ficção, um artefato em construção, o que caracteriza a 
narrativa de Lewicki como metaficcional. A conversa ainda fornece algu-
mas pistas sobre a narrativa para o leitor. Quando o narrador conta que 
o príncipe desaparecido se chamava Nascara, o leitor atento, ou o leitor 
metaficcional, percebe a ligação entre o nome do Dragão, Anascar, com o 
do príncipe desaparecido, Nascara, pois eles constituem anagramas.
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Após conversar com o narrador, Sapristo impõe uma condição 
para voltar a desempenhar sua função na história. A princesa Priliana 
deveria esquecer o príncipe Nascara. Ao ouvir a condição de Sapristo, o 
narrador indaga como ele poderia fazer algo. O príncipe responde que o 
problema era dele.

O narrador deixa o capítulo do príncipe Sapristo e vai em busca 
da princesa Priliana. Após encontrá-la, explica que o rei, pai da prince-
sa, havia o sagrado Sir e lhe tinha ordenado arrumar a história. Ao saber 
daquela notícia, Priliana questiona: “Isso quer dizer que serei salva de 
novo por Sapristo? Viverei feliz para sempre etecetera e tal? / – Sim. É para 
isso que servem as princesas, afinal!” (LEWICKI, 2015, p. 46, grifos nos-
sos). As falas entre a princesa e o narrador colocam em evidência a apatia 
de Priliana pelo final de sua história e a questão do papel da princesa/
mulher nos contos de fadas. Além disso, como as outras personagens, a 
princesa não quer que a história antiga seja contada da mesma forma: 
“Pode chamar o Dragão para me capturar. Mas, já vou logo avisando: não 
aceito demolir meu pequeno castelo! Daria o maior trabalho” (LEWICKI, 
2015, p. 46).

Quando o narrador a indaga sobre o lago Sombrio, a princesa o 
pede para inventar outra coisa: “Ah, sei lá, se vire! Você não é unha e car-
ne com o autor?” (LEWICKI, 2015, p. 46). O narrador informa à princesa 
que, segundo as personagens do livro do lado, o autor já não escreve mais. 
Tal notícia faz com que a princesa fique feliz. Ela não gostava do autor, já 
que ele era o responsável por tirar dela, nas primeiras páginas do livro, o 
príncipe Nascara, seu grande amor:

– Depois do desaparecimento do príncipe, eu fui, sozinha, procu-
rá-lo no Lago Sombrio. Todas as princesas costumam ficar bor-
dando nos jardins do Palácio, esperando para serem capturadas 
por dragões ou enfeitiçadas por bruxas! Sabe, portanto, o que isso 
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significa a minha busca, Sir Narrador? Significa que eu amava 
muito o príncipe Nascara (LEWICKI, 2015, p. 51).

O comentário da princesa Priliana desconstrói a figura passiva das 
personagens femininas nos contos de fadas. Segundo Khéde (1990, p. 22), 
as “princesas são caracterizadas pelos atributos femininos que marcam 
a passividade e a sua função social como objeto do prazer e da organiza-
ção familiar. Belas virtuosas, honestas e piedosas, elas merecerão como 
prêmio o seu príncipe encantado” (KHÉDE, 1990, p. 22). Priliana, ao ir em 
busca do seu amor, rompe com o estereótipo da princesa passiva a espera 
de um príncipe para salvá-la.

O narrador tenta convencer a princesa a participar da história. 
Ela, sentindo a presença da leitora, instrui o narrador a contar outra nar-
rativa, e assim ele procede: “[...] comecei a narrar, dentro da cabeça dela, 
uma nova história. Desta vez, escrita não pelo autor, mas pelos persona-
gens” (LEWICKI, 2015, p. 54, grifos nossos).

No capítulo “Era mais uma vez outra vez”, tem início a história 
criada pelas personagens: “Era mais uma vez outra vez, em uma terra 
distante, um dragão chamado Anascar. Diferente de todos os animais de 
sua espécie, tinha duas asas e morava em um enorme castelo. Mas não 
era feliz” (LEWICKI, 2015, p. 55). Tal narrativa, que continua nos capítu-
los “O enigma do dragão” e “O final feliz”, é marcada por uma fonte de 
escrita diferente daquela que temos nos capítulos anteriores e em “O 
convite” – consoante percebemos na Fig. 02.
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Fig. 02 – Páginas do livro Era mais uma vez outra vez.

Fonte: LEWICKI, Glaucia. Era mais uma vez outra vez. Rio de Janeiro: Barco a Vapor, 2005.

No começo da história criada pelas personagens, temos a apre-
sentação de Anascar, que não era feliz e, por isso, vivia a suspirar. O 
Dragão das Sete Asas da primeira narrativa, que aqui aparece com duas 
asas, não é descrito como cruel, mas sim como “suspirante”. Por essa 
razão, nesse ponto do texto, o narrador para a narrativa e comenta: “– Ei, 
essa história não tem nada a ver com a verdadeira! (LEWICKI, 2015, p. 
56, grifo nosso). Anascar, então, manda que ele continue, a fim de que a 
leitora não fique esperando.

O narrador – não mais Sir Narrador, já que ele não é personagem 
na segunda história, continua contando a nova narrativa e esse movi-
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mento intrusivo efetuado por Anascar também será realizado por outras 
personagens. As intromissões das personagens serão feitas ao longo da 
nova narrativa e marcadas no livro com a mesma fonte da história “ver-
dadeira”, ou seja, elas constituem continuação da “primeira” narrativa.

Ao voltar a contar a história, o narrador a para, por não concordar 
com a atuação do rei e do caranguejo: “Parei. O rei era um péssimo ator. 
O caranguejo, idem” (LEWICKI, 2015, p. 59). O narrador é interrompido 
pela princesa, que deseja entrar em cena. Assim, ela pede para que ele 
prossiga com a narração. Essa intrusão de Priliana, pode ser vista na ilus-
tração metaficcional de Gonzalo Cárcamo (Fig. 03), uma vez que mostra a 
princesa levantando a página do livro, para entrar/aparecer na próxima.

Fig. 03 – Princesa Priliana levantando a página do livro.

Fonte: LEWICKI, Glaucia. Era mais uma vez outra vez. Rio de Janeiro: Barco a Vapor, 2005.
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O narrador volta a contar a história criada pelas personagens. 
Nela, Anascar chega ao Lago da Luz e vê Priliana suspirando. Ele conver-
sa com a princesa, mas, inicialmente, não tem coragem de se apresentar. 
Quando Priliana o indaga o motivo de não se mostrar, o dragão responde: 
“– Por que meu nome é Amor. E o Amor não tem rosto!” (LEWICKI, 2015, 
p. 61). Ao narrar tal trecho, o narrador, novamente, para a história e co-
menta o fato de Anascar estar imitando Romeu, por causa da temporada 
em que o livro deles passara ao lado do de Shakespeare.

Quando está reclamando da história, o narrador é interpelado pelo 
rei, que o manda continuar. Aquele tenta argumentar, afirmando que a 
narrativa não está interessante. O monarca, contudo, alega que a leitora 
está gostando da leitura: “– Não vê que a leitora está devorando as páginas? 
(LEWICKI, 2015, p. 63). À vista disso, o rei ordena que ele volte a narrar.

A intrusão do rei na história também pode ser vista por meio da 
ilustração metaficcional de Cárcamo (Fig. 04). Nela, o monarca aparece 
levantando a página do livro, como se estivesse por trás daquela narrati-
va, em seus bastidores, e com o dedo em riste, o que configura sua auto-
ridade. Segundo Laurent Lepaludier (2002, p. 32), “uma imagem ou um 
objeto [...] podem simbolizar a escritura, a leitura estética, ou um outro 
aspecto da comunicação literária”. Tendo isso em vista, a ilustração de 
Cárcamo consiste em “formas metatextuais icônicas da criação literária 
e do que ela representa ou implica” (LEPALUDIER, 2002, p. 32).
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Fig. 04 – Rei intervindo na história.

Fonte: LEWICKI, Glaucia. Era mais uma vez outra vez. Rio de Janeiro: Barco a Vapor, 2005.

Na retomada da história, Anascar se apresenta para a princesa e 
a convida para morar em seu reino. Apesar de Priliana dizer que ele é o 
dragão mais adorável que já conheceu, não aceita o convite, já que não 
pode se enamorar de um dragão. Então, ele a rapta e diz que provará que 
uma princesa pode se apaixonar por um dragão. Ao saber do acontecido, 
o rei manda o caranguejo perguntar ao dragão o que deseja para soltar 
Priliana. Anascar diz que a libertará se alguém resolver o enigma pro-
posto por ele.

No capítulo “O enigma do dragão”, o narrador volta a contar a his-
tória. Segundo esta, vários príncipes se apresentam para decifrar o enig-
ma do dragão, que consiste em acertar o nome deste, mas nenhum conse-
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gue. Então, aparece o príncipe Sapristo, que promete resolver o mistério 
e resgatar a princesa. No entanto, ele também não consegue. Por causa 
disso, no capítulo “O convite”, as personagens discutem sobre quem po-
deria esclarecer o enigma. Nesse momento, a leitora escreve nas páginas 
do livro: “Nascara”, ou seja, ela havia solucionado o caso. Devido a isso, ela 
é convidada a participar da história:

– Quero convidá-la para ser um personagem da nossa história [...] 
– Precisamos de alguém para dar um final feliz a essa história.
– E eu posso fazer isso?
– Você é tão poderosa quanto o autor. Um leitor pode fazer o que 
quiser. Nós não somos nada sem você...
– Não, não posso fazer o que eu quiser. Tenho que ler o que está 
escrito.
– Mas quem lê pode imaginar o que quiser. Pode reescrever a his-
tória. Pode até mesmo inventar a sua própria história! E como 
você decifrou o enigma antes de nós...
– Posso fazer parte da história?! Entusiasmou-se a leitora
– Isso mesmo! Aceita o convite?
– Sim, aceito!
– Que bom! Já posso continuar a narrar... (LEWICKI, 2015, p. 88-
90).

Ao comentar sobre os procedimentos metatextuais, Lepaludier (2002, 
p. 31) expõe que um “personagem ou um narratário são às vezes empregados 
como figuras de leitor ou questões de leitura”. No livro de Lewicki, a presen-
ça da leitora é essencial para que a história aconteça (leitura) – os personagens 
“acordam”, após a leitora pegar o livro na biblioteca – e para que o enigma seja 
solucionado. Ainda sobre a questão da leitura, nas narrativas metaficcionais, 
segundo Brunilda Tempel Reichmann (2006, p. 345), ela é colocada “como um 
processo paralelo ao da escrita, como um ato criativo imaginário; conseqüen-
temente a participação do leitor parece ser maior”. Por esse motivo, na citação 
mencionada, é ressaltado o poder da leitura.
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No último capítulo, “O final feliz”, temos o desenrolar da história. 
A leitora decifra o enigma, Priliana quebra o feitiço e Anascar volta a ser 
o príncipe Nascara. Após a transformação, o príncipe e a princesa se ca-
sam e vão “morar no gracioso pequeno castelo, bem no meio do Lago da 
Luz, onde tiveram muitos filhos” (LEWICKI, 2015, p. 96). Ou seja, vemos o 
final feliz dos contos de fadas em que, geralmente, o príncipe e a princesa 
se casam, têm filhos e vivem felizes para sempre.

O narrador, igualmente, conta o final de todas as personagens da 
história: o rei da Calibúrnia, o caranguejo, o príncipe Sapristo, que já não 
são mais as mesmas daquelas retratadas nos contos tradicionais. Além 
disso, o narrador comenta o final de duas novas personagens: “A leitora, 
que agora também era personagem, recomendou nosso livro para todos 
os amigos [...] Quanto a mim, também me tornei, para sempre, persona-
gem. Sou conhecido agora como Sir narrador. Ao menos, até ser mais 
uma vez outra vez...” (LEWICKI, 2015, p. 97, grifo da autora), o que reforça, 
inda mais, a metaficcionalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consoante exposto, verificamos que Era mais uma vez outra vez, de 
Glaucia Lewicki, ficcionaliza os próprios procedimentos de ficcionaliza-
ção ao expor os dilemas que Sir narrador enfrenta para a construção da 
história. Personagens, enredo, narrador e ilustração são envolvidos por 
uma autoconsciência que os põe em crise à medida que a paródia, o inter-
texto e a ironia são requisitados em um processo de relativização do sta-
tus ficcional desses elementos e do pacto a ser estabelecido com o leitor.

A presença das estratégias metaficcionais segue um movimento 
crescente ao longo da narrativa de Lewicki e faz ascender o estado de 
crise das instâncias do texto. A consequente agudização da autotemati-
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zação promove um expediente incomum às narrativas, que é a inserção 
do leitor como parte constituinte no enredo. Contudo, a leitora, como se 
percebe, não é apenas mais um personagem, é também uma autora, pois 
pode “reescrever a história”.

Nesse sentido, as peripécias de Sir narrador, que agora é um per-
sonagem (LEWICKI, 2015, p. 97), de certo modo, desvelam que a narrativa 
metaficcional infantil e juvenil não apenas busca uma autoconsciência 
que promove uma desestabilização dos modelos tradicionais de histórias 
para crianças e jovens, mas, propõem a necessidade de uma narrador 
metaficcional que, além de revisar seu próprio papel e os modelos narra-
tivos, rompe com a passividade possível da leitura literária.
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Entre silêncios, cigarros e suspiros: as 
epopeias negativas de Caio Fernando Abreu31

Rosicley Andrade Coimbra

RESUMO 

Este artigo objetiva analisar dois contos de Caio Fernando Abreu 
adotando a hipótese de “epopeias negativas”, conforme a tese de Theodor 
Adorno desenvolvida por Arturo Gouveia ao falar de narrativas contem-
porâneas. A partir desse pressuposto teórico pretendemos levar adiante a 
ideia de que os contos escolhidos – “O dia em que Urano entrou em Escor-
pião” e “Pela passagem de uma grande dor” – representam esforços para 
narrar histórias pessoais carregadas de desilusões e traumas. Além disso, 
nossa intenção também se centrará em destacar como as personagens se 
posicionam frente à realidade sufocante de um cotidiano destituído de 
significado e quais as estratégias usadas para tentar representá-lo.

Palavras-chave: Narrativa, Caio Fernando Abreu, Trauma, Opressão, 
Desilusão.

ABSTRACT 

This article aims to analyze two stories by Caio Fernando Abreu 
adopting the hypothesis of “negative epics”, according to Theodor Ador-

31 Este artigo foi devidamente revisado pelo autor e seu orientador.
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no’s thesis developed by Arturo Gouveia when talking about contempo-
rary narratives. From this theoretical presumption we intend to carry 
forward the idea that the chosen tales – “O dia em que Urano entrou em 
Escorpião” e “Pela passagem de uma grande dor” – represent efforts to 
narrate personal stories full of disappointment and trauma. In addition, 
our intention will also focus on highlighting how the characters position 
themselves in the suffocating reality of meaningless everyday life and 
what strategies they use to try to represent it.

Keywords: Narrative, Caio Fernando Abreu, Trauma, Oppresion, Disa-
ppointment.

Ele desdobrou sobre a mesa o papel amarelo, ao lado das 
duas fotos tão desbotadas quanto as manchas redondas de 

xícaras quentes na madeira escura.

Caio Fernando abreu,
“Pela passagem de uma grande dor”
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Para quem o testemunhou, o golpe militar no Brasil foi bem mais 
que a tomada de poder pelos militares em 1964. Junto a ele veio a inter-
rupção de uma continuidade histórica ou a suspensão de projetos de 
vida, de sonhos e das utopias acalentadas por aquela geração que ainda 
se libertava das garras da tradição. Além disso, o golpe também trouxe 
outra consequência, muito mais profunda e nefasta: o trauma e a impos-
sibilidade de sua representação. Nesse sentido, construir uma narrativa 
linear, sequencial e ordenada sobre esses acontecimentos se tornou ta-
refa complicada e (quase) irrealizável no plano literário. A perda de re-
ferenciais, isto é, o comprometimento da linguagem na representação, 
se refletiu em narrativas nas quais a fragmentação e a tentativa sempre 
frustrada de falar sobre a derrota ficavam cada vez mais evidente. 

Caio Fernando Abreu foi um dos escritores que sentiu a intensi-
dade desses eventos. Sua obra reflete de maneira simbólica a violência 
sofrida por sua geração. Sua primeira publicação acontece em 1970. O 
livro de contos Inventário do irremediável precisou passar pelo crivo da 
censura. Para o autor, isso era demasiado humilhante, pois se tratava de 
um retrocesso, era “a degradação completa, o medievalismo e a inquisi-
ção reinstaurados”, manifestou em carta a Hilda Hilst, datada de março 
de 1970. Em seguida, comentou que submeter originais à censura seria 
compactuar com ela, uma vez que, segundo ele, se uma obra conseguis-
se um parecer favorável seria, “a priori, considerada a favor do regime”, 
o que significaria que ela, a obra, seria “inócua e não pervertedora dos 
costumes e da moral da tradicional família” (ABREU, 2005, p. 293-296, 
grifos no original). 

Pouco tempo depois, em outra carta, desta vez destinada à amiga 
Myriam Campello, datada de 7 de abril de 1970, o autor tocou novamente 
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no assunto da censura e disse ter repensado sua posição: “já que a gen-
te está aqui, o mais acertado seria procurar fazer coisas, mesmo dentro 
de toda essa limitação. Afinal, o evidente propósito do governo é obrigar 
todo mundo a meter a viola no saco” (ABREU, 2012, p. 403). Nota-se nes-
sas palavras do autor um posicionamento firme diante do papel da lite-
ratura, vista por ele como uma atividade totalmente livre da chancela do 
Estado e sem compromisso algum com sua ideologia. 

A literatura defendida por Caio Fernando Abreu combateria as 
estruturas patriarcais opressivas com base em valores alicerçados na li-
berdade e na vida, distando da hipocrisia da sociedade defendida pelos 
militares. E mais, segundo o autor, o que se poderia fazer naquele mo-
mento era não se calar e trabalhar da maneira que fosse possível. Isso 
somente seria permitido criando outras formas de resistências, além 
de novas formas de se fazer literatura, apesar de todas as complicações 
e implicações que isso pudesse acarretar. Assim, Caio Fernando Abreu 
continuou escrevendo e lutando – com palavras. 

Seus livros posteriores trouxeram representados as marcas deixa-
das pelo autoritarismo dos militares, sem, contudo, nomear diretamente 
os culpados. O que percebemos na leituras de seus livros é que existe de 
fato um poder opressor, ausente em termos de figuração, mas presente 
internalizado no imaginário das personagens. Assim, não é difícil saber 
que poder é esse que oprime e deprime as personagens de Caio Fernando 
Abreu. Seus textos aparecem em um tempo em que ser direto era peri-
goso. Para isso, contava com as artimanhas da palavra literária, sempre 
carregada de subentendidos e duplicidades, exagerando nas elipses e nas 
imagens simbólicas. Não foi diferente com Morangos mofados, publicado 
em 1982. Trata-se de um livro limiar na obra de Caio Fernando Abreu. 
É deste livro os dois contos escolhidos para serem analisados aqui. São 
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eles: “O dia em que Urano entrou em Escorpião” e “Pela passagem de uma 
grande dor”

A proposta é analisá-los tendo como ponto de partida a seguinte 
hipótese: trata-se de duas narrativas que representam tentativas de or-
ganização de vidas esfaceladas e oprimidas por um poder invisível, mas 
presente no imaginário das personagens. “O dia em que Urano entrou 
em Escorpião” e “Pela passagem de uma grande dor” representam, nesse 
sentido, o momento em que a impossibilidade de se erigir uma narrativa 
nos moldes épicos inexiste. Nessas histórias, não encontramos uma ação 
heroica ou qualquer acontecimento que valha a pena ser contado em ter-
mos de transcendência ou de enriquecimento das experiências. O tempo 
era de retraimento.

O isolamento das personagens é sintomático do indivíduo moder-
no, oprimido por um “mundo administrado”, para falar com Theodor 
Adorno (2003, p. 56), onde a grande épica não tem mais espaço. As únicas 
narrativas possíveis nesse mundo se converteriam em “epopeias negati-
vas”. No entanto, se observarmos os contos pelo viés contextual, isto é, 
político, notaremos que esse retraimento do indivíduo também pode ser 
indicativo de uma força impositiva do Estado, que oprimia e violentava 
toda e qualquer forma de resistência. Dessa forma, os contos em questão 
podem ser lidos como “epopeias negativas”, considerando o desenvolvi-
mento da ideia proposta por Arturo Gouveia a partir da sugestão deixada 
por Adorno. 

Segundo Arturo Gouveia, a menção circunstancial que Adorno faz 
ao romance contemporâneo como “epopeias negativas” deixa uma lacuna 
instigante e carente de aprofundamento. Por isso, tomando a concepção 
adorniana de “sujeito histórico no capitalismo tardio, sobretudo face à 
solidificação da indústria cultural”, Gouveia busca aprofundar a ideia de 
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“epopeia negativa” para melhor compreendê-la e convertê-la em “catego-
ria analítica consistente para a qualificação de determinada linhagem de 
romance do século XX” e também para “a análise da configuração de per-
sonagens que se destacam, paradoxalmente, pela incapacidade de agir” 
(GOUVEIA, 2004, p. 12-14). Mas o autor não restringe a análise somente a 
romances contemporâneos. Estende a tese também às narrativas curtas, 
como os contos de Caio Fernando Abreu. É este ponto que importa para 
nós, uma vez que será relevante para as considerações sobre “O dia em 
que Urano entrou em Escorpião” e “Pela passagem de uma grande dor”. 

Dentro da proposta de “epopeias negativas” de Arturo Gouveia 
destaca-se a crise do diálogo e o descentramento do narrador, cuja “atitu-
de contemplativa”, segundo Adorno, “tornou-se um sarcasmo sangrento, 
porque a permanente ameaça da catástrofe não permite mais a observa-
ção imparcial, e nem a imitação estética dessa situação” (ADORNO, 2003, 
p. 61). Com isso, as narrativas modernas passaram a exigir um maior 
esforço interpretativo, uma vez que se caracterizarão pelos silêncios, 
elipses e não-ditos, reclamando do leitor uma participação mais ativa. 
E ainda, para Arturo Gouveia, o isolamento das personagens não seria 
apenas uma opção de fuga ou um subterfúgio, mas sim “produzido por 
uma gigantesca máquina de opressão e subjugação” que, quando menos 
citada no enredo, “mais eficaz é o seu poder de destruição, porque é me-
nos visível e palpável pelos personagens” (GOUVEIA, 2004, p. 42). Outro 
ponto destacado por Gouveia está relacionado ao foco narrativo que se 
restringe, ficando circunscrito a poucas personagens, evidenciando a 
“descrença em intervenções coletivas” (GOUVEIA, 2004, p. 43). Cabe ao 
leitor, portanto, buscar as origens dessa opressão das personagens, ou 
seja, desvendar o mecanismo que age e as subjuga, impedindo que ações 
efetivas aconteçam. 
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Os contos em questão gravitam, então, entre a impossibilida-
de de uma ação épica e a angústia de não ter o que narrar, posto que a 
matéria referente à própria vida não tem peso nem importância para a 
coletividade. São contos em que nada de substancial acontece. A ação é 
comprometida pela introspecção das personagens que não revelam dado 
algum sobre o mundo exterior. As histórias são mais sobre as dificuldades 
que as personagens encontram em revelar algo sobre si mesmas. Ambos 
remetem de maneira indireta aos tempos sombrios da ditadura militar 
e as personagens podem ser vistas como sobreviventes da geração esva-
ziada de histórias e perspectivas, restando apenas um vazio existencial. 
Temas como solidão, medo e incomunicabilidade são muito comuns nos 
contos de Caio Fernando Abreu, principalmente nos escritos da década 
de 1970, testemunhando problemas decorrentes das experiências trau-
máticas da ditadura militar, revelando a perda de rumos de uma geração 
que, a partir de então “vagueia a esmo, sem destino certo, em busca de 
respostas”, conforme ressaltou Gilda Neves Bittencourt (1999, p. 97). Nes-
se sentido, as histórias são “ambientadas na cidade grande ou no interior 
de apartamentos e de quartos fechados, onde as personagens relembram 
experiências fracassadas na tentativa de estabelecer contato com outras, 
ou de manter os laços até então existentes” (BITTENCOURT, 1999, p. 96).

Os contos selecionados aqui narrariam duas histórias paralelas, 
seguindo o que Ricardo Piglia (2004) postulou acerca do conto literá-
rio. Há uma história aparente, superficialmente revelada pelo narrador, 
mas existe uma outra história, cifrada, oculta e inacessível ao narrador. 
Essa inacessibilidade é resultante do fato de o narrador não atingir o 
pensamento das personagens, restando apenas narrar o que presencia, 
isto é, o que consegue ver de maneira rápida e impressionista. Descobrir 
a história cifrada de cada conto nos leva a descobrir aquilo que Arturo 
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Gouveia afirma sobre a “gigantesca máquina de opressão e subjugação”, 
ou seja, implica em descobrir quais mecanismos se ocultam sob a face da 
normalidade, cujo objetivo é oprimir e silenciar. 

O silêncio, aliás, é um dos primeiros indícios da presença-ausência 
de uma máquina opressiva. Os contos trazem um “silêncio ressonante”, 
tomando-se aqui a ideia de Susan Sontag, para quem o silêncio é “uma 
forma de discurso”, seja de protesto ou acusação, constituindo-se em um 
elemento importante dentro de um diálogo (SONTAG, 1987, p. 18).

Iniciemos agora um percurso pelas duas histórias tentando che-
gar a um ponto que nos aproxime o suficiente para entender as razões 
pelas quais as personagens se recolhem em sua intimidade e se recusam 
a falar claramente sobre seus medos e dúvidas.

Entre silêncios, cigarros e suspiros

“O dia em que Urano entrou em Escorpião”32 apresenta quatro jo-
vens em um apartamento durante um sábado à noite. Nenhuma das per-
sonagens é nomeada diretamente, mas indicadas por alguma coisa que 
as identificam enquanto sujeitos, como uma ação ou um objeto que por-
tam. Nesse sentido, encontramos “o rapaz de blusa vermelha”, “aquele 
que tinha saído da janela”, “a moça com o livro nas mãos” e “o outro [que] 
olhava para o osso descarnado da perna de galinha”. Esse anonimato das 
personagens não é exclusividade deste conto, mas uma característica de 
grande parte das narrativas de Caio Fernando Abreu, indicando não só 

32  Uma primeira versão deste conto foi publicada em março de 1975, no Jornal FM, 
com o título “A noite do dia em que Urano entrou em Escorpião”. Claramente encontra-
mos variações entre esta primeira versão e a versão definitiva, publicada em Morangos 
mofados, em 1982. Uma diferença mais que aparente é a primeira citação, que na pri-
meira versão é de Patrick Mullany, Édipo: Mito e Complexo, substituída depois por um 
excerto de A negação da morte, de Ernest Becker.
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o apagamento das identidades, mas também o esvaziamento das perso-
nagens enquanto sujeitos que agem. A caracterização das personagens 
acontece apenas de forma aparente e o narrador consegue dar-lhes uma 
profundidade psicológica.

O conto se desenvolve em torno do que poderíamos chamar de 
“emparedamento” das personagens, isto é, a narrativa constrói-se a par-
tir do isolamento dos sujeitos. Assim, mesmo reunidos, não estabelecem 
um contato afetivo, nem demonstram interesse um pelo outro. É como 
se cada um se isolasse em uma espécie de bolha de onde se recusam a 
sair. Logo, não se estabelece um diálogo entre elas, mas se instaura um si-
lêncio que é interrompido por uma outra personagem, “o rapaz de blusa 
vermelha” que chega em seguida. 

O narrador em terceira pessoa comporta-se como uma câmera de 
cinema, pois apenas mostra as personagens e não consegue penetrar no 
pensamento de nenhuma. Seu objetivo, seguindo observação de Norman 
Friedman sobre essa categoria de narrador, seria “transmitir, sem sele-
ção ou organização aparente, um ‘pedaço da vida’, da maneira como ela 
acontece diante do medium de registro” (FRIEDMAN, 2002, p. 179). Esse 
recurso, no conto, acentua ainda mais o isolamento de cada um naquele 
apartamento e institui o silêncio, que torna as personagens opacas umas 
às outras e, principalmente, para o narrador, que apenas consegue des-
crever gestos vagos. 

Retomando Susan Sontag, podemos dizer que esse “silêncio inau-
gura uma série de possibilidades de interpretação” (SONTAG, 1987, p. 24), 
ou seja, atribui-se ao silêncio um discurso, uma vez que ele está em opo-
sição a um outro discurso, não pronunciado, mas recuperado graças ao 
não-dito. Conforme a fala de Susan Sontag, “o artista que cria o silêncio 
ou o vazio deve produzir algo dialético: um vácuo pleno, um vazio enri-
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quecedor, um silêncio ressonante ou eloquente” (SONTAG, 1987, p. 18). 
Dessa forma, o silêncio que ressona em “O dia em que Urano entrou em 
Escorpião” e “Pela passagem de uma grande dor” causa a opacidade das 
personagens, impedindo que acessemos o interior de cada uma delas. E 
ainda, esse silêncio é revelador de um discurso oculto, acessível somente 
por uma leitura aprofundada da narrativa.

A memória da repressão não é mencionada, mas percebe-se o cui-
dado que o grupo tem em manter o silêncio para não chamar a atenção 
dos outros moradores, principalmente do síndico e da polícia que, quan-
do apareciam, além de chamarem o apartamento de antro, também “gri-
tavam, jogando livros de segunda mão e almofadas indianas para todos 
os lados, como se esperassem encontrar alguma coisa proibida” (ABREU, 
2005, p. 30-31). Sugere-se, assim, que a violência repressiva do Estado 
estava presente e era prática comum. O silêncio mantido pelo grupo de-
nuncia não somente uma autocensura imposta, mas também um aban-
dono de qualquer forma de resistência ou intervenção coletiva. Tudo o 
que o grupo deseja naquele momento é não chamar a atenção do mundo 
exterior, ou seja, das pessoas fora daquele apartamento. Nesse sentido, o 
apartamento é locus de segurança e isolamento individual.

No entanto, a paz tacitamente estabelecida é quebrada com a che-
gada do “rapaz de blusa vermelha” que entra agitado dizendo que “Urano 
estava entrando em Escorpião” (ABREU, 2005, p. 30). A entrada intem-
pestiva do rapaz no apartamento faz com que os outros três interrompam 
o que estavam fazendo, mas sem muito interesse em saber o que o recém-
-chegado queria dizer. Simplesmente olham para o amigo que chega sem 
dar muita importância à informação de que “Urano estava entrando em 
Escorpião, Júpiter saindo de Aquário ou a Lua fora de curso” (ABREU, 
2005, p. 30). O narrador diz que: “Talvez não tivessem entendido direito, 
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ou não quisessem entender. Ou não estivessem dispostos a interromper 
a leitura, sair da janela nem parar de comer a perna da galinha para pres-
tar atenção em qualquer outra coisa” (ABREU, 2005, p. 30). O fato é que 
“eles não queriam ser sacudidos no seu sossego sábia e modestamente 
conquistado” (ABREU, 2005, p. 31), ignorando, com isso, o que o “rapaz da 
blusa vermelha” queria falar.

Cada um dos que já estavam no apartamento fala sobre algo que 
desvia o assunto do “rapaz da blusa vermelha”. A intenção é criar condi-
ções para que o silêncio seja mantido. O rapaz que olhava pela janela se 
detém para prestar atenção à música, falando “que gostava demais da-
quele trechinho com órgão e violinos, que parecia uma cavalgada medie-
val”, ao que o “rapaz da blusa vermelha” pergunta “se por acaso ele já ti-
nha visto alguma vez na vida alguma cavalgada medieval” (ABREU, 2005, 
p. 31). A resposta é negativa, mas justificada pela presença de violinos e 
órgãos, que na música faziam imaginar uma cena medieval. Seus deva-
neios são interrompidos pela “moça com o livro nas mãos” que começa 
a ler um trecho do livro que estava lendo, A negação da morte, de Ernest 
Becker, citando que: “Os homens são tão necessariamente loucos que não 
ser loucos seria uma outra forma de loucura [...]” (ABREU, 2005, p. 31). En-
quanto o rapaz que estava comendo o pedaço de frango começa a falar so-
bre a parte que mais gostava em um frango, fazendo toda uma digressão 
acerca da evolução de seu gosto por frangos, explicando que “o pescoço 
tinha delícias ocultas, assim mesmo, bem devagar, de-lí-ci-as-o-cul-tas”, 
diz o narrador (ABREU, 2005, p. 32).

Após cada um verbalizar um assunto diferente e sem nenhuma co-
nexão entre si, volta-se ao silêncio, interrompido novamente pelo “rapaz 
de blusa vermelha”, que “aproveitou o silêncio para gritar bem alto que 
Urano estava entrando em Escorpião”. Percebemos aos poucos que o que 
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incomoda aos demais não é a informação trazida pelo “rapaz de blusa 
vermelha”, mas o silêncio que é quebrado, isto é, o barulho que poderia 
chamar a atenção dos vizinhos, síndico e polícia (ABREU, 2005, p. 32). Tal 
situação cria um mal-estar no “rapaz de blusa vermelha”, quebrando a 
harmonia até então existente ali. O barulho criado por ele rivaliza com o 
silêncio de antes, obrigando os outros a tomarem uma atitude.

Ao não ser ouvido, o “rapaz de blusa vermelha” toma uma atitu-
de drástica: tenta se jogar da janela do apartamento. É impedido pelos 
amigos que o acalmam com chá e música indiana. Terminamos a leitura 
do conto sem saber o real significado de “Urano entrando em Escorpião”. 
Os amigos do “rapaz de blusa vermelha” não demonstram interesse em 
saber, nem se esforçam. Tudo o que fazem é silenciá-lo, anestesiando-o 
com chá, música e droga. Assim, o silêncio de antes é recuperado com a 
música indiana e seu efeito calmante.

Para Luana Teixeira Porto, o conto “‘O dia em que Urano entrou em 
Escorpião’ poderia ser apontado como um expoente da tendência em abor-
dar experiências de sofrimento”, pois apresenta uma “situação desconfor-
tável” na qual o “rapaz de blusa vermelha” vive uma angústia por não ser 
ouvido e nem compreendido pelos colegas, que o classificarão como um 
“garoto esquizofrênico”, que, diante disso, tentará pular da janela do apar-
tamento. Esse mal-estar criado pela incompreensão, mais a “consciência 
da ausência de perspectivas promissoras” e a tentativa de suicídio, levam 
Luana Porto a ver no conto “um sentimento melancólico”, pois o “rapaz de 
blusa vermelha” está “insatisfeito consigo mesmo e com a vida” e, “dian-
te de um processo de desestruturação social e psíquica”, tenta o suicídio. 
Como resultado, aponta ainda a autora, a estrutura do conto é fragmenta-
da, com o narrador abolindo qualquer objetividade e adotando o discurso 
melancólico do “rapaz de blusa vermelha” (PORTO, 2010, p. 72). 
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De fato, o narrador adota uma perspectiva incerta, já que sua po-
sição é cambiante, ora focalizando uma personagem, ora outra, como se 
fosse uma câmera. Mas isso não nos leva a ver o que há por trás de toda 
a cena criada em torno da assertiva do “rapaz de blusa vermelha”. Para 
além da angústia vivida pela personagem por não ser ouvida e de sua con-
dição de melancólico, é possível destacar o que se oculta sob essa “Velha 
história colorida”33, conforme diz o subtítulo do conto. Assim, no plano 
aparente da história, ou seja, aquilo que é revelado pela escrita, nada é 
esclarecido de fato, deixando o leitor em suspenso quanto a uma expli-
cação. Mas, insiste-se, existe uma história a ser revelada, que pode ser 
recuperada a partir do subtítulo pouco observado. 

Cifrado nas entrelinhas de “O dia em que Urano entrou em Escor-
pião” estaria uma “velha história colorida”, que remete ao passado das 
personagens, passado este que não é mencionado de forma direta, mas 
apenas sugerido. O “rapaz de blusa vermelha”, entrando intempestiva-
mente, evoca uma lembrança que o grupo fazia esforço para esquecer. 
Recorda-se em sua imagem um passado de sonhos e promessas, frustra-
dos pelo presente. Oculto na mensagem de Urano entrando em Escorpião 
estaria a ideia de movimento, de ação, de mudança, de transformação, 
que poderia ser tanto positiva quanto negativa. O “rapaz da blusa verme-
lha” chama os companheiros para a uma realidade diferente daquela que 
estavam vivendo, mas é recebido com descrença e não consegue verbali-
zar sua angústia, tampouco ser ouvido. 

Como no conto “Os companheiros”, também de Morangos mofados, 
no qual o barulho das asas dos morcegos incomoda as personagens, “O dia 
em que Urano entrou em Escorpião” também trata de um barulho exter-

33 Há uma possível relação com a música “Velha roupa colorida”, composta por Bel-
chior, imortalizada na voz de Elis Regina.
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no que abala o silêncio das personagens e tenta extrair-lhes uma ação. Há 
nos dois contos um silêncio inquietante, quebrado pelo barulho de asas de 
morcegos (“Os companheiros”) e pelo “rapaz de blusa vermelha” (“O dia 
em que Urano entrou em Escorpião”). Ambos parecem evocar cenas de um 
passado não tão distante, mas recalcado pelo esquecimento previdencial. 
O silêncio instaura a possibilidade de se pensar em suas causas e atribuir-
-lhe um sentido. Um dos usos do silêncio, segundo Susan Sontag, é “atestar 
a ausência ou a renúncia ao pensamento. O silêncio é, com frequência, em-
pregado como um procedimento mágico ou mimético nas relações sociais 
repressivas [...]” (SONTAG, 1987, p. 26). Silenciar é, em um primeiro instan-
te, renunciar ao direito de falar ou pensar, mas poderia ser visto também 
como uma forma de proteção contra a memória traumática e contra a vio-
lência a que estavam sujeitos as personagens do conto.

Assim, com algumas ressalvas, na mesma esteira do silêncio con-
quistado e defendido como forma de proteção, também poderíamos in-
serir o conto “Pela passagem de uma grande dor”, cujo principal ponto é a 
anomia da personagem principal, entregue ao som de músicas lamurien-
tas e melancólicas.

Ao som de Erik Satie, conforme a sugestão colocada pelo autor, 
“Pela passagem de uma grande dor”34 apresenta um início pincelado com 
tintas impressionistas que introduzem um ambiente tétrico em que co-
res e sons se misturam, criando uma atmosfera melancólica como se fos-
se um filme antigo. Vejamos o excerto abaixo: 

A primeira vez que o telefone tocou, ele não se moveu. Continuou 
sentado sobre a velha almofada amarela, cheia de pastoras des-
botadas com coroas de flores nas mãos. As vibrações coloridas da 
televisão sem som faziam a sala tremer e flutuar, empalidecida 

34 O título do conto é a tradução ligeiramente modificada de uma composição de Erik Satie, 
“À l’occasion d’une grande peine”, também mencionada no conto (ABREU, 2005, p. 43).
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pelo bordô mortiço da cor de luxe de um filme antigo qualquer. 
Quando o telefone tocou pela segunda vez ele estava tentando lem-
brar se o nome daquela melodia meio arranhada e lentíssima que 
vinha da outra sala seria mesmo “Desespero agradável” ou “Por 
um desespero agradável”. De qualquer forma, pensou, desespero. 
E agradável.
A luz de mercúrio da rua varava os orifícios das cortinas de renda 
misturando-se, azulada, à cor meio decomposta do filme. Pouco 
antes do telefone tocar pela terceira vez ele resolveu levantar-se – 
conferir o nome da música, disse para si mesmo, e caminhou para 
dentro atravessando o pequeno corredor onde, como sempre, a 
perna da calça roçou contra a folha rajada de uma planta (ABREU, 
2005, p. 36).

Essa ambientação, que podemos chamar de reflexa, introduz uma 
personagem passiva, sem ação alguma, hipótese comprovada pelo desinte-
resse e demora em atender ao telefone. Esse ambiente descrito evoca tam-
bém a imagem do mofo, isto é, do abandono, pois se nota a existência de 
um clima de deterioração por toda a casa: “a velha almofada amarela” com 
seus desenhos desbotados, as luzes emitidas pela televisão lembrando um 
filme antigo qualquer, assim como o cinzeiro cheio de cinzas e a caneca 
com restos no fundo (ABREU, 2005, p. 36), fotos desbotadas, “manchas re-
dondas de xícaras quentes na madeira escura” (ABREU, 2005, p. 41), todos 
indicativos de um estado de abandono e descuido da personagem não só 
com o espaço físico da casa, mas também consigo mesma. 

Assim como a casa, seu corpo também parece estar se decompon-
do, como se estivesse mofando aos poucos: “estendeu o braço em frente 
ao rosto e olhou a palma aberta da própria mão. As pequenas áreas des-
cascadas, ácido úrico, diziam, corroendo lento a pele” (ABREU, 2005, p. 
37). O estado de corrosão da pele das mãos e a sugestão de abandono da 
casa se equivalem e representam o estado de espírito da personagem e 
seu desejo de ficar isolado, principalmente quando notamos, em outro 
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momento do conto, a personagem dizer que “não queria ser casa”, mas 
sim “[u]ma quitinete. Sem telefone” (ABREU, 2005, p. 40-41), ou seja, iso-
lada e sem comunicação alguma com o mundo exterior.

Narrado em terceira pessoa, com predomínio da cena, isto é, com 
a predominância do diálogo em grande parte da narrativa, o conto apre-
senta duas personagens em um diálogo que soa vazio e desencontrado. 
Trata-se de uma “situação estática”, recuperando a ideia de Norman 
Friedman acerca de contos nos quais a situação dramática gira em torno 
de uma única cena (FRIEDMAN, 2004, p. 223). Ao telefone, Lui, a perso-
nagem principal, conversa com uma amiga não nomeada na história, mas 
que demonstra ser muito íntima dele. O desinteresse de Lui é claro antes 
mesmo de atender ao telefone, pois prefere confirmar o nome da músi-
ca que estava ouvindo: Désespoire agréable ou “Desespero agradável”, de 
Erik Satie. Seu interesse parece mais centrado na música (melancólica) 
do que em uma conversa propriamente dita. Atende ao telefone depois 
de ter tocado três vezes.

A focalização do conto faz com que a voz do narrador se misture 
e se confunda com a voz da personagem, pelo menos inicialmente. Aos 
poucos o modo dramático vai ganhando espaço e as falas do narrador 
passam a fazer o papel de indicações cênicas, tão comuns em textos tea-
trais. Conforme Friedman, no modo dramático, as informações disponí-
veis ao leitor “limitam-se em grande parte ao que os personagens fazem 
e falam: suas aparências e cenário devem ser dados pelo autor como que 
em direções de cena: nunca há, entretanto, nenhuma indicação direta 
sobre o que eles percebem [...], o que pensam ou sentem” (FRIEDMAN, 
2002, p. 178). Portanto, o que se passa internamente nas personagens do 
conto “Pela passagem de uma grande dor”, principalmente em Lui, fica 
oculto e cabe ao leitor buscar indícios que apontem para um significado 
do comportamento dessa personagem.
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A conversa entre Lui e a amiga será marcada por movimentos cir-
culares, dentro dos quais predominam os silêncios, as reticências e os 
suspiros. Neste diálogo, o esforço para ser compreendido é mínimo e o 
desinteresse pela fala do outro também é evidente, conforme se atesta 
pelo excerto: 

– Alô? Você está me ouvindo?
– Oi – ele disse.
– Perguntei o que é que você estava fazendo.
– Fazendo? Nada. Por aí, ouvindo música, vendo tevê. – Fechou a 
mão. – Agora ia fazer um café. E dormir.
– Hein? Fala mais alto.
– Mas não sei se tem pó.
– O quê?
– Nada, bobagem. E você?
Do outro lado da linha, ela suspirou sem dizer nada. Então houve 
um silêncio curto e em seguida um clique seco e uma espécie de 
sopro. Deve ter acendido um cigarro, ele pensou. Dobrou meca-
nicamente o corpo para a esquerda até trazer o cinzeiro cheio de 
pontas para o lado do telefone.
– Que que houve? – perguntou lento, olhando em volta à procura 
de um maço de cigarros (ABREU, 2005, p. 37).

Por trás desse aparente desinteresse se oculta uma vontade de 
falar. No entanto, essa outra história é comprometida pelo silêncio, que 
exclui qualquer possibilidade de uma conversa concatenada com a ami-
ga. O silêncio gritante, que incomoda o leitor, vai se adensando confor-
me a narrativa progride e vai sendo preenchido por falas vagas e sem 
sentido aparente. Os assuntos tratados não possuem uma sequência e 
nem estão diretamente interligados. Fala-se sobre tudo, sobre a camada 
de ozônio, usinas nucleares e os efeitos de um chá chinês novo, cuja bula 
parece trazer informações mais interessantes que qualquer outra coisa 
naquele momento. 
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Da mesma forma, a amiga também tenta contar alguma coisa, 
dando uma informação truncada, carecendo de um contexto mais claro 
para compreensão: 

– Vou tirar amanhã – ela falou de repente.
– Hein?
– Nada. Vai fazer teu chá
– Tá bom. Aqui diz que tem vitamina E. – Abriu a mão e olhou as 
manchas branquicentas na palma. – Não é essa que é boa para a 
pele? (ABREU, 2005, p. 42). 

Nessa passagem, fica sugerido que se trata de um aborto, informa-
ção impossível de ser confirmada, pois o assunto não é retomado. Essa 
sensação de que cada um tem algo a dizer é presente o tempo todo, mas 
vai sendo quebrada pelos suspiros e longas pausas entre uma fala e outra, 
como a indicar desistência ou resistência. Os assuntos vãos seguem preen-
chendo e adiando um enfrentamento com a realidade. Na melhor das hi-
póteses, reconhece-se o esvaziamento dos discursos organizadores, isto é, 
carece-se de uma linguagem que consiga organizar de fato a angústia das 
personagens, que lhes crie condições para que verbalizem suas vivências 
em um nível que transcenda o espaço restrito da privacidade.

Para Tânia Pellegrini, “Pela passagem de uma grande dor” leva a 
incomunicabilidade ao absoluto ao usar “expressões meramente fáticas 
que apenas sustentam a fala de cada um” (PELLEGRINI, 1999, p. 73), evi-
denciando não só o afastamento entre as personagens, mas também a 
impossibilidade de se erigir uma narrativa na qual estejam concatenados 
fatos relacionados à vida destas personagens. O vazio do diálogo é tam-
bém o vazio de cada uma. E ainda, destaca Pellegrini, o telefone serve, 
simplesmente,

para estabelecer uma ligação efêmera entre um homem e uma 
mulher em dois pontos quaisquer da cidade grande. Falam de 
tudo e de nada; [...] os diálogos não se concatenam; as personagens 



- 283 - 

permanecem isoladas em suas bolhas individuais, onde se refugia-
ram, mas numa busca inconsciente, pelo telefone, de algum antí-
doto para a anomia absoluta (PELLEGRINI, 1999, p. 73-74).

Partindo disso, vê-se que, no conto, o telefone marca uma distân-
cia entre as personagens que não é apenas geográfica, mas também afe-
tiva. Ambos procuram por algum assunto ou motivo que os tire daquele 
tédio em que se encontram. E na tentativa de estabelecerem um diálo-
go, uma série de assuntos banais vai servindo de pretextos, ou seja, tudo 
parece servir de motivo para encetar uma conversa, mas nada parece se 
sustentar por muito tempo. 

O desinteresse surge tão logo o assunto começa, pois não existe ne-
nhuma ligação entre o que se diz e o que se sente naquele instante. O te-
lefone, ironicamente, aumenta a distância entre as personagens e, como 
no conto “Diálogo” que abre o livro Morangos mofados, as falas se tornam 
desligadas umas das outras, isolando-se cada uma em uma bolha, como 
se cada uma das personagens criasse seu próprio mundo.

Ainda de acordo com as considerações de Tânia Pellegrini: 

A sensação agudizada da imediatez do momento presente, que bri-
lha intenso na passagem de uma grande dor impossível de comu-
nicar, traduz-se no diálogo truncado, na disjunção entre quem fala 
e quem ouve, nas descontinuidades de pensamento em que as pa-
lavras ditas não correspondem ao que se gostaria de dizer, em que 
a desarticulação da linguagem revela uma percepção fragmentada 
e intermitente da realidade (PELLEGRINI, 1999, p. 74).

A realidade, fragmentada e descontínua assim como as persona-
gens, não se recompõe através das palavras ditas no diálogo. Pelo contrá-
rio, o conto trata justamente da incapacidade de configurar uma dor na 
forma de uma narrativa. A falta de ação é o cerne do conto. É um conto que 
trata da inviabilidade de se narrar uma história, mesmo que seja para uma 
pessoa próxima, como é o caso da amiga com quem Lui fala ao telefone. 
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Ao perguntarmos que dor é essa do título, tentamos acessar uma 
resposta imediata à leitura do conto. Entretanto, o conto não nos dá uma 
resposta direta, mas apenas sugere. Nesse sentido, a sugestão fica por 
conta da história cifrada que existe em “Pela passagem de uma grande 
dor”. A história oculta se mostra de relance, como um lampejo, e a pista 
pode ser a revelação que Lui faz: “Cheirei todas hoje. Estou com aquele... 
vazio intenso, sabe como?” (ABREU, 2005, p. 43). O vazio existencial o 
leva a buscar formas de fugir da realidade opressora, isolando-se e anes-
tesiando-se. O vazio do diálogo é o vazio que Lui sente e a linguagem não 
preenche, pois tudo se mostra em estado degradado aos seus olhos. A in-
diferença surge como uma característica do comportamento de Lui, que 
não se importa com o que a amiga diz. Para ele, tudo tem o mesmo peso, 
ou seja, não significa nada.

O final do conto não revela nada, pelo contrário, apenas confirma 
que Lui não tem iniciativa para fazer qualquer coisa. A planta continua-
rá no caminho, arranhando sua perna toda vez que por ali passar. Nada 
mudará em sua vida, o máximo que poderá fazer é colocar o mesmo disco 
para tocar novamente, repetindo-se incontáveis vezes, como a vida de Lui 
que se transformou em um movimento repetitivo, destituída de sentido.

O disco chegara novamente ao fim, mas antes que recomeçasse ele 
curvou-se e desligou o som. [...] Andou então até o pequeno cor-
redor, curvou-se sobre a planta e com a brasa do cigarro fez um 
furo redondo na folha. Respirou fundo sem sentir cheiro algum. 
A sala continuava mergulhada naquela penumbra bordô, baça, 
moribunda, a almofada fosforescendo estranhamente esverdeada 
à luz azul de mercúrio. Ele fez um movimento em direção ao tele-
fone. Chegou a avançar um pouco, como se fosse voltar. Mas não se 
moveu. Imóvel assim no meio da casa, o som desligado e nenhum 
outro ruído, era possível ouvir o vento soprando solto pelos telha-
dos (ABREU, 2005, p. 44).
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Como dito, fica a sugestão de que Lui padece de um vazio existen-
cial e a realidade parece-lhe destituída de sentido. A imobilidade da per-
sonagem permanece, o ambiente tingido com cores mórbidas e o barulho 
do vento são testemunhas da completa inação que permeia o conto. Em 
lugar da fala, o silêncio ressonante que espera do leitor uma significação. 
Lui fala por esse silêncio, pautado por gestos e suspiros.

Os espaços onde acontecem as histórias dos contos são claustro-
fóbicos, isto é, são fechados e sufocantes, mas ao mesmo tempo parecem 
servir de abrigo e proteção para as personagens. Tanto o apartamento de 
“O dia em que Urano entrou em Escorpião” quanto a casa em “Pela pas-
sagem de uma grande dor” se revelam espaços de confinamento, como a 
indicar que as personagens estão ali presas por uma força maior que as 
obriga ao encarceramento. Subterraneamente, parece haver um poder 
opressor que as impele a esse isolamento e completo silêncio. 

Os espaços fechados, clandestinos e não localizáveis nos tempos 
de resistência e militância, se converteram em espaços identificáveis e 
cotidianos, marcados pela completa anomia. Notamos a falta de qual-
quer iniciativa das personagens, que se veem em um mundo destituído 
de sentido, cuja vida é inteiramente desprovida de objetivo. Busca-se no 
passado alguma coisa que possa servir de orientação ou referência para 
uma interpretação dessa realidade, mas o que antes servia de suporte 
não existe mais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dificuldade das personagens em verbalizar de forma clara qual-
quer tipo de experiência, dando origem a uma narrativa que representas-
se os traumas e as dores pelas perdas é impedida justamente pela impos-
sibilidade de representação do trauma e de reconhecimento da perda. 
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No entanto, podemos pensar em outra possibilidade. Como livro limiar, 
Morangos mofados apresenta algumas histórias nas quais transparece 
uma necessidade de narrar. Mas essa necessidade é comprometida pela 
limitação da palavra e, talvez, pelo luto não concluído. 

Encontramos nos contos em questão aquilo que a crítica chilena 
Nelly Richard classificou como os “desastrosos efeitos de esvaziamento 
utópico”, cuja consequência é um “sintoma melancólico-depressivo que 
afeta o sujeito da pós-ditadura, deixando-o tristemente submerso no de-
caimento, no recuo do silêncio ou da inação” (RICHARD, 2002, p. 81). Na 
trilha de Julia Kristeva, Nelly Richard complementa afirmando que essa 
inação do sujeito da pós-ditadura é devido a sua incapacidade de garantir 
uma autoestimulação suficiente para buscar certas respostas “frente a 
um mundo confusamente ordenado” (RICHARD, 2002, p. 81).

Formatemos essa ideia afirmando que nos dois contos analisados 
há um recolhimento das personagens. É quando elas percebem que ne-
nhuma ação tem peso ou importância e que o melhor parece ser ficar 
quieto, no escuro, ouvindo uma música suave, melancólica, sem inter-
romper esse momento narcótico. Como se isso indicasse que aquele não 
era o momento propício para falar. 

Outro ponto a ser destacado seria: essa “ausência de ação é pro-
porcional à consciência autonegativa: os personagens não têm nada de 
substancial a contar, mas querem revelar algo como forma de ultrapas-
sar o bloqueio histórico perpetrado por forças hostis” (GOUVEIA, 2004, 
p. 100). Nesse sentido, a tentativa desesperada do “rapaz de blusa ver-
melha” em falar no conto “O dia em que Urano entrou em Escorpião” e 
o silêncio ressonante de Lui em “Pela passagem de uma grande dor” são 
tentativas de romper com uma atmosfera opressiva na qual se encontra-
vam. A grande questão é ser ouvido, como no caso do conto “O dia em que 
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Urano entrou em Escorpião”, ou falar, como no caso de “Pela passagem de 
uma grande dor”. De alguma maneira, os dois contos se encontram nesse 
momento: falar e ser ouvido são ações comprometidas.
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Cidades em ruínas: deslocamentos espaciais 
e identitários em Bernardo Carvalho35

Alex Bruno da Silva 

RESUMO 

Os espaços que constituem a vida contemporânea têm se carac-
terizado pelo trânsito intenso, pelas fronteiras diluídas e pelas cidades 
caóticas. Numa era multifacetada, de espaços plurais e identidades ins-
táveis observa-se, na narrativa brasileira contemporânea, um expressivo 
número de personagens deslocados, cujas identidades também estão em 
deslocamento. Tratando dos traços recorrentes na literatura de Bernar-
do Carvalho, especialmente no que diz respeito ao modo como a rela-
ção sujeito-espaço aparece representada em suas narrativas, chamam a 
atenção dois aspectos fundamentais: o trânsito em espaços de violência 
e enfrentamento, colocando em cena o desenraizamento em relação ao 
lugar de origem; a existência de personagens gays, que buscam um senti-
mento de afeto para suprir um vazio existencial e compreender a própria 
identidade. Deste modo, este artigo tem como objetivo principal analisar 
de que maneira a relação entre sujeito e espaço, dentro dos romances O 
filho da mãe (2009) e Simpatia pelo demônio (2016), de Bernardo Carvalho, 
manifesta os conflitos em torno das questões de identidade. Esses dois 
romances apresentam personagens em trânsito tanto geográfico quanto 
subjetivo, tornando-os sujeitos não localizados, em busca de viver uma 

35 Este artigo foi devidamente revisado pelo autor e seu orientador.
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identidade gay. Para refletir sobre as questões apontadas serão utilizados 
os pressupostos teórico-críticos de Augé (1994), Certeau (2014), Bataille 
(1987), Foucault (1981), Stuart Hall (2006), entre outros. 

Palavras-chave: Espaço, Identidade gay, Desejo, Narrativa contemporâ-
nea, Bernardo Carvalho.

ABSTRACT 

The spaces that constitute contemporary life have been characte-
rized by intense traffic, diluted borders and chaotic cities. In a multifa-
ceted age of plural spaces and unstable identities, there is a significant 
number of displaced characters in contemporary Brazilian narrative, 
whose identities are also in displacement. Addressing the recurring trai-
ts in Bernardo Carvalho’s literature, especially with regard to the way the 
subject-space relationship appears represented in his narratives, two 
fundamental aspects draw attention: the transit in spaces of violence 
and confrontation, putting in place the uprooting in relation to the place 
of origin; the existence of gay characters, who seek a feeling of affection 
to fill an existential void and understand their own identity. Thus, this 
article aims to analyze how the relationship between subject and space, 
within the novels O filho da mãe (2009) and Simpatia pelo demônio (2016), 
by Bernardo Carvalho, manifests the conflicts around the issues of iden-
tity. These two novels feature characters in both geographic and sub-
jective transit, making them non-localized subjects seeking to live a gay 
identity. To reflect on the questions raised, the theoretical-critical as-
sumptions of Augé (1994), Certeau (2014), Bataille (1987), Foucault (1981), 
Stuart Hall (2006), among others, will be used.

Key-Words: Space, Gay identity, Desire, Contemporary narrative, Ber-
nardo Carvalho. 
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Eu sou donde eu nasci. Sou de outros lugares. 
João Guimarães Rosa

Entre um ser e outro há um abismo, uma descontinuidade. 
Nós somos, você e eu, seres descontínuos.

George Bataille  

INTRODUÇÃO

A narrativa brasileira contemporânea tem explorado o tema da 
viagem, do deslocamento e do contato com outras culturas por meio de 
personagens em busca de autoconhecimento e de um sentido para suas 
existências, uma busca por uma identidade que está amplamente rela-
cionada ao espaço habitado ou perpassado pelos sujeitos errantes. A re-
lação do sujeito com o espaço não é vazia, pois vai além do deslocamento 
geográfico da narrativa, o que essa literatura em trânsito problematiza 
são os conflitos íntimos de sujeitos deslocados, exilados e que, por vezes, 
rompem com os valores culturais preestabelecidos por uma sociedade 
heteronormativa. 

O deslocamento espacial e a desarticulação da concepção de 
identidade integrante e estável são temas recorrentes na produção li-
terária brasileira das últimas décadas. Escritores como João Gilberto 
Noll, Adriana Lisboa, Luiz Ruffato, Marcelino Freire e Bernardo Carva-
lho lançam seus personagens deambulantes em espaços incompreensí-
veis, sejam eles a fronteira, a estrada ou a cidade que oferece, para além 
da imensidão de ruas e prédios, os espaços marginais e obscuros para 
aqueles que transitam no cotidiano frenético urbano.  Ou seja, nota-se 
a insurgência, na ficção contemporânea, de personagens inadaptados, 
solitários e errantes que transitam em espaços tão confusos quanto eles. 
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Partindo do pressuposto de que o espaço é um construto humano 
e o trânsito evidencia a inexistência de uma identidade entendida como 
essência, este trabalho tem como objetivo analisar de que maneira o 
deslocamento geográfico das personagens revelam também um desloca-
mento subjetivo na busca de entender suas identidades. O que se coloca 
em questão, nesse caso, é justamente o significado do trânsito e a dimen-
são relacional que se cria entre sujeito, espaço e identidade. 

No intuito de compreender os constantes deslocamentos espa-
ciais empreendidos pelos sujeitos na construção de suas identidades, o 
presente artigo toma como corpus dois romances do escritor Bernardo 
Carvalho, a saber: O filho da mãe (2009) e Simpatia pelo demônio (2016). 
Nos dois romances, as personagens estão em constante deslocamento: 
seja viajando, migrando ou, simplesmente, passando por lugares, em 
trânsito. O trânsito desses personagens, além de revelar uma ausência de 
territorialidade definida, revela um movimento referente à identidade 
do sujeito gay que, em busca de uma afetividade e completude interior, 
encontra-se em constante conflito com os espaços percorridos. 

Nesses romances, o esfacelamento da identidade uniforme é 
apresentado a partir de uma outra lógica que não a heterossexista. Des-
sa forma, o sujeito que se vê em um entre-lugar em relação à identidade 
de gênero mergulha em uma viagem operada de fora – transitando por 
espaços e culturas diferentes – que, por sua vez, possibilita um desloca-
mento também interno: a necessidade de entender e viver uma identida-
de “outra”. Diante disso, para representar a subjetividade do sujeito gay, 
sem elos afetivos e em constante conflito com os espaços, a narrativa de 
Bernardo Carvalho se estrutura a partir da fragmentação, em que as di-
mensões temporais e espaciais formam uma espécie de labirinto textual, 
problematizando a organização do romance tradicional.
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A reflexão sobre os deslocamentos espaciais e as experiências pe-
las quais passam os sujeitos em trânsito, buscando viver uma identidade 
gay, é relevante nas circunstâncias em que aumentam as demonstrações 
de intolerância, xenofobia, homofobia e extrema violência nas socieda-
des contemporâneas. O questionamento das identidades, a errância e as 
experiências migratórias são temas recorrentes na atualidade em dife-
rentes áreas do conhecimento. Na literatura, por meio da representação 
de personagens deslocados e em contato com territórios conflituosos, 
é possível problematizar tais questões e pensar estudos que debatam o 
contexto cultural e social pelo processo da alteridade. 

Bernardo Carvalho inscreve-se no cenário literário contemporâ-
neo com uma já vasta produção literária, consolidando-se como um dos 
principais escritores das últimas décadas. O escritor estreou na litera-
tura com a coletânea de contos Aberrações em 1993 e, desde então, tem 
produzido continuamente, sobretudo romances, entre eles: Onze (1995), 
Os bêbados e os sonâmbulos (1996), Teatro (1998), As iniciais (1999) e Medo 
de Sade (2000). No entanto, foi a partir da publicação do romance Nove 
Noites, em 2002, que o escritor começou a ganhar prêmios literários e 
ter boa receptividade por parte da crítica nacional e internacional. Por 
Nove Noites o autor conquistou o prêmio Portugal Telecom de Literatura 
Brasileira e o prêmio Machado de Assis, da Biblioteca Nacional. Logo em 
seguida, Carvalho publicou os romances Mongólia (2003), ganhador do 
Prêmio Jabuti, O sol se põe em São Paulo (2007), O filho da mãe (2009), Re-
produção (2013) e, recentemente, Simpatia pelo demônio (2016). 

Para o crítico literário Karl Erik Schøllhammer, Bernardo Carva-
lho destaca-se, nos últimos anos, pela construção da estrutura narrativa 
de seus romances e pela complexidade criativa de seus personagens que, 
em um movimento de investigação sobre a origem familiar e a identida-
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de, vão “lendo a vida como se lessem um livro” (2011, p.35). Outra caracte-
rística, segundo Schøllhammer (2011), que se repete na obra de Carvalho, 
a partir do romance Nove Noites, é a procura do homem por seu duplo, 
encenando uma dificuldade de ir ao encontro do outro. 

Já para Beatriz Resende (2008), nos romances Nove Noites e Mon-
gólia, Bernardo Carvalho problematiza as fronteiras entre o real e a fic-
ção e intensifica o sentido trágico nessas narrativas. As reflexões sobre 
a vida, o tema do estrangeiro e a busca pelo outro aparecem de forma 
enigmática, unindo imaginação e realidade. É possível observar, a partir 
da leitura desses dois críticos, que Bernardo Carvalho aparece como um 
dos principais escritores contemporâneos. 

Os romances O filho da mãe e Simpatia pelo demônio revelam su-
jeitos que subvertem a ordem heterossexual e deslocam-se em busca da 
completude dessa identidade renegada por valores culturais e sociais. 
São personagens que se encontram em zonas de fronteiras, espaços de 
guerra, violência e vigilância. Sendo assim, tornam-se sujeitos não loca-
lizados em busca de afeto e proteção. 

A identidade nos referidos romances não se restringe a uma con-
dição de fixidez ou a uma orientação sexual preestabelecida, pois as per-
sonagens encontram-se em processo de alteração, (re)construindo suas 
formas de relacionamento com o outro. Trata-se de identidades fragmen-
tadas (HALL, 2006), visto que cada indivíduo em determinadas circuns-
tâncias se posicionará de acordo com a identidade que melhor lhe iden-
tificar. Diante dessa assertiva, o sujeito contemporâneo seria, para Hall, 
“composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 
contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2006, p.12).

Em O filho da mãe (2009), os protagonistas Ruslan e Andrei, ambos 
estrangeiros em São Petersburgo, representam a figura do homem em 
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constante movimento espacial. Na narrativa, os dois jovens, vitimados 
pelo abandono familiar e pela guerra, vivem o deslocamento como a única 
possibilidade de sobrevivência, pois já não há mais o sentido do lar, do per-
tencimento. A descrição da cidade de São Petersburgo é baseada na ima-
gem do labirinto, simbolizando a condição social e subjetiva das persona-
gens: exilados, perdidos e em busca de afeto. Logo no início da narrativa o 
narrador descreve São Petersburgo: “é a mais artificial de todas as cidades. 
Em três séculos, tentaram três nomes, em vão. Um nome por século. Cons-
truíram trezentas pontes, uma para cada ano, mas nenhuma leva a lugar 
nenhum. Ninguém nunca vai sair daqui” (CARVALHO, 2009, p.22). 

As pontes, cuja função primordial é de ligar lugares, parecem fra-
cassar nessa tarefa e a imagem que se sobrepõe é a imagem da travessia 
ininterrupta, da deriva, problematizando a noção de raiz e de origem. A 
cidade que se apresenta na narrativa de Carvalho é uma cidade permea-
da pelo temor e pela hostilidade, a qual não propicia abrigo aos que por 
ali transitam. Nesse sentido, se na origem as cidades foram construídas 
para dar segurança aos seus habitantes, “hoje estão cada vez mais as-
sociadas ao perigo” (BAUMAN, 2009, p. 40). O que se apresenta diante 
dos olhos de Ruslan e Andrei é uma cidade deteriorada, em ruínas, uma 
morte eminente. 

O encontro amoroso entre os dois jovens, além de representar a 
possibilidade precária da experiência afetiva em meio à violência da 
guerra, simboliza uma busca pela completude do ser (BATAILLE, 1987). 
O esfacelamento de identidades uniformizadas é representado, na nar-
rativa, através dos sentimentos e do constante trânsito dos jovens Ruslan 
e Andrei que, longe da terra natal e diante de uma cidade deteriorada, 
buscam viver uma identidade gay – interditada por uma ordem hetero-
normativa –, que os torna seres sem lugar. 
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Em Simpatia pelo demônio (2016) é narrada a história de Rato, um 
brasileiro que se torna funcionário de uma agência humanitária em Nova 
York. Rato é autor de uma tese sobre a violência em zonas de conflitos, 
o que o leva a um constante trânsito em diferentes espaços e culturas 
no intuito de observar as regiões conflituosas. Apesar de o protagonista 
construir uma carreira de sucesso e formar uma família, sua existência 
entre em conflito ao conhecer um neurocientista mexicano. O envolvi-
mento entre os dois levará Rato a uma redescoberta da vida e da própria 
identidade. A visão do outro se torna a visão de si mesmo.

O romance é narrado como uma espécie de abismo – como se a 
narrativa ficasse dando voltas em torno de si – e o que se apresenta são 
vários fragmentos da vida de Rato, subvertendo uma ordem temporal e 
espacial. Os espaços, mais uma vez, são espaços marcados pela guerra e 
pela violência. Sob essa perspectiva a identidade masculina, assim como 
em O filho da mãe, se encontra em crise permanente. Rato busca viver 
uma identidade gay e essa busca provoca uma necessidade de preen-
chimento íntimo, seja através do des/re/conhecimento de suas fragili-
dades, seja através da descoberta de sua essência ambígua. É como se 
o protagonista fosse levado ao abismo de sua alma no momento em que 
conhece o mexicano. Logo no início, o narrador adverte: “É possível visi-
tar o horror alheio e sair ileso, mas ninguém escapa ao próprio horror” 
(CARVALHO, 2016, p.23).

Nesse sentido, o deslocamento espacial da personagem eviden-
cia um deslocamento interno. Ao receber a estranha missão de pagar 
resgate por um prisioneiro que desconhece em região de extremo peri-
go, ocupada por jihadistas, Rato recorda a intensa relação que teve com 
chihuahua – o mexicano. Nesse mergulho para dentro de si, a identida-
de é (re)elaborada e o caráter transitório, tanto das relações como dos 
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espaços, são explorados na narrativa. Os espaços de guerra e violência 
também espelham uma desordem interna, repleta de dores, desilusões, 
angústias e desejos. 

Nos referidos romances, Bernardo Carvalho coloca em destaque a 
condição de instabilidade do sujeito em relação ao espaço e à construção 
de uma identidade. Esses personagens não compartilham de um senti-
mento de pertencimento nos espaços que transitam, eles vivem apenas 
instantes num presente qualquer. Nesse contexto, esses personagens, 
são frequentadores de “não-lugares”, para usar o conceito do antropólogo 
Marc Augé que o designa como: 

duas realidades complementares, porém, distintas: espaços cons-
tituídos em relação a certos fins (transporte, trânsito, comércio, 
lazer) e a relação que os indivíduos mantêm com esses espaços. Se 
as duas relações se correspondem de maneira bastante ampla e, 
em todo caso, oficialmente (os indivíduos viajam, compram, re-
pousam), não se confundem, mesmo assim, pois os não-lugares 
medeiam todo um conjunto de relações consigo e com os outros 
que só diz respeito indiretamente a seus fins: assim como os luga-
res antropológicos criam um social orgânico, os não-lugares criam 
tensão solitária (AUGÉ, 1994, p.87). 

Transitar por hotéis, aeroportos, portos, entre outros espaços, 
permite ao sujeito, na concepção de Augé, apenas breve identificação, 
mas não uma identidade. Por essa perspectiva, o sujeito coloca-se indefi-
nidamente em trânsito, como revela o narrador de Simpatia pelo demônio: 

Logo depois de se formar em direito, o Rato resolveu sair do país. 
Não sabia o que fazer da vida, precisava de um tempo. Viajou por 
dois anos, pelos lugares mais improváveis, quase sempre sozinho. 
Quando encontrava alguém com quem podia passar dias ou mes-
mo semanas, quase nunca falava do que tinha feito nos meses an-
teriores: podiam até ser encontros amorosos, mas também eram 
circunstanciais (CARVALHO, 2016, p.70). 
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Rato representa a condição insular do sujeito contemporâneo, so-
litário e em busca de si. Ao longo do romance, a personagem, enquanto 
transita pelos diferentes países, busca uma possibilidade de estabelecer 
relações afetivas e entender sua identidade. Os encontros circunstan-
ciais, vividos pelo protagonista, refletem a complexidade das relações 
afetivas em contextos de uma “modernidade líquida” (BAUMAN, 2004), 
em que os relacionamentos se tornam cada vez mais fragilizados e ra-
refeitos. Talvez pela falta de fixidez em um espaço, Rato procure, nessa 
errância, viver seus desejos reprimidos e suprir uma carência afetiva. A 
busca pelo objeto de desejo representa não só um desejo físico, mas uma 
busca pela completude interior (BATAILLE, 1987). 

Essa busca pelo outro também é presente em O filho da mãe. O de-
sejo inquietação (FOUCAULT, 1981) representa tanto o investimento eró-
tico no corpo do outro como o preenchimento de um vazio afetivo. Ruslan 
e Andrei se reconhecem um no outro e, longe da terra de origem, buscam 
no reconhecimento de uma identidade gay um sentido para a vida. O ce-
nário de guerra e a cidade em ruínas que, a princípio não se configuram 
como reconfortantes e habitáveis, são reconfigurados pelos dois jovens 
como espaços possíveis para o afeto, para o sexo e para viver seus desejos: 
“Quando não há mais nada, há ainda o sexo e a guerra. O sexo e a guerra 
são o que todo homem tem em comum, rico ou pobre, educado ou não. O 
sexo e a guerra não se adquirem” (CARVALHO, 2009, p.139). 

A narrativa de Bernardo Carvalho para representar a subjetivida-
de do sujeito gay, numa sociedade heteronormativa, marcada por cons-
tantes conflitos, coloca em evidência o sentido do trânsito pelos espaços. 
A estrutura composicional desses romances apresenta-se como um labi-
rinto discursivo, no qual o leitor precisa ligar os fatos, o tempo e o espaço 
para dar sentido ao que é narrado. O narrador, nos referidos romances, 
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configura-se como heterodiegético (GENETTE, 1995) e assume uma fo-
calização interna, a partir da subjetividade dos protagonistas. A focali-
zação interna possibilita o conhecimento da vulnerabilidade, do desejo 
interior e dos traumas que perpassam a intimidade do sujeito gay. 

O narrador carvalhiano capta a realidade a partir da fragmenta-
ção, ou seja, da subjetividade da personagem. Na concepção de Theodor 
Adorno (2003), a contemporaneidade revela uma realidade fragmentada 
e complexa, por isso o narrador contemporâneo capta dados da realidade 
a partir da subjetividade dos sujeitos, já que narrar a realidade objetiva 
não seria mais possível em um mundo marcado pelas guerras. Essa po-
sição do narrador, no romance contemporâneo, “é uma decorrência do 
subjetivismo, que não tolera mais nenhuma matéria sem transformá-la, 
solapando assim o preceito épico da objetividade” (ADORNO, 2003, p.55). 
Desse modo, o espaço, na narrativa de Carvalho, também é construído 
a partir da subjetividade das personagens que, ao praticar esse espaço, 
atribuem significados sociais por meio do constante deslocamento.

Para Michel de Certeau (2014), a interação entre sujeito e espaço 
provoca sensações no sujeito que o percebe de acordo com sua experiên-
cia, pois o espaço é o lugar praticado onde pessoas transitam. Em outros 
termos, podemos entender como espaço a prática do lugar, ou seja, como 
os sujeitos o transformam a partir das suas vivências:

Em suma, o espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometrica-
mente definida por um urbanismo é transformada em espaços pe-
los pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o espaço produzido pela 
prática do lugar constituído por um sistema de signos – um escrito 
(CERTEAU, 2014, p.184, grifos do autor). 

Para diferenciar espaço e lugar, Certeau (2014) compara-os ao pro-
cesso linguístico da enunciação. Nesse caso, o espaço estaria para o lugar 
como a palavra quando fala, no instante em que ela é percebida no ato 
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de um tempo verbal. Nesses termos, a apropriação do espaço mobiliza 
diversos sentidos, visto que cada enunciação é única e os diferentes per-
cursos praticados se tornam, também, únicos. 

O ato de caminhar pela cidade, deslocando-se pelas ruas e becos 
faz com que o sujeito filtre e perceba o espaço a partir de sua subjetivida-
de. É justamente a relação corpo/cidade que possibilita o contato com o 
mundo e com outros praticantes do mesmo espaço, produzindo, portan-
to, subjetividades errantes, identidades em trânsito:

Era a primeira vez que o chihuahua o convidara a ir a sua casa e 
era como se ele nunca tivesse visto manhã mais bela do que aque-
la, fria e cinza. Atravessou de bicicleta as ruas desertas do centro, 
com o queixo aprumado, desafiando o ar frio. Dois homens sem 
camisa, gordos, carecas e peludos, ambos de bota preta, calças 
de couro e suspensório, estavam inconscientes, jogados no chão, 
cada um agarrado a uma garrafa de cerveja vazia, diante de uma 
boate que, a julgar pelas batidas da música tecno que sacudia todo 
o quarteirão em volta, continuava a ferver por trás das portas fe-
chadas. Numa esquina, um rapaz segurava a cabeça da namorada 
que vomitava. Um homem caminhava com a cabeça jogada para 
trás, assoviando para o céu uma canção de amor. E o Rato reco-
nhecia em tudo sinais de bom agouro (CARVALHO, 2016, p.106). 

Ao caminhar pela cidade, Rato capta uma dada representação do 
espaço urbano a partir da sua subjetividade. Nesse caso, a percepção do 
espaço é filtrada por uma perspectiva gay, por uma subjetividade que 
tenta suprir uma carência afetiva e que, no momento em que pratica o es-
paço, procura captar a complexidade das relações afetivas nos contornos 
da metrópole. Do mesmo modo que o narrador de Simpatia pelo demônio 
apreende o espaço pela subjetividade da personagem, em O Filho da mãe 
o narrador também constrói o espaço a partir do olhar dos protagonistas: 

Desde que começaram a caminhar juntos pelas ruas do centro, é 
como se estivessem blindados, numa dimensão paralela. Avan-
çam numa realidade inacessível àqueles que certamente os teriam 



- 301 - 

abordado, com algum pedido ou ameaça, se fizessem o mesmo ca-
minho sós. Essa sensação chega ao paroxismo quando entram nos 
velhos estaleiros abandonados pela marinha, na pequena ilha de 
Nova Holanda, no coração da cidade – e é estranho que, pelo nome, 
esse coração remete a um lugar fora dali. A única ponte que permi-
te a entrada na ilha é vigiada dia e noite (CARVALHO, 2009, p. 134). 

A imagem do labirinto se realiza no percurso por onde caminham 
as personagens. Os jovens Ruslan e Andrei, sempre em fuga, perambu-
lam pelas ruas escuras e a partir de seus próprios e múltiplos percursos 
a cidade se apresenta em ruínas. São Petersburgo é uma cidade cercada 
de violência e medo, expulsando aqueles corpos estranhos que se trans-
formam em sujeitos à deriva. 

O romance contemporâneo, pondo em cena as personagens em 
contínua tensão com o espaço urbano, espelha o lado mais anômico das 
cidades: o crime, a violência, a sexualidade exacerbada e os corpos de su-
jeitos gays que migram para os guetos em busca de viver uma identidade 
reprimida por regras sociais baseadas na “heterossexualidade compul-
sória” (BUTLER, 2010). 

Os aspectos fisionômicos das grandes cidades são representados 
no romance de Carvalho por meio da fragmentação no discurso narrati-
vo que, explora a vida caótica dos centros urbanos e provocam no sujeito 
sensações paradoxais, como vazio existencial, dispersão e medo. Mais 
que habitantes, as personagens carvalhianas tornam-se sobreviventes 
das pressões sufocantes das redes de sociabilidade e da violência que ca-
racteriza a vida no espaço urbano. 

Para as personagens Ruslan e Andrei, por exemplo, a cidade “é 
um mundo de estranhos” (ERIBON, 2008) que, a partir das regras de so-
ciabilidade impostas, os tornam seres deslocados e solitários. Diante da 
cidade marcada pelo temor e pela violência, as personagens resistem à 
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hostilidade do espaço por meio do deslocamento, ou seja, o sentido do 
trânsito coloca em evidencia a vulnerabilidade humana e a ausência de 
afeto. São identidades fraturadas que buscam constantemente fora “um 
objeto de desejo” (BATAILLE, 1987, p.20). 

A relação entre a literatura e a cidade tem uma longa tradição, que 
remonta à civilização clássica: a Tróia de Homero e a Roma de Virgílio são 
exemplos conhecidos de como a literatura sempre procurou representar 
as experiências urbanas vividas pelo homem. Dessa forma, ler narrativas 
que leem a cidade é considerar esse espaço urbano um discurso cons-
truído pela linguagem. Para Renato Cordeiro Gomes, “o texto é o relato 
sensível das formas de ver a cidade; não enquanto mera descrição física, 
mas como cidade simbólica” (2008, p.24). Em outras palavras, a cidade 
é construída pelos discursos subjetivos para acolher as relações sociais 
que a caracterizam e, por isso, as experiências vividas na cidade não são 
iguais para todos que nela habitam. 

Nesta perspectiva, o espaço representa uma forma vazia que é 
preenchida por formas singulares e sensíveis. No livro As cidades invisí-
veis, Ítalo Calvino (1990) formula uma dicotomia por meio das imagens 
do “cristal” e da “chama”. Na imagem do cristal, concentra-se a forma ex-
terior, geométrica e geográfica que gera o princípio racional da cidade 
com suas formas e regras. Na imagem da chama, concentra-se a forma da 
existência e da emoção que pulsa na cidade e, assim, subverte os mapas 
geográficos em espaços subjetivos. É, portanto, o deslocamento, o cami-
nhar que molda o espaço e o faz único para cada um. 

Nota-se, após essas reflexões, que a vivência do trânsito, como 
uma marca textual, perpassa os dois romances de Bernardo Carvalho 
colocando em pauta personagens que perambulam à deriva dos desejos 
e desilusões por cidades caóticas marcadas por sucessivas demolições e 
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construções. O que se apresenta no fim das referidas obras são persona-
gens fora do lugar nos quais o espaço evidencia os efeitos da guerra e as 
vicissitudes das identidades em conflito. 
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A poesia melancólica de Donizete Galvão:  
uma leitura de “nós e filoctetes”36

Arlete de Falco

RESUMO 

Neste trabalho lança-se um olhar sobre o poema “Nós e Filocte-
tes”, de Donizete Galvão, extraído de A carne e o tempo (1997), quarta obra 
desse poeta contemporâneo, que tem em Borda da Mata (MG), sua terra 
natal, a matriz de seus poemas. Da região montanhosa de Minas Gerais 
emergem cenas, episódios e seres que compuseram o universo de sua 
existência, que passam a habitar seus poemas. Mas essa Minas que re-
torna em seus poemas é uma Minas mítica, suspensa do espaço original 
por um trabalho de memória pessoal, emergindo no poema por meio de 
suas reminiscências. Galvão transpõe para o corpo de seus poemas per-
sonagens corriqueiras, miúdas, que ali comparecem mitificadas, gran-
diosas em seu existir, embora muitas vezes atravessadas por um olhar 
melancólico, como se vê em “Nós e Filoctetes”. Nesse poema, Donizete 
Galvão insere suas personagens no espaço rural, e as focaliza na sua labu-
ta diária, com suas dores e perplexidades.  O poeta estabelece um diálogo 
sutil entre as personagens de seu poema e Filoctetes, da mitologia grega, 
apresentando um complexo objeto estético em que essas personagens 
aparecem irmanadas por um sofrimento existencial.

36 Este artigo foi devidamente revisado pela autora e sua orientadora, professora dou-
tora Solange Fiuza.
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Palavras-chave: Donizete Galvão, Nós e Filoctetes, Melancolia, Memó-
ria, Mitologia.

ABSTRACT 

This work searches to give a look upon the poem “Nós e Filoctetes”, 
of Donizete Galvão, extracted from A carne e o tempo (1997), this contem-
porary poet’s fourth work, that holds in Borda da Mata (MG), your home-
place, the matrix of his poems. From the mountainous regions of Minas 
Gerais emerge scenes, episodes and beings of his poems. But this Minas 
that returns in his poems is a mystic Minas, suspended from the original 
space from a work of personal memory, emerging in the poem throu-
ghout its reminiscences. Galvão transposes, to the body of his poems, 
commonplace, tiny characters, that appear mistified there, magnificent 
in their existence, although many times trespassed by a melancholic 
view, as seen in “Nós e Filoctetes”. In this poem, Donizete Galvão inserts 
his characters in the rural space, and focus them in its daily toil, with 
their pains and perplexities. The poem establishes a sutil dialog between 
the characters from his poem and Filoctetes, from greek mythology, pre-
senting a complex esthetic object in which this characters appear united 
by a existential suffering. 

Keywords: Donizete Galvão, Nós e Filoctetes, Melancholy, Memory, My-
thology.
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INTRODUÇÃO

Procura-se, neste trabalho, voltar o olhar para a poesia de Doni-
zete Galvão, promovendo uma reflexão sobre o poema “Nós e Filoctetes”, 
extraído do livro A carne e o tempo (1997), sua quarta obra. Galvão iniciou 
sua carreira literária em 1988 com a obra Azul Navalha e encerrou-a pre-
maturamente em 2014, ano em que faleceu. Sua produção literária en-
volve nove obras poéticas, das quais uma feita em parceria com o poeta 
Ronaldo Polito e outra em edição póstuma; além disso, Galvão publicou 
também dois livros infantis.

O conjunto de sua produção garantiu a Galvão inscrever-se no ce-
nário da literatura brasileira como um dos grandes representantes da 
poesia contemporânea; ele é reconhecido por uma poesia de qualidade, 
na qual se destacam alguns aspectos singulares. Um deles é que esse mi-
neiro, embora vivendo em São Paulo, tem no espaço de sua infância, em 
Minas, matriz de sua poesia. Um outro aspecto reconhecido na poesia de 
Donizete Galvão é que ela surge muitas vezes atravessada por um tom 
de desencanto (MATTOS, 2016), revelando um eu lírico marcado por um 
sentimento de inconclusão, provisoriedade e, sobretudo, de melancolia.   

O que se busca discutir neste trabalho é de que recursos o eu em-
pírico se utiliza para instaurar no poema “Nós e Filoctetes” a aura me-
lancólica que envolve o eu lírico. Entendendo o poema como um objeto 
concreto, que emerge do trabalho do eu empírico, ele se constitui, assim, 
como fruto de uma intencionalidade e de uma objetividade, que visam a 
objetivos preestabelecidos. Dessa forma, o eu que se manifesta no poe-
ma, e que se constitui como eu lírico, assume as feições que lhe atribui o 
eu empírico. Noutras palavras, o eu que fala no poema é uma ficção, como 
o são personagens e situações ali presentes. Isso nos leva a considerar 
que a melancolia que se manifesta nessas personagens é uma estratégia 
poética utilizada pelo eu empírico, no desempenho do seu fazer poético.
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Isso não significa, porém, que o homem deve desaparecer do poe-
ma, conforme nos ensina Michel Hamburguer (2007). Defende esse autor 
que o homem não deve jamais ser excluído da poesia, por mais que ela 
seja abstrata; a poesia, mesmo expressando coisas, revela o olhar que o 
homem tem sobre o mundo e sobre as coisas. 

Dominique Combe (2010), por seu turno, lembra que é irrelevante 
questionar se o ser que fala no poema é fictício ou real, já que no texto 
literário o autor, como pessoa, não comparece, e a distinção que se pode 
fazer é apenas entre o sujeito da enunciação e o sujeito do enunciado.

No caso do poeta em questão, ainda que carregue para os poemas 
o cenário mineiro de sua infância, a Minas que retorna nos seus poemas 
é uma Minas mítica, suspensa do espaço original por um trabalho de me-
mória pessoal, emergindo no poema por meio de suas reminiscências e, 
por ser assim, aparece de forma transfigurada, como defende Gaston Ba-
chelard (2001).

Nesse contexto, o principal objetivo que se impõe para o presente 
trabalho é investigar os recursos utilizados pelo eu empírico para obter 
os efeitos estético-melancólicos que se manifestam no poema. Especifica-
mente procura-se: i) retomar conceitos básicos sobre melancolia; ii) dis-
cutir efeitos de sentido que emanam do poema e iii) identificar a relação 
da personagem mitológica enunciada no título do poema com o eu lírico.

Donizete Galvão confidencia numa entrevista concedida a Jardel 
Dias Cavalcanti (2003) que, para cada livro que escreve, carrega poemas 
ou ouve músicas, que funcionam para ele como uma bússola. Segundo 
o poeta, o livro A carne e o tempo, onde consta o poema objeto dessa dis-
cussão, durante o processo de elaboração tinha o nome de A carne triste, 
nome que,  informa-nos Galvão, vem de um verso de Mallarmé. A esse 
verso ele juntou outros de Shelley e um pensamento de Emil Cioran, so-
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bre cujas bases pretendia construir a obra. O título mudou para A car-
ne e o tempo, os versos de Shelley não são mencionados, mas a proposta 
permaneceu, o que já se evidencia pelas palavras de Cioran, colocadas na 
folha de rosto do livro (GALVÃO, 1997, p. 9) encabeçando outras epígrafes 
de conteúdo semelhante: “Cada um sofre em sua própria carne/esta uni-
dade de desastre que é o fenômeno homem”.

As palavras de Cioran, além de sinalizar para o tom que irá perpas-
sar a obra, dão indícios ao leitor da forma como o eu lírico concebe a exis-
tência humana: algo destinado ao sofrimento.  Ora, essa visão soturna 
da existência há muito está presente na vida do homem. Embora neste 
século XXI ela se faça cada dia mais presente, na verdade esse é um tema 
que sempre permeou a existência humana.

A discussão sobre o tema vem desde a Antiguidade Clássica, loca-
lizando-se entre os gregos as primeiras reflexões sobre o que significa, 
como se caracteriza e quais os principais sintomas da melancolia. Para 
Hipócrates (460 a.C. - 370 a.C., citado por SCLIAR, 2003) quaisquer dis-
túrbios mentais eram decorrentes do desequilíbrio entre os humores 
básicos do corpo: o sangue, a linfa, a bile amarela e a bile negra. A esses 
humores correspondem os temperamentos, a saber: o sanguíneo, o fleu-
mático, o colérico e o melancólico (FROTA, 2013).

Embora a melancolia não atingisse apenas a elite cultural grega, 
manifestando-se também entre todos os tipos de pessoas, ela era mais 
frequente entre aqueles ligados à arte e à filosofia, fato apontado por 
Aristóteles no Problema XXX 1 e que o leva a questionar: “Por que razão 
todos os homens de exceção no que concerne à filosofia, à poesia ou às 
artes, são manifestamente melancólicos?” (ARISTÓTELES, 1998, p. 81)

Da pergunta de Aristóteles depreende-se que, para ele, os melan-
cólicos são seres excepcionais, conforme lembra Luciana Chauí-Berlinck 
(2012). Para essa autora,
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(...) em alguns melancólicos, a doença decorre da relação da bílis 
negra com os demais constituintes do corpo, enquanto que em 
outros, ela provém da natureza da própria bílis negra. Mas Aristó-
teles conclui que, tanto em um caso como no outro, a origem dos 
males está na natureza do indivíduo (BERLINCK, 2012, p.43).

Composto de três partes, o poema “Nós e Filoctetes” traz como 
epígrafe os seguintes versos de James Joyce: “Sangro à margem do negro 
riacho/Do meu ramo partido.”   Nesse poema lê-se:

NÓS E FILOCTETES
1
A tarde, banhada em luz,
agora, esmaece em sombras.
Galinhas ensaiam seus saltos
para alcançarem os galhos do limoeiro.
Trabalhadores da estrada de ferro
passam tocando a música de seus troles.
Em bando, paturis vindos das várzeas
grasnam sobre nossa cabeça.
Antes, já cortáramos rentes
verdes touceiras de guanxuma.
O sumo escorreu pela faca,
manchou os dedos
e grudou nas narinas.
As vassouras espalham agora
o cheiro de folhas maceradas.
Salpicamos de água o terreiro
que, depois da varredura, fica sem um cisco.
Estamos pacificados pela labuta do dia.
 Há um elo. Fala de olhos.

Veio de ternura, como minério,
que mimetiza a tarde.
Estamos sós. Minha avó e eu.
Temos os dons. Entendemos tudo.
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 2.
Vindo do morro, o barulho dos cincerros das mulas.
quebra a harmonia. Anuncia a chegada do avô.
Relho no ar, conduz nervoso a carroça.
- Vou pôr a chaleira na trempe.
Ande e traga bambu para atiçar o fogo.
 
O avô tem suas exigências.
A água tem que estar no ponto.
Nem morna. Nem esperta demais.
Pode ser que, nessa hora, resolva
lavar com água boricada o olho de vidro.
 
- Traga também a bacia, o sabão e a toalha.
(Terá tido cãibras?)
O pasto estava coberto pela geada
quando foi buscar as mulas de manhã.
O virado de feijão o terá entaipado?
Será que pegou carreto para o dia inteiro
ou passou a tarde com a carroça vazia?
 
- Corra e vá macetar carvão.
As mulas estão com duas rodelas de feridas.
Deixe a porteira aberta. Ele é muito sistemático.
Se a encontrar fechada, irrompe na maior gritaria.
 
Depois do ritual cumprido,
guardamos tapas, barrigueiras e peitorais.
Por fim, um último agrado:
varrer a fina poeira dos tijolos
que se acumulou na carroça.
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3.
Naqueles dias tão transparentes,
ela pressentia a noite que depois viria?
 
Aquela película de mágoa acompanhou-a,
dormente por dormente, desde o Rio?
 
Nas conversas com o vento,
sabia que um dia abriria em mim
a mesma ferida que consigo trazia?
 
Nas súbitas aparições de santos,
antevia os mesmos signos da melancolia,
impressos nas correntes dos genes,
a memória da dor gravada nos neurônios?
 
Seriam também meus os vincos de sua carne triste?
 
Se acaso soubesse disso, me avisaria
que nem pó de carvão, nem água boricada,
nem mesmo a visita do filho de Aquiles
fechariam a ferida que nós dois possuímos?
(GALVÃO, 1997, p.47-49)
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A primeira parte do poema compõe-se de duas estrofes, bastante 
irregulares. A primeira, com dezoito versos, a segunda com cinco, ambas 
com versos livres, mas apresentando um ritmo harmonioso decorrente 
da disposição dos versos e dos acentos. A primeira estrofe, mais longa, 
também apresenta versos mais longos, os quais, embora sejam livres, 
mantêm entre si uma relação equilibrada. A estrofe inicia-se com dois 
versos heptassílabos, com uma cadência perfeita, assegurada pelo acen-
to em 2-5-7, como se destaca abaixo.

A tarde, banhada em luz,
Agora, esmaece em sombras.

Os próximos versos seguem formando blocos organizados. Do quar-
to ao sétimo verso o poeta oscila entre decassílabos e eneassílados, com fi-
nalização uniforme em paroxítonas. Nos versos seguintes o poeta procede 
a uma redução: do oitavo ao décimo primeiro verso, todos são octossílabos, 
harmoniosamente ritmados pelo acento predominante em 1-5-8:

grasnam sobre nossa cabeça.
Antes já cortáramos rentes
Verdes touceiras de guanxuma
O sumo escorreu pela faca...

A esse bloco seguem-se versos menores nos quais, se não há igual-
dade de sílabas métricas, há equilíbrio rítmico, para o qual contribui o 
paralelismo morfossintático assegurado pela seleção vocabular:

manchou os dedos (verbo – artigo – substantivo)
Grudou (n)as narinas. (verbo-artigo-substantivo)

Do décimo quarto verso em diante ocorre um espraiamento dos 
versos, que vão crescendo até chegar no último verso da estrofe, que na 
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extensão de suas quinze sílabas poéticas, arrematam, com alívio a longa 
exposição:

Estamos pacificados pela labuta pela labuta do dia.

Com esse verso fecha-se a primeira estrofe da primeira parte. 
Está composto o quadro, e o leitor tem uma imagem do espaço onde se 
inserem as personagens, que retornam na estrofe seguinte, igualmente 
equilibrada. Malgrado a irregularidade métrica, há um ritmo acentuado 
entre os versos que, à exceção do terceiro, estão todos com a pausa exata-
mente no centro. 

Há um elo. Fala de olhos.
Veio de ternura, como um minério,
Que mimetiza a tarde.
Estamos sós. Minha avó e eu.
Temos os dons. Entendemos tudo.

A primeira parte do poema está composta. Cenário e personagens 
definidos.  O ambiente é rural, matriz da poética galvaniana.  Os dois ver-
sos que abrem o poema introduzem o leitor nesse espaço, do qual se vai 
aproximando gradativamente. Frota (2013) realça o papel relevante de 
focalizador que o autor desempenha na condução do olhar do leitor. No 
caso do poema, o eu lírico se detém em frente ao objeto que vai descrever 
e o faz conforme o interpreta.

A singularidade do focalizador, seu estado de espírito e suas ex-
pectativas são contributos importantes para a forma como o obje-
to será representado. Dessa forma, um focalizador assaltado pela 
melancolia tenderá a realçar [...] apenas os elementos que vão cor-
roborar seu estado de espírito (p.39)

Na primeira estrofe, o eu lírico vai apresentando o ambiente ao lei-
tor em todas as suas nuances. Primeiro focaliza o aspecto visual. A antíte-
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se luz/sombra, nos dois primeiros versos, situa o leitor sobre o andamen-
to do dia. O crepúsculo delineia-se para o leitor pelos olhos do eu lírico, 
que capta a nuance melancólica do momento. À carga de alegria e beleza 
contida no sintagma “banhada em luz”, vai opor-se a melancolia presente 
em “esmaece em sombras”, onde sobressai para o leitor a adequação do 
verbo “esmaecer” ao contexto. A ideia de esmorecimento contida no ver-
bo é intensificada pela soturnidade da expressão “em sombras”, e juntas 
dão um tom de inexorabilidade ao momento.  A partir do segundo verso o 
leitor vai mergulhando nesse espaço contaminado de doce e suave triste-
za.  Nos versos seguintes ainda predomina o aspecto visual:

Galinhas ensaiam seus saltos
para alcançarem os galhos do limoeiro.

O que se tem nesses versos constitui um recorte sutil de pequenos 
eventos do universo rural, que metonimicamente reiteram a finalização 
do dia. Já do quinto ao oitavo versos o eu lírico leva ao leitor outro aspecto 
desse ambiente.

Trabalhadores da estrada de ferro
passam tocando a música de seus troles.
Em bando, paturis vindos das várzeas
grasnam sobre nossas cabeças.

Nos quatro versos acima o leitor entra em contato com os sons que 
perpassam o ambiente nesse fim de tarde. A ideia de recolhimento vai 
ganhando corpo, não sem que outro sentido seja convocado. A tarde tem 
também os seus cheiros.
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Antes já cortáramos rentes
verdes touceiras de guanxuma.
O sumo escorreu pela faca,
manchou os dedos
e grudou nas narinas.
As vassouras recolhem agora
o cheiro das folhas maceradas.

Os versos trazem ao leitor algo que só reconhece quem já presen-
ciou de perto: o cheiro de mato recém-cortado, que impregna as narinas. 
Num condensamento sinestésico, lê-se que “as vassouras espalham .../o 
cheiro das folhas maceradas”. Na mistura de visual com olfativo, o eu lí-
rico reitera para o leitor a intensidade do cheiro que emana das folhas 
ao serem carregadas pela força impetuosa da vassoura. Nesse contexto, 
escapou ao poeta mencionar um outro cheiro especial: o cheiro de terra 
molhada que emana do terreiro onde a água fora salpicada.

O retrato está composto e as personagens serenas, “pacificadas 
pela labuta do dia.” A segunda estrofe encerra essa parte, de forma bem 
mais contida. Não são necessários mais que cinco versos para que as per-
sonagens sejam situadas nesse ambiente. As pausas, fortemente marca-
das, sobretudo no primeiro e nos dois últimos versos, favorecem um tom 
reflexivo, quase soturno, à estrofe. No verso

Estamos sós. Minha avó e eu.

o leitor capta mais que a mera solidão física naquele espaço e naquele 
momento. A solidão dos dois se configura como algo existencial, perene. 

A segunda parte do poema se diferencia para o leitor a partir do 
primeiro olhar. Compõe-se de cinco estrofes, três delas com cinco ver-
sos, uma com quatro e uma com sete versos. A constituição dessa segun-
da parte, opondo-se formalmente à primeira, traz para o bojo das refle-
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xões o ponto de vista de Octávio Paz (1984), para quem a poesia moderna 
é norteada por dois princípios básicos: a analogia e a ironia. Para ele,

A poesia é uma das manifestações da analogia; as rimas e as   alite-
rações, as metáforas e as metonímias não são mais que maneiras 
de operação do pensamento analógico. O poema é uma sequência 
em espiral e que volta sem cessar, sem jamais voltar inteiramente 
ao seu começo (1984, p. 79).

O que se observa, da leitura da segunda parte, reitera as palavras 
acima. Aqui o eu lírico apresenta ao leitor uma terceira personagem, mas 
o faz pelo olhar das duas já conhecidas – avó e neto. O que se tem ao longo 
dessa estrofe é uma imagem do avô e do efeito psicológico de sua presen-
ça sobre essas personagens, o que o poeta consegue pelo trabalho formal 
desenvolvido. Os dois primeiros versos da primeira estrofe preparam o 
leitor para esse conhecimento.

Vindo do morro, o barulho dos cincerros das mulas
Quebra a harmonia. Anuncia a chegada do avô.

A imagem aí formada é construída a partir de alguns elementos 
nucleares: morro, mulas, harmonia, avô; o último deles aparece finali-
zando o segundo verso e depois de uma pausa forte após a palavra har-
monia. Na abertura do verso o leitor é surpreendido por um barulho que 
vem do morro; o lugar de onde vem esse barulho é bastante significati-
vo, pois traz embutida a ideia de velocidade, de algo que se precipita de 
forma desabalada. O signo mulas reforça essa ideia e lhe acrescenta uma 
nuance de agressividade, que faz quebrar a harmonia. E nesse ponto se 
instaura uma ambiguidade: que harmonia está sendo quebrada? A da 
tarde? Ou a que vigorava entre avó e neto, quando estavam pacificados 
pela labuta do dia, imersos numa ternura que mimetizava a tarde? Após a 
pausa acentuada, o final do segundo verso é decisivo: “anuncia a chegada 
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do avô.” O arranjo formal cuidadoso ilustra o ponto de vista de Paz (1984) 
e estabelece uma relação analógica com o desassossego que a presença 
do avô traz às duas personagens.  O terceiro verso completa a imagem e o 
leitor não tem mais dúvidas a respeito do efeito da presença desse tercei-
ro personagem naquele espaço:

Relho no ar, conduz nervoso a carroça.

Os elementos lexicais escolhidos nesse verso confirmam o perfil 
do avô e justificam a tensão que sua presença leva ao ambiente. As de-
mais estrofes ampliam e reiteram o que a primeira apresenta, e o leitor 
penetra no ambiente familiar tenso, organizado em torno de uma figura 
masculina soturna e amedrontadora.

A terceira parte reserva um espaço específico para a avó, colocada 
no centro das reflexões conduzidas pelo eu lírico, que assume uma pri-
meira pessoa singular. Em seis estrofes o leitor vê, pelos olhos do eu líri-
co, a avó mais de perto. Formalmente, as estrofes dessa terceira parte di-
ferem significativamente das anteriores. O primeiro aspecto que chama 
a atenção é que, nessa parte, as estrofes são menores do que as anterio-
res. Aos dois dísticos iniciais segue-se um terceto e depois um quarteto, 
que são seguidos de uma quinta estrofe composta por um único verso. 
Finaliza essa terceira parte um outro quarteto.

No plano sintático, todas as estrofes mantêm um ponto em co-
mum: cada uma delas é formada por uma unidade de pensamento, ex-
posta em um só período interrogativo, como se ilustra a seguir:

Aquela película de mágoa acompanhou-a,
Dormente por dormente, desde o Rio?

Nessa segunda estrofe, o eu lírico tece indagações acerca do uni-
verso da avó, ao mesmo tempo em que fornece pistas ao leitor sobre pos-
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síveis causas de sua melancolia. Se na segunda parte do poema o leitor 
foi colocado frente a frente com a aspereza e a impertinência do avô, o 
que claramente desagrada e aflige a mulher, na terceira parte o leitor tem 
um outro dado relevante: ela viera do Rio para aquela região. Os quatro 
versos iniciais da terceira parte sugerem outra causa para estado melan-
cólico da avó. Ele fora desencadeado pela sua vinda do Rio para o local 
onde se encontra e essa mudança lhe provocou sofrimento. Dentro desse 
contexto, o seu sentimento melancólico pode ser visto, pela ótica freu-
diana, como decorrente de uma perda, e até de uma perda dupla: a avó 
não só perdeu suas raízes, deixando para trás seu lugar de origem, como 
pode ter perdido seus sonhos de mulher, vivendo ao lado de um homem 
embrutecido.

Em seu ensaio Luto e Melancolia, Freud (2006) pondera que tanto o 
luto como a melancolia se referem a perdas, mas o luto é mais facilmente 
superável que o sentimento de melancolia, que geralmente é desenca-
deado por uma perda num plano mais abstrato. Paul Ricouer (2007) co-
munga tal pensamento, no entanto, aponta na melancolia uma nuance de 
insatisfação, de prolongamento, que não se identifica no luto. Para esse 
autor, há no melancólico uma diminuição do sentimento de si, e uma fre-
quência de queixas que fazem com que a melancolia seja um sentimento 
negativo, o que não ocorre com o luto. 

Nas estrofes seguintes, o leitor se depara com um dado novo: o so-
frimento da avó não é decorrente apenas de sua saída do Rio ou de uma 
hipotética insatisfação com a vida ao lado do marido. O eu lírico vai dei-
xando mais claro para o leitor que se trata de algo somático, algo que faz 
parte da essência da personagem

sabia que um dia se abriria em mim
a mesma ferida que consigo trazia?
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A melancolia é posta como uma ferida que a personagem traz 
aberta em seu ser. Na estrofe seguinte o eu lírico vai mais além: a melan-
colia está nos genes da personagem, o que reitera a ideia da melancolia 
como algo maior que uma perda.

antevia os mesmos signos da melancolia,
impressos nas correntes dos genes,
a memória da dor gravada nos neurônios?

Nos três versos acima percebemos que para o eu lírico a melanco-
lia se configura como algo que vai além de uma perda. Trata-se de algo 
que que está no corpo da pessoa, inscrito em seus genes. E o eu lírico 
reitera, nas duas estrofes finais, o que o leitor vem percebendo desde os 
versos iniciais da primeira parte: a sua profunda identificação com a avó; 
e aqui, nas estrofes finais, o leitor percebe também que se trata de algo 
maior que uma afeição. 

Seriam também meus os vincos de sua carne triste?

Na estrofe final, o eu lírico deixa claro para o leitor a sua concep-
ção da melancolia como algo somático, tal como Aristóteles já pontuara, 
uma vez que a aponta como uma ferida aberta, para a qual não há cura. E 
nesse ponto o eu empírico se utiliza de um recurso bastante recorrente 
em sua prática poética, que é estabelecer um diálogo com a mitologia. No 
poema em questão, isso se dá de forma bastante sutil, como é comum na 
poética de Donizete Galvão. Presente no título do poema, a personagem 
“Filoctetes” ali aparece unida às demais personagens, diluídas no prono-
me pessoal “nós”. Ao longo do poema, porém, essa personagem não é men-
cionada em parte alguma. O eu lírico fornece, porém, uma pista ao leitor 
quando menciona, no penúltimo verso, a visita do “filho de Aquiles”. 
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Perseguindo essa pista o leitor chegará à peça Filoctetes, escrita por 
Sófocles (496-406 a.C.), onde esse autor conta a lenda de Filoctetes, exí-
mio arqueiro grego, que partiu para a guerra de Troia junto com outros 
guerreiros. No caminho, ao pararem numa ilha, Filoctetes foi picado por 
uma serpente. A ferida infeccionou e provocou muito mau cheiro. Os de-
mais guerreiros, cansados dos gritos de dor de Filoctetes e do mau cheiro 
que exalava da ferida, abandonaram-no na ilha, e seguiram para Troia.

Dez anos se passaram e a guerra ainda não tinha terminado quan-
do um oráculo informa aos gregos que eles só venceriam se contassem 
com a presença de Filoctetes, que era imbatível no manejo do arco. Odis-
seu, que ficara encarregado de buscá-lo, leva junto o filho de Aquiles, 
Neoptólemo, que tem a incumbência de conduzir Filoctetes até o navio.  
Resguardadas as questões éticas que envolvem o drama do jovem arquei-
ro, haja vista que só decidiram buscá-lo por interesse, no contexto do 
poema de Galvão essa visita do filho de Aquiles assume uma conotação 
relativamente positiva. Ao considerar que nem mesmo essa visita fecha-
ria a ferida que ambos - avó e eu lírico - apresentam, fica implícito que a 
Filoctetes ela pode ter sido positiva. Talvez porque na personagem mito-
lógica, apesar da questão moral envolvida no seu resgate sua dor, a priori, 
era física, logo poderia ser curada, o que não ocorre com a dor do eu lírico 
e a da sua avó, já que ela estava inscrita em seus genes. E no caso da avó, 
associa-se também a uma perda.   Por outro lado, a presença da conjun-
ção aditiva e ligando o pronome nós - que abriga eu lírico e avó - ao per-
sonagem mitológico Filoctetes, coloca-os em pé de igualdade, irmanados 
no mesmo sofrimento. 
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CONCLUSÃO

A poesia de Donizete Galvão inscreve-se no cenário da literatura 
brasileira como um dos grandes nomes da lírica contemporânea. Sua 
poesia apresenta aspectos característicos que a tornam singular no con-
texto brasileiro. Um dos aspectos que mais se destaca no exercício poéti-
co desse mineiro é o tratamento linguístico. 

Fazendo uso de uma linguagem aparentemente simples, erigida 
com um léxico  extraído na maioria das vezes do universo de sua infância,  
o poeta utiliza esse material linguístico para constituir versos igualmente 
estruturados numa sintaxe sem rebuscamento, os quais, no entanto, sur-
preendem o leitor por colocá-lo frente a frente com temas sérios e pro-
fundos, como o que foi tratado neste trabalho. O tema da melancolia, bem 
como outros marcadamente existencialistas, são caros a esse mineiro, que 
consegue dar-lhes um tratamento poético profundo sem rebuscamentos. 

Não é exagero dizer, portanto, que o material linguístico está na 
base de todo o trabalho poético do autor para atingir seu objetivo no poe-
ma. A linguagem e o tratamento dado a ela é, assim, o principal recurso do 
poeta para trazer a aura melancólica ao poema e torná-lo tão contunden-
te. E isso sem que o poema perca sua transitividade como objeto estético, 
já que o primordial em qualquer obra de arte é que ela alcance o ser huma-
no. Essa preocupação do poeta  transparece a partir do título. Ao trazer a 
personagem mitológica ‘Filoctetes’ no título, associada ao pronome ‘nós’, 
ele atinge a curiosidade e o interesse do leitor e o introduz ao tema da me-
lancolia que, ao mesmo tempo em que comparece no poema como uma 
doença que atravessa avó e neto, figura também como uma perda.

A aura melancólica instaurada no título e na epígrafe vai perpas-
sar o poema do início ao fim, o que o poeta consegue por meio tanto da 



- 323 - 

seleção, arranjo e combinação do léxico como pela organização sintática 
que impõe a esse léxico na elaboração dos versos e das estrofes.

Por fim ressalta-se a eficácia do diálogo elaborado pelo eu empí-
rico com a mitologia. Ao trazer a personagem Filoctetes para o interior 
de seu poema em uma sutil interação com as personagens, Galvão não 
só contribui com o conhecimento geral do leitor como lhe proporciona, 
por meio dessa personagem, uma chave de leitura e interpretação, não só 
literária e do mundo, como de si mesmo.
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O dizer de uma filha para o pai morto: 
recuperação mítica do pai através de 

narrativas da criação do mundo em Odes 
maiores ao pai, de Hilda Hilst37

Wallace Byll Pinto Monteiro Júnior 

RESUMO 

Busca-se, neste trabalho, tecer uma discussão acerca do pai mítico 
evocado na primeira das Odes maiores ao pai, de Hilda Hilst. A partir da 
análise de algumas figuras como dragões de primavera, águas paradas e 
fibra delicada, além de dados biográficos, encontramos possibilidades de 
leitura que levam a uma elaboração mítica do pai a partir das histórias 
de criação do mundo segundo babilônios, judeus (e, portanto, cristãos) e 
egípcios num movimento que busca apropriar-se do pai para lhe ressig-
nificar o mundo que criou ao informar-lhe de sua morte e dizer-lhe: Este 
é um tempo de trevas. Para ancorar o trabalho, nos valemos das narra-
tivas Enuma-Ellish, Bereishit (Gênesis) e da criação do mundo por Atum, 
segundo os antigos egípcios.

Palavras-chave: Literatura brasileira, Poesia, Hilda Hilst, Odes maiores 
ao pai, Mito.

37 Este artigo foi devidamente revisado pelo autor e seu orientador.
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ABSTRACT 

This paper aims at discussing the relationship between mythology 
and the series of poems Odes maiores ao pai (Major odes to father), by the 
Brazilian poet Hilda Hilst. Taking the imagery found in the first poem as 
a starting point, together with biographical elements, different possibi-
lities of comprehension have been found, pointing to a mythical elabora-
tion of the father-figure according to the myths of creation of the Ancient 
Babylonians, the Jewish people (and Christians, as a consequence) as 
well as the Egyptians. This movement tries to get hold of the dead father 
in the pursuit of bringing a new meaning to the world He once created at 
the very moment the poet lets Him know of His death and says “Este é um 
tempo de treva”  (These are dark times). To support the ideas hereby pre-
sented, the following narratives were considered: Enuma-Elish, Bereishit 
(Genesis) and Egyptian one in which the world was created by Atum.

Keywords: Brazilian Literature, Poetry, Hilda Hilst, Odes maiores ao pai 
(Major odes to father), Myth.
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INTRODUÇÃO

Hilda Hilst faleceu em 4 de fevereiro de 2004, aos 73 anos, em de-
corrência de uma infecção generalizada que gerou falência múltipla de 
orgãos e sistemas. Deixou a vida durante o verão, quando os dias são mais 
longos que as noites, ela que tanto escreveu sobre luz e redenção. Hilst 
foi enterrada na mesma data, no Cemitério das Aleias, em Campinas (SP). 
Legou à Literatura Brasileira uma obra extensa, construída em mais de 
cinquenta anos dedicados à escrita em diferentes gêneros: poesia, prosa 
ficcional, teatro e crônicas. Estreando em poesia em 1950, Hilst estréia 
na prosa em 1970, com Fluxo-Floema, escreve teatro no final dos anos 60 
e crônicas nos anos 90. 

No entanto, é apenas a partir de 2001, quando a Editora Globo 
passa a editar seus livros, que a autora realmente parece gozar de uma 
expansão no seu número de leitores. Antes disso, Hilst havia publicada 
por editoras menores, com pouco poder de fazer circular seus livros. No 
ano de 2018, foi a autora homenageada na Feira Literária Interacional de 
Paraty (FLIP), consequência da recente penetrabilidade da obra da auto-
ra no meio comercial e do lançamento das obras completas em poesia e 
prosa, por uma grande editora, a Companhia das Letras.

De 1950 a 1995, Hilst produz poesia com apenas duas pausas signi-
ficativas: de 1950 a 1967, Hilst publica oito livros de poesia, sendo o último 
um apanhado dos seus escritos de 1959 a 1967, que incluíu diferentes sé-
ries de poemas. Depois da publicação de Poesia 1950/1967, Hilst fica sete 
anos sem publicar poesia até que, em 1974, traz à luz o que se considera na 
crítica o marco da sua fase poética mais madura, Júbilo, memória e novi-
ciado da paixão. Hilst fica então, outros seis anos sem publicar poesia até 
que, em 1980, traz à luz Da morte. Odes mínimas. A partir de então, Hilst 
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publica mais regularmente, com intervalos de no máximo três anos, até 
1995, quando lança o último inédito, Cantares do sem nome e de partidas. 

É justamente no período anterior à primeira pausa, antes de Hilst 
se dedicar ao teatro e à prosa, que propusemos nos deter. Sabemos pela 
crítica que o estudo de algumas temáticas são consagradas quando do 
trato da obra hilstiana, como Deus, a morte e o amor. Sob o panorama das 
múltiplas acepções da perda na poesia de Hilst, acreditamos que o luto 
seja também uma chave possível de leitura da obra da autora. Nos deti-
vemos, então, numa série de poemas muito emblemática chamada Odes 
maiores ao pai. A série de seis poemas aparece referenciada na epígrafe 
de A obscena senhora D., que é a obra mais estudada de Hilst, além de em 
uma crônica de 1993. Não se encontra na crítica, no entanto, nenhum tra-
balho exclusiva ou extensivamente dedicado a Odes maiores ao pai.

As odes aqui em questão aparecem pela primeira vez em 1967, 
quando da publicação de Poesia 1959/1967, pela Editoa SAL. Estão inse-
ridas num movimento mais amplo, chamado Trajetória poética do ser, 
que conta com diferentes partes: Passeio, Memória, Odes maiores ao pai 
e Iniciação do poeta.  As seis odes que foram escritas para o pai da autora, 
Apolônio de Almeida Prado Hilst, quando da sua morte, em 1966, contém 
os dizeres gravados na lápide paterna: “E ainda que as janelas se fechem, 
meu pai, é certo que amanhece”. 

As odes, em conjunto, funcionam como uma comunicação entre o 
eu lírico e o pai morto, de forma que o eu lírico se dirige diretamente ao 
pai ausente, fazendo uso de vocativos como “Pai” e “Meu pai”. O eu lírico 
constrói ali uma ideia de passeio, de travessia, numa tensão forte entre 
trevas e luz. Nada escapa do escrutínio da filha: o jazigo do pai, a visão do 
cemitério, as rezas de quem o vela.
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Neste trabalho, buscamos tecer uma discussão acerca dos elemen-
tos míticos evocados por Hilst na elaboração de um pai primitivo, cria-
dor do universo, na primeira ode. Os mitos de criação passam pelo deus 
Marduk, na Babilônia, por Elohim, para judeus (e consequentemente 
cristãos) e também por Atum, na mitologia egípcia.  

(Largo Pesante)
I

1. Uns ventos te guardaram. Outros guardam-me a mim. E aparentemente 
[separados

2. Guardamo-nos os dois, enquanto os homens no tempo se devoram.
3. Será lícito guardarmo-nos assim?
4. Pai, este é um tempo de espera. Ouço que é preciso esperar
5. Uns nítidos dragões de primavera, mas à minha porta eles viveram sempre,
6. Claros gigantes, líquida semente no meu pouco de terra.

7. Este é um tempo de silêncio. Tocam-te apenas. E no gesto
8. Te empobrecem de afeto. No gesto te consomem.

9. Tocaram-te nas tardes, assim como tocaste
10. Adolescente, a superfície parada de umas águas? Tens ainda nas mãos
11. A pequena raiz, a fibra delicada que a si se construía em solidão?
12. Pai, assim somos tocados sempre.
13. Este é um tempo de cegueira. Os homens não se veem. Sob as vestes
14. Um suor invisível toma corpo e na morte nosso corpo de medo
15. É que floresce.
16. Mortos nos vemos. Mortos amamos. E de olhos fechados
17. Uns espaços de luz rompem a treva. Meu pai: Este é um tempo de treva.

(HILST, 1967, p. 145)

O dragão parece ser uma imagem particularmente fértil, plena 
de possibilidades neste contexto. A mitologia babilônica explica a cria-
ção do mundo a partir de um dragão e da figura central do deus Marduk 
(MARK, 2016).
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Marduk não é um deus original e primordial. Antes dele existi-
ram outros deuses. No entanto, é no épico Enuma Elish (ou As sete tá-
buas da criação), que Marduk se torna o objeto de culto central da Ba-
bilônia (MARK, 2018). As placas que contam a história, uma das mais 
antigas, senão a mais antiga escrita no mundo, datam de 1100 a.C., mas 
seus cólofons indicam que elas são todas cópias de uma versão muito 
mais antiga do mito.

Como as informações sobre Marduk não apontam para uma uni-
dade de entendimento sobre a sua figura, optamos por utilizar uma fonte 
que fosse chancelada por instituições sabidas idôneas. Optamos pela An-
cient History Encyclopedia, disponível online e vencedora do Prêmio Web 
Award, da União Européia, em 2016, fonte de consultada e recomendada 
por universidades como Oxford, Michigan e Minnesota, e que trabalha em 
parceria com a UNESCO. A enciclopédia virtual conta com artigos e defini-
ções dos maiores estudiosos do assunto e é de acesso livre ao público.

De acordo com Joshua J. Mark, o Enuma Elish diz respeito ao nasci-
mento dos deuses e a criação do universo e dos seres humanos. No início, 
havia apenas água, indiferenciada, girando ao redor do caos. As águas se 
dividiram em doces (o deus Apsu) e salgadas, a deusa Tiamat. Uma vez di-
ferenciados, sua união deu origem a deuses mais novos. Tais deuses eram 
barulhentos e de noite perturbavam Apsu: de noite, seu sono; de dia, seu 
trabalho. Aconselhado por seu vizir, Mummu, Apsu decide matar os jo-
vens filhos. Tiamat ouve seus planos e avisa o filho mais velho, Enki, que 
adormece o pai e o mata. Dos restos de Apsu, Enki cria seu lar.

Tiamat, no entanto, se ressente da morte do consorte e, aconselha-
da pelo deus Quingu, resolve guerrear contra os jovens deuses. Pela as-
sistência, ela presenteia Quingu com as Tábuas do Destino, que legitima 
o domínio de um deus e controla os destinos. Quingu usa as tábuas orgu-
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lhosamente como um emblema sobre o peito. Com Quingu como seu repre-
sentante e lutador campeão, Tiamat cria onze terríveis monstros para des-
truir seus filhos. Os monstros criados de puro veneno ao invés de sangue 
já são aqui descritos como dragões.

Enki, o filho mais velho, tenta vencer a mãe junto com os outros 
deuses, mas nenhum é bem-sucedido em derrotar Quingu até que Mar-
duk surge dentre eles e jura matar Tiamat. Marduk cumpre sua promessa 
usando de artifícios para inflar Tiamat, amplamente representada como 
um dragão ou grifo, e a acertá-la com uma flecha, finalmente tirando sua 
vida. Dos olhos de Tiamat correm os rios Tigre e Eufrates. Marduk corta 
Tiamat ao meio e de uma parte faz os céus, de outra a terra. Nos céus, 
define domínios e funções para os diferentes deuses. Subjuga as onze 
criaturas de Tiamat aos seus pés e toma as Tábuas do Destino de Quingu, 
legitimando seu reinado.

Marduk se consulta com Ea, deus da sabedoria e resolve criar os 
homens a partir dos restos de quem quer que tenha instigado Tiamat à 
guerra, de forma que ele mata Quingu e do seu sangue cria Lullu, o primei-
ro homem, para ser um ajudante dos deuses na tarefa eterna de manter a 
ordem e afastar o caos. Sendo longamente louvado pelos deuses, Marduk 
recebe 50 nomes diferentes. O mito mostra ainda que um dos nomes para 
Marduk é Bel, senhor. A tarefa dos homens, portanto, é trabalhar para o 
senhor para cooperar com a manutenção da ordem no mundo.

Marduk aparece comumente associado a uma espada e a 
Mushhushshu, um dragão, símbolo de poder e autoridade, que ilustra 
o Portal de Ishtar, deusa da fertilidade e guerra. Como vemos pelo pró-
prio épico, a criação está intimamente ligada à violência e à morte. A 
morte, no entanto, é o princípio de uma nova configuração, um universo 
criado onde a humanidade é possível. Os dragões aparecem nesse mito, 



- 332 - 

portanto, como agentes de batalha e como matéria prima para a própria 
criação do mundo.

A figura do dragão aparece de forma ainda mais interessante para 
a primeira das Odes maiores ao pai quando levamos em consideração que 
o culto a Marduk anunciava o Ano Novo babilônico. A cerimônia de Aki-
tu, que marcava o Ano Novo babilônico coincide justamente com a che-
gada da primavera e celebrava a colheita da cevada, elemento essencial 
para a Babilônia, uma vez que os babilônios inventaram a cerveja e o pão. 
A cerimônia, que durava doze dias, servia também como reafirmação da 
legitimidade do rei e encenava a luta entre caos e ordem, com a recitação 
do Enuma Elish (MARK, 2018). A estátua de Marduk era conduzida para 
dentro da cidade pelo Portal de Ishtar que como sabemos, é adornado 
com várias figuras de animais, incluindo várias de Mushhushshu. Além 
do princípio político, servia à simbologia de reiniciar o ciclo solar anual, 
mantendo a ordem no universo. A estátua de Marduk era o próprio deus 
e o templo de Akitu ficava fora da cidade. Sem a estátua, era impossível 
que o festival acontecesse e o fato de que ela havia saído da cidade deixa-
va os babilônios indefesos contra o caos. Essa simbologia levou mesmo 
alguns estudiosos a afirmar que o festival de Akitu marcava a morte e a 
ressureição de Marduk.

A associação de dragões aos ciclos do tempo também é encontrada 
na China, onde o festival do Ano Novo coincide com a primavera e com a 
chegada das chuvas, portanto, da fertilização do solo e da possibilidade 
de colheita futura.

Quando a primeira ode faz referência a dragões de primavera, por-
tanto, ela retoma mitos da criação do mundo de acordo com os babilônios 
e ao mesmo tempo ressignifica a passagem de um tempo cíclico, colocan-
do o tempo das estações num lugar subordinado a um outro tempo, que é 
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sempre presente: enquanto alguém diz que é preciso esperar os dragões 
de primavera, o momento propício para lidar com a morte e um possível 
recomeço, o eu lírico aponta que a primavera, a colheita, e a distância e o 
retorno do pai (a morte e ressureição de Marduk) estiveram sempre em 
questão. A líquida semente, a chuva, o início de um novo ciclo, ou seja, a 
presença dos dragões, fez-se sempre presente. A fertilização, e portanto a 
sexualidade, estivera desde sempre “à porta”.

4. Pai, este é um tempo de espera. Ouço que é preciso esperar
5. Uns nítidos dragões de primavera, mas à minha porta eles vive-

ram sempre,
6. Claros gigantes, líquida semente no meu pouco de terra.

Podemos ainda ir mais longe no cruzamento entre dragões e pri-
mavera se levarmos em conta o aspecto biográfico de que a data da morte 
de Apolônio se deu justamente no segundo dia de primavera, 24 de se-
tembro, do ano de 1966. O criador parte justamente quando deveria re-
tornar, durante Akitu.  

Na obra do grego Niko Kazantzákis, declarada influência sobre a 
obra de Hilst, o dragão aparece numa lembrança que o pai tinha do avô 
em Relatório a El Greco:

Você precisava ver meu pai, o meu pai, não a mim; era um verdadeiro 
dragão; Quem sou eu diante dele? Vento. Já muito velho, cego, du-
rante a Revolução de 1878, abraçou suas armas e foi para as mon-
tanhas lutar” [...]
— Como era o meu avô?, perguntei, certa vez, à minha mãe.
— Como o seu pai – respondeu – mais escuro. (KAZANTZÁKIS, 
2014, p. 42).

Notemos que para Kazantzákis, o dragão não é o pai, mas o avô, 
ou seja, a origem do pai. Se tomarmos o dado biográfico da importância 
da poesia para Apolônio, também chegaremos, através de Marduk, a um 
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texto babilônico chamado Ludlul-Bel-Nimeqi, datado de 1700 a.C. O texto 
é um poema que relata os dissabores de um homem de 52 anos que se per-
gunta a razão para um sofrimento que ele considera injustificado e tem 
sido amplamente ligado a Sefer Yov, o Livro de Jó. Nesse texto, Marduk é 
descrito como ao mesmo tempo benevolente e colérico, dado a mudanças 
de humor repentinas. Tabu-utul-Bel, o sujeito lírico do poema, se questio-
na sobre os sofrimentos seus e dos outros e sobre a futilidade da vida.

Ao mesmo tempo em que o poema se coloca como uma louvação a 
Marduk, não deixa de enfatizar o caráter ora misericordioso, ora colérico 
do deus. As descrições em que opostos se colocam lado a lado na figura 
de Marduk levaram Michela Piccin e Martin Worthington a publicarem 
um artigo chamado Schizophrenia and the Problem of Suffering in the Ludlul 
Hymn to Marduk, em 2015. O artigo analisa pormenorizadamente o poema, 
assim como as questões de tradução e os contrastes de personalidade de 
Marduk na busca de uma leitura que possibilite entender o sofrimento 
diante do caráter do deus.

Argumentando que os rompantes de ódio e destruição de Marduk 
são sempre seguidos de benevolência, os autores comparam a violência 
manifestada em episódios de cólera em pessoas esquizofrênicas aos aces-
sos de cólera do deus. A maior questão que parece se colocar é: como con-
fiar na organização do mundo e na providência de Marduk se ele é im-
previsível em seus atos? Como amar e reverenciar esse deus na potência 
de seu ódio e destruição? A resposta parece ser dada pelo tempo: a raiva 
de Marduk sempre passa e o poema é uma forma de lembrá-lo de sua be-
nignidade. Ao se questionarem se Marduk era um deus esquizofrênico, 
Piccin e Worthington permitem que lancemos a hipótese que a referên-
cia à Marduk se faz tanto pelos dragões quanto pelo aspecto biográfico de 
Apolônio ter sido diagnosticado como esquizofrêncico-paranóide quan-
do Hilda Hilst era ainda criança.
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No Diccionario de Simbolos de Juan-Eduardo Cirlot, encontramos 
a informação de que o dragão tomado no singular tem um efeito absolu-
tamente diferente da sua tomada no plural. O elemental era largamen-
te citado por alquimistas, no plural, combatendo-se, para expressar o 
estado de putrefactio, ou seja, de separação dos elementos, clivagem, 
corte ou desagregação psíquica. Ora, o termo esquizofrenia, cunhado 
pelo psiquiatra suíço E. Bleuler no início do século XX tem raízes exa-
tamente nessa ideia se separação. A palavra tem raízes no grego schizo 
(cindir, dividir) e phren (mente). Ou seja, como se fossem dragões inde-
pendentes batalhando na  mente.

A figura dos dragões de primavera, na ode I, portanto traz em si 
mesma uma ampla gama de oposições próprias, que permite não apenas 
repensar o valor do tempo enquanto algo cíclico como também, aliado à 
dados biográficos, enriquecer muito as possibilidades de leitura sem que 
nenhuma delas exclua necessariamente a outra.

Trataremos agora das imagens de retorno mítico à construção ju-
daica, presente também na cristã, de criação do mundo. Os críticos to-
mam como certo que várias das narrativas bíblicas tem na verdade ori-
gem nos mitos babilônicos e é interessante notar as semelhanças quanto 
ao elemento água que as duas narrativas comportam.

Recuperando os versos de 9 e 10 de Hilst, temos:

9. Tocaram-te nas tardes, assim como tocaste
10. Adolescente, a superfície parada de umas águas?
11. A pequena raiz, a fibra delicada que a si se construía em so-

lidão?
12. Pai, assim somos tocados sempre.

A superfície parada das águas parece remeter ao primeiro livro da 
Torah, Bereishit (ou Gênesis na Bíblia), onde logo no primeiro capítulo, en-
contramos o relato da criação do mundo:
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1. No princípio Deus criou os céus e a terra. 
2. Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abis-

mo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.

É possível encontrar versões que dizem que o Espírito de Deus paira-
va, flutuava ou mantinha-se em seu trono sobre as águas. A tradução para 
o inglês usa o termo hover, como um pássaro faz em volta e por cima do 
ninho. A partir daí,

3. Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz.
4. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas.
5. Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-

-se a tarde e a manhã; esse foi o primeiro dia.

É muito interessante notar que a criação de Deus se dá por meio 
da palavra. A Sua palavra tem o efeito imediato de criar uma realidade. 
Hilst, no entanto, ao situar a ação do pai sobre a superfície parada de 
umas águas, coloca o ímpeto da criação humana dependente não de uma 
palavra que imediatamente se torna realidade, mas de uma ação, o toque. 
A criação humana, portanto, é dependente de um movimento que toca, 
perturba, penetra as águas, essa imagem amplamente difundida como 
um símbolo para o feminino.

A mão ou dedos causam um movimento, uma reverberação, uma 
vez que as águas hilstianas estão paradas. Diferentemente de Deus, no 
entanto, o ato criativo ou reprodutivo, ou o próprio exercício da sexuali-
dade, não permite uma isenção ou separação do homem daquilo que ele 
tocou. Ao que o homem toca nas águas, ele também é tocado (“Pai, assim 
somos tocados sempre.”). Ou seja, o que o homem cria também o cons-
trói. Enquanto Deus constrói uma outra coisa, diferente de Si Mesmo, 
ainda que Sua imagem e semelhança, o homem não tem opção senão, no 
seu ato criador, construir a si mesmo. A ação de construir-se a si mesmo, 
ao invés de produzir companhia ou alteridade, produz solidão. 
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É interessante notar ainda o uso do termo tarde. No original em he-
braico, a última frase do versículo quinto pode ser vista na figura abaixo.

Figura 1 – Legenda

Fonte: Portal Hebraico Pro. Disponível em: http://hebraico.pro.br/biblia/quadros.asp?qs. Acesso em: 
21 jan 2019.

A palavra VAYËHY diz respeito ao entardecer, escurecer, declinar 
do dia. É muito mais próxima da palavra evening, em inglês, do que do 
termo genérico tarde, em português, que abrange qualquer coisa que se 
passe entre o meio dia e a noite. Para o judaísmo, o dia é contado a partir 
da tarde, do escurecer, e não do amanhecer como é na cultura ocidental 
geral. O início do dia a partir da tarde, reforça a ideia de presente no poe-
ma que denota um início, especialmente do início da possibilidade cria-
dora, ou seja, da adolescência. Temos aqui um elemento de transição que 
à primeira vista liga o dia à noite, estando no meio, e que passa a ser na ver-
dade um elemento de início, assim como a adolescência, que poderia ser 
situada no meio significativo da vida, após a infância e antes da vida adulta, 
se transforma no início da possibilidade criadora a partir do momento 
em que o corpo já pode atender ao imperativo da reprodução.

O primeiro capítulo da Bereishit mostra ainda uma dicotomia en-
tre luz e trevas, entre a criação e o nada. Trazer essa questão à tona faz 
o poema ser ainda mais significativo porque assim como para os judeus 

http://hebraico.pro.br/biblia/quadros.asp?qs
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a tarde não é o fim de um dia, mas o início do outro, os “olhos fechados” 
(v. 16) não são um fim em si mesmos, mas também o momento propício, 
quando “Uns espaços de luz rompem a treva” (v.17). A relação tempo-espa-
ço aqui, portanto, é a mesma de morte x vida. “Este tempo”, caracterizado 
por escuridão, espera, silêncio e treva é a ocasião para algo que aparece 
num outro registro: o de lugar em que a luz pode romper as trevas.

As imagens relativas a água, terra, plantas, e criação estão tam-
bém presentes na Bereishit, que claramente guarda semelhanças com o 
mito babilônico, descrevendo uma separação de águas inicial e a criação 
de uma realidade que vai virar a terra, por baixo, e o mundo celestial 
acima. Na extensão entre os dois é que Elohim, Deus, vai firmar o céu. A 
passagem cíclica do tempo é relatada na criação do sol e da lua para mar-
car as estações. Só então a vegetação é criada e as sementes são sólidas 
e destinadas a reproduzirem mais de si mesmas, enquanto no poema de 
Hilst, as sementes são líquidas e ligadas aos ciclos da chuva, na presença 
dos dragões.

Por último, devemos ainda retornar aos versos 9-12 para retomar 
um dos mitos de criação do mundo segundo os egípcios.

9. Tocaram-te nas tardes, assim como tocaste
10. Adolescente, a superfície parada de umas águas?
11. A pequena raiz, a fibra delicada que a si se construía em so-

lidão?
12. Pai, assim somos tocados sempre.

Como já dissemos, acreditamos que a passagem acima sugere uma 
retomada do pai na sua possibilidade criadora, ou seja, na possibilida-
de de reprodução. Tal possibilidade de reprodução se demonstra não 
apenas nos ciclos das estações do ano, como em Marduk, ou no poder 
criador masculino sobre o feminino, como Elohim sobre as águas, mas 
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na própria capacidade do corpo de produzir células germinais, ainda que 
sozinho. Assim, a cena descrita nos versos 9-12 sugere um ato de mastur-
bação, o pai adolescente tocando, a pequena raiz, fibra delicada se cons-
truindo em solidão. O poder criador do pai a partir do autoerotismo pode 
ser ligado a uma outra narrativa de criação do mundo.

Segundo Rogério Ferreira de Sousa, no artigo O imaginário simbólico 
da criação do Mundo no antigo Egipto (2006), existem diferentes narrati-
vas que explicam a criação do mundo de acordo com a localidade egípcia 
e com o deus que a preside. Sousa aponta, no entando, que ao invés de 
contrastarem entre si e eliminarem umas às outras, as narrativas se com-
plementam e se fundem no que é essencial: a figura do sol como deus cria-
dor. Algumas das narrativas são muito similares à babilônica ou judaica, 
no que tange à importância de um oceano primordial, a partir do qual 
a criação se desenvolve. Destacaremos aqui, no entanto, aquela que nos 
interessa para a questão que nos colocamos:

De acordo com as alusões conhecidas, Atum emergiu do oceano 
primordial «criando-se a si mesmo». Em certos relatos, a criação 
do mundo começou com a masturbação de Atum que, ao ejacular, 
originou Chu (representado no fluxo de energia associado à liberta-
ção do sémen) e Tefnut (identificada com o potencial fecundador do 
sémen). Devido à sua indispensável colaboração no processo criati-
vo, a mão do demiurgo acabou por merecer uma hipostização sob a 
forma da deusa Iusaés que assim se tornava no princípio feminino 
subjacente à criação. (p.324).

Concluímos, assim, que as imagens acima examinadas levam a poe-
ta a buscar uma anterioridade diferente da encontrada na edição dedica-
da à autora do Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Sales 
(1999). Na brochura, intitulada Pai e Filha, é possível ler o seguinte poema:
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Venho de tempos antigos
Deus pode ser a grande noite escura

E de sobremesa
O Flambante sorvete de cereja.

Deus? Uma superfície de gelo ancorada no riso

Venho de tempos antigos. Nomes extensos:
Vaz Cardoso, Almeida Prado 
Dubayelle Hilst. . . eventos.
Venho de tuas raízes, sopros de ti.
E amo-te lassa agora, sangue, 
vinho Taças irreais corroídas de 
tempo.
Amo-te como se houvesse o mais e o descaminho. 
Como se pisássemos em avencas
E elas gritassem, vítimas de nós dois:
Intemporais, veementes.
Amo-te mínima como quem quer 
MAIS Como quem tudo adivinha:
Lobo, lua, raposa e 
ancestrais. Dize de mim: És
 minha.

Enquanto em Venho de tempos antigos o eu lírico se situa numa li-
nhagem terrena, em Odes maiores ao pai o primeiro movimento é o de 
levar a busca da origem ao ponto máximo de recuo: a criação do próprio 
mundo e a função do masculino/paterno/solar no ato criador. Essa busca 
leva em consideração o mito como origem numa pluralidade de imagens 
que refletem diferentes aspectos do criador: sua violência, poder de des-
truição e criação, benevolência e cólera como em Marduk, sua capacidade 
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de planejamento, onisciência e potência criativa como em Elohim, quan-
do a criação e a criatura se diferenciam, diferenciando também o ato cria-
dor divino do humano (de um dizer pairando sobre as águas para um criar 
tocando as águas), até a potência criadora a partir da possibilidade física 
de gerar, em Atum. Nos diferentes mitos retomados,  no entanto, um ele-
mento permanece constante e amplamente ilustrado: a oposição entre 
trevas e luz, claro e escuro, ordem e caos, vida e morte, criação e nada, 
apontando para o mesmo significante: o pai.

O eu lírico recupera mitos de criação do mundo e a figura do pai 
criador, todo-poderoso, num movimento que busca, no dizer da origem, 
a possibilidade de apropriar-se do pai para Lhe ressignificar o mundo 
que o pai mítico criou ao informar-lhe da Sua morte. A figura do criador 
paulatinamente se humaniza na sequência dos mitos descritos até que o 
eu lírico aproprie-se do pai mítico, que passa de cada vez mais etéreo a 
cada vez mais físico. Se em Venho de tempos antigos o eu lírico aparece num 
desejo de ser tomada e pertencente “Dize de mim: És minha”, em Odes 
maiores ao pai, o criador é que é tomado para si “Meu pai: Este é um tem-
po de treva”. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BÍBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA / BIBLIA ALMEIDA REVISTA, CORRIGI-
DA E ANOTADA. Bereishit 1(Genesis 1). Disponível em <http://www.hebraico.pro.
br/r/biblia/quadros.asp> . Acesso: 10 jan. 2019.

CIRLOT, Juan-Eduardo. Diccionario de Símbolos. Barcelona: Editorial Labor S.A., 
1992, p. 175-177. 

HILST, Hilda. Trajetória poética do ser. In ___. Poesia 1959/1967. São Paulo: SAL, 
1967,p. 145.

HILST, Hilda. Venho de tempos antigos. In. Cadernos de Literatura Brasileira: Hil-
da Hilst. Volume 8. São Paulo: Instituto Moreira Sales, out. 1999.



- 342 - 

KAZANTZÁKIS, Nikos. Relatório a El Greco. Rio de Janeiro: Cassará, 2014, p. 42.

MARK, Joshua J. Ancient history encyclopedia: definition Marduk (2016). Disponí-
vel em: http://www.ancient.eu/Marduk/. Acesso em: 10 jan 2019.

MARK, Joshua J. Enuma Elish – The Babylonian epic of creation – full text. In: An-
cient history encyclopedia (2018). Disponível em: http://www.ancient.eu/arti-
cle/225/. Acesso em: 02 fev 2019.

SOUSA, Rogério F. de. O imaginário simbólico da criação do Mundo no antigo 
Egipto. In Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias 
– Departamento de Ciências e Técnicas do Património/ Departamento de Histó-
ria, II Volume. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, pp. 
313-334.

PICCIN, Michaela & WORTHINGTON, Martin. Schizofrenia and the problem of 
suffering in the Ludlul Hymn to Marduk. Revue d’Assyriologie, volume CIX (2015), 
p. 113-124. 

Wallace B. P. Monteiro Júnior

Mestrando em Estudos Literários pelo Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), sob orientação do Prof. Dr. 
Wilson José Flores Júnior. E-mail: wallace.monteiro.jr@gmail.
com.
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RESUMO 

Este artigo realiza uma retomada histórica que parte da formação e 
da consolidação do mercado editorial para pensar a produção e a impres-
são de livros na contemporaneidade, assim como para perceber como as 
narrativas de ficção best-sellers foram surgindo de maneira análoga a esse 
desenvolvimento. Sob a genérica designação editorial de “best-sellers” 
são agrupadas obras que, em sua maioria, visam agradar e prender os 
leitores fugidios - através de variados recursos narrativos - a fim de as-
segurar a adesão do leitor pela história e, consequentemente, a venda de 
outros títulos do mesmo ambiente literário. Por esses e outros motivos, 
os best-sellers são entendidos como um filão de mercado e não podem ser 
entendidos somente sob a designação de obras que vendem muito. Atra-
vés deste panorama histórico, será evidenciado o processo árduo de pro-
fissionalização do escritor, o aprimoramento das técnicas de impressão, 
o surgimento da literatura de folhetim e as articulações mercadológicas 
que envolvem a venda de livros, sobretudo, best-sellers. Como fundamen-

38 Artigo vinculado ao projeto de Mestrado: “O best-seller em circulação na escola: um 
estudo sobre concepções de literatura e experiências de leitura”. Este artigo foi devida-
mente revisado pela autora e sua orientadora.
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tação teórica, este artigo teve como base as contribuições de Marisa Lajo-
lo e Regina Zilberman (1996), Marlyse Meyer (1996), Roger Chartier (2002), 
Daniel Goldin Halfon (2012) e Jhon B. Thompson (2013).

Palavras-chave: Profissionalização do escritor, Técnicas de impressão, 
Folhetim, Mercado editorial, Best-seller.

ABSTRACT 

This article makes a historical outline starting from the formation 
and consolidation of the publishing market to think about the produc-
tion and printing of books in contemporary times, as well as to unders-
tand how the bestselling fiction narratives have emerged in a manner 
analogous to this development. Under the generic editorial designation 
of “bestsellers” are grouped various works that mostly aim to please and 
seize fleeting readers - through varied narrative resources - to ensure the 
reader’s adherence to the story and, consequently, the sale from other 
titles in the same literary environment. For these and other reasons, bes-
tsellers are understood as a market lode and cannot be understood solely 
under the heading of works that sell a lot. Through this historical pano-
rama, it will be evidenced the arduous process of professionalization of 
the writer, the improvement of the printing techniques, the emergence 
of the feuilleton literature and the marketing articulations that involve 
the sale of books, especially bestsellers. As a theoretical foundation, this 
article was based on the works of Marisa Lajolo and Regina Zilberman 
(1996), Marlyse Meyer (1996), Roger Chartier (2002), Daniel Goldin Halfon 
(2012) and Jhon B. Thompson (2013).

Key-words: Writer Professionalization, Printing Techniques, Feuilleton, 
Editorial Market, Bestseller.
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INTRODUÇÃO

Diante da percepção do crescente número de publicações de títu-
los best-sellers, dos seus elevados índices de vendas e do furor que mui-
tas dessas obras geram entre os jovens leitores, surge a necessidade de 
compreender o fenômeno editorial em questão de maneira mais detida. 
Por isso, o direcionamento do olhar para um retrospecto da constituição 
do mercado editorial e para os princípios que regem o best-seller pode 
evidenciar a estreita relação que ambos possuem. A partir desses obje-
tivos norteadores, a fim de discutir a publicação de livros na contempo-
raneidade, bem como o surgimento das obras de ficção best-sellers, este 
trabalho se fundamenta a partir do ponto de vista de teóricos e críticos, 
estrangeiros e brasileiros, que contribuem para a reflexão sobre esse seg-
mento de publicações. 

Um estudo de Marisa Lajolo e Regina Zilberman (1996, p. 60) de-
monstra como a popularização do livro na Europa somente foi possível 
por volta de 1450, quando o inventor alemão Johannes Gutenberg apre-
sentou o primeiro exemplar impresso da Bíblia. A impressão gráfica do 
texto cristão é resultado de uma tecnologia tipográfica que, para a época, 
se mostrou extremamente eficiente e econômica. Assim, a revolução que 
houve nos mecanismos de impressão possibilitou a redução nos custos 
da confecção dos livros, de modo que uma parcela maior da sociedade 
pôde acessar esse suporte. 

A impressão de livros em maiores quantidades criou possibilida-
des para a divulgação do livro impresso, o que, com o tempo, se tornou 
um negócio com ares de prosperidade para os sujeitos que compõem a 
cadeia do livro39. Além disso, o novo mecanismo tecnológico inseriu o li-

39 O termo “cadeia do livro”, de acordo com Lajolo e Zilberman, “é originária da econo-
mia, e seu emprego tende a retirar a produção do livro - inclusive o literário – da esfera 
de um único indivíduo.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2017, p. 62).
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vro nas articulações econômicas características do sistema capitalista, 
o que implica em compreender o principal suporte da literatura como 
uma mercadoria submetida à circulação com vistas ao consumo e ao lu-
cro. Diante desse acontecimento, emergiram questionamentos quanto 
ao processo de mercantilização da literatura, o qual era entendido como 
contrário a noção de qualidade literária.

As esferas da criação e do mercado nem sempre, no decorrer dos 
séculos, serão estritamente harmoniosas. Nesse sentido, o estudioso 
francês Roger Chartier elucida que “a história do livro separa o estudo 
das condições técnicas e materiais de produção ou de difusão dos objetos 
impressos e a dos textos que eles transmitem” (CHARTIER, 2002, p. 62). 
Para o historiador, essa dissociação ocorre também devido à oposição, 
indicada por artistas e teóricos, entre a pureza da ideia e da poética e a 
sua corrupção pela matéria vista como mercadoria. 

Na perspectiva de Lajolo e Zilberman (1996, p. 62), as relações 
que permeiam a produção do livro como um todo apresentam feições 
diferentes: o escritor pode tentar assumir a postura de um gênio - pou-
co afeito às exigências mercadológicas e aos anseios do público leitor -, 
pode também ceder aos apelos da indústria cultural, como também pode 
flexibilizar sua criação poética, tentando conciliar a alardeada autono-
mia da arte e o mercado. No entanto, mesmo que o escritor não queira 
se entregar completamente às exigências do mercado, parece impossível 
manter-se totalmente indiferente.

Desse modo, a reprodução impressa, por permitir a impressão 
de um grande número de exemplares, foi entendida, logo em seus pre-
lúdios, como uma ameaça à qualidade literária pelo excesso de publi-
cações. Quanto a isso, Chartier defende que, para evitar esse possível 
excesso, “são necessários instrumentos que permitam selecionar, clas-
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sificar, hierarquizar.” (CHARTIER, 2002, p. 76) as publicações realizadas 
pela indústria que despontava. Assim, é ainda em meados do século XVIII 
que o processo de publicação de textos literários começa a envolver uma 
pluralidade de indivíduos, máquinas e técnicas, que antes da invenção 
tecnológica de Gutenberg não era possível vislumbrar. 

De acordo com Lajolo e Zilberman, enquanto a indústria livreira 
ainda se estabelecia “foram, aliás, tipógrafos e livreiros, e não profissio-
nais da pena, os primeiros beneficiários da regulamentação dos direitos 
e deveres que afetavam livros e escrita.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 
61). Por isso, a profissionalização do escritor e o reconhecimento de seu 
papel, sobretudo no Brasil, ocorreram de forma gradual e cerceada por 
pessimismos no que tange à liberdade criativa do escritor.

No Brasil, a dificuldade de viver da criação literária era ainda 
maior do que em muitos países europeus devido ao fato de que, no século 
XIX, 70% da população brasileira era constituída por analfabetos (LAJO-
LO; ZILBERMAN, 1996, p. 62). Esse cenário de escassa escolarização de-
sencadeava certa precariedade na produção e na circulação do material 
intelectual e artístico, tendo como suporte o livro. Como consequência 
dessa dificuldade dos escritores publicarem seus escritos, obterem am-
pla circulação e serem de fato lidos e reconhecidos, é que, desde a segun-
da metade do século XIX, a imprensa jornalística se tornou uma opção 
viável para os escritores.

Com o objetivo de evidenciar como o jornal como suporte da litera-
tura era bem visto por alguns escritores, Lajolo e Zilberman (1996, p. 82) 
citam uma entrevista de Olavo Bilac concedida a João do Rio, publicada 
em 1904: “Bilac é ainda mais enfático, declarando que o jornalismo é para 
todo o escritor brasileiro um grande bem, por se tratar do único meio 
do escritor se fazer ler”. Por outro lado, ao final do século XIX, outros 
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escritores já não compartilhavam da mesma percepção de Bilac, sendo 
eles Coelho Neto e Lima Barreto, de modo que este último teceu duras 
críticas ao jornalismo brasileiro e às conveniências do apadrinhamento: 

Os livros nas redações têm a mais desgraçada sorte se não são re-
comendados e apadrinhados convenientemente. Ao receber-se, lê-
-se-lhe o título e o nome do autor. Se é de autor consagrado e da fac-
ção do jornal, o crítico apressa-se em repetir aquelas frases vagas, 
muito bordadas, aqueles elogios em clichê que nada dizem da obra 
e dos seus intuitos; se é de outro consagrado mas com antipatias na 
redação, o clichê é outro, elogioso sempre mas não afetuoso nem 
entusiástico. Há casos em que absolutamente não se diz uma pa-
lavra do livro. (BARRETO apud LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 85).

Já as críticas direcionadas à cadeia de editoração do livro, no sé-
culo XIX, foram empreendidas com maior ênfase pelo crítico e escritor 
brasileiro Adolfo Caminha, o qual expressou intenso rancor pelos edito-
res ao constatar nesses sujeitos demasiada ambição com aspirações ao 
lucro e à riqueza. A crítica de Caminha consiste também em responsabi-
lizar tais editores pelo o que ele nomeia de miséria intelectual: “porque 
se encarrega de perverter o gosto do público, editando economicamente 
baboseiras a dez tostões o volume.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 80). 
Impasses como esses entre escritores, imprensa e editores, podem ser 
entendidos como tímidos indícios da problemática em torno da profis-
sionalização do escritor. 

Por meio dessa discussão, é reiterado o receio dos intelectuais bra-
sileiros do século XIX com relação à qualidade literária em razão da pro-
dução em larga escala. Assim, evidencia-se a maneira como o processo de 
profissionalização do escritor; bem como dos indivíduos que envolvem a 
cadeia do livro e a gradual institucionalização e consolidação do livro im-
presso em circulação na sociedade não estão totalmente desvinculados 
dos impasses suscitados pelas coerções de mercado. Ademais, a discus-
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são das autoras destaca como, nesse dado momento, a atividade editorial 
não monopolizava a circulação dos textos literários em virtude da ampla 
circulação que o jornal proporcionava a esses textos.

Em virtude da importância que o veículo jornalístico vinha cons-
tituindo no século XIX, nasce e se estabelece o folhetim na França como 
subgênero do romance. O termo folhetim, em sua origem francesa le feui-
lleton, significa um lugar específico do jornal: o rez-de-chaussée, isto é, o 
rodapé da primeira página. Para Marlysse Meyer (1996, p. 57) esse era um 
lugar destinado ao entretenimento de seu público leitor e se tratava de 
um espaço geográfico do jornal em que se aceitavam novos escritores, 
histórias curtas e é através desse novo modo de veiculação que os jornais 
adotam uma moda inglesa de publicações em série, caso houvesse mais 
textos que dessem sequência ao primeiro. Diante da recepção positiva do 
público, alguns conteúdos se estabeleceram rotineiramente no espaço 
do folhetim, tais como a crítica de teatro e a resenha de livros.

A partir de 1830, o folhetim recebeu lugar de honra no jornal 
quando os donos de jornais perceberam as vantagens, sobretudo finan-
ceiras, que poderiam adquirir com esse subgênero. Assim, desponta um 
boom lítero-jornalístico por meio do qual “vai-se jogar ficção em fatias 
no jornal diário, no espaço consagrado ao folhetim vale-tudo [...] A recei-
ta vai se elaborando aos poucos, e, já pelos fins de 1836, a fórmula “conti-
nua amanhã” entrou nos hábitos e suscita expectativas.” (MEYER, 1996, 
p. 59). O sucesso da fórmula folhetinesca dentre os leitores, provocado 
pela expectativa de uma continuidade da história, estimula o modo de 
publicação de outros textos ficcionais que seguiam a mesma estrutura 
seriada dos folhetins. 

Quanto à estrutura fragmentada dos textos, observa-se que os bes-
t-sellers contemporâneos trazem características do gênero folhetinesco, 
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dado que, geralmente, os volumes de uma obra desse ambiente literário 
se organizam de maneira serial. E, para que a leitura dos volumes seguin-
tes ocorra, é necessário que a narrativa cative intensamente a curiosida-
de do leitor e garanta a sua adesão para com a história. Assim, em vez de 
um “continua amanhã”, como no folhetim, os best-sellers lançam mão do 
“continua no próximo livro”. 

Apesar de o romance de folhetim ser considerado por alguns teó-
ricos e críticos da literatura como um gênero menor, por alcançar um 
grande público, esses julgamentos de valor não diminuíram o furor que 
tais publicações causaram entre os seus leitores. Em seu estudo acerca da 
história do folhetim, Meyer (1996, p. 61) constata que em um período de 
três meses de publicações do romance folhetinesco houve um aumento 
de cinco mil assinaturas para o jornal, número representativo da quanti-
dade de leitores que desejavam acompanhar as publicações de folhetim. 

Dessa maneira, ocorre uma inversão de valores no que tange ao su-
porte: o que a princípio era uma possibilidade de publicação para que o 
escritor obtivesse ampla circulação e, consequentemente, fazer com que 
seus textos fossem lidos e reconhecidos, nesse momento, é o romance 
quem se tornará o integrante de destaque do jornal e irá movimentá-
-lo como suporte literário, “este passa a viver em função do romance.” 
(MEYER, 1996, p. 61). 

No Brasil, em meados de 1839, começam a surgir anúncios nos 
jornais brasileiros sobre o romance-folhetim francês Les mystères de Pa-
ris, de Eugène Sue, como uma forma de preparar o público para receber 
uma nova forma de romance que atravessou os mares. Assim, “no roda-
pé do jornal vão se sucedendo as fatias de romance-folhetim traduzidas 
dia após dia do francês, introduzindo angústia e suspense com o fatídico 
‘continua-se’” (MEYER, 1996, p. 283). A tendência de segmentação em ca-
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pítulos e fragmentos - característica desse novo gênero emergente - não 
anula a totalidade da ficção, de modo que as partes possam ser reunidas e 
editadas em um só livro ou editadas em partes/volumes a posteriori. 

Dessa maneira, o filão do mercado folhetinesco se constitui no 
Brasil por volta dos anos 1840 e 1850 e consolida uma gama de clientes-
-leitores sedentos por ficção. Por essa razão, tais publicações se torna-
ram um negócio extremamente rentável para os donos de jornal do país. 
Com os olhos fixados no retorno financeiro que estes textos ficcionais 
trariam, mesmo que as traduções dos folhetins franceses atrasassem ou 
não chegassem a ser concluídas - devido ao insucesso do texto -, os jorna-
listas tinham urgência em preencher aquele campo geográfico do jornal 
com outro texto.

No entanto, a partir de 1846, “a mina de ouro folhetinesca saiu 
da exclusividade do jornal e passa para editores estabelecidos na praça, 
provavelmente associados na empreitada, uma vez que são tantos a so-
licitarem subscrição.” (MEYER, 1996, p. 294). E, pouco antes de 1850, na 
França, uma lei entrou em vigor com o intuito de eliminar da imprensa o 
que era entendido como ‘literatura desmoralizante’. Isso se deu pela co-
brança de uma taxa do jornal que publicasse o romance-folhetim: “todos 
publicam, pois como vimos é renda garantida. Mas com a taxa passa a 
não compensar e pouco a pouco todos os jornais rompem os contratos 
com seus escritores.” (MEYER, 1996, p. 83). Essa ação política advinha 
da figura de Napoleão III ao exercer o seu papel de “sentinela da ordem”, 
alcunha estabelecida em razão do seu desejo em manter os “bons costu-
mes” entre a população.

Em contrapartida, os artistas não aceitam esse malogro das publi-
cações no jornal e o subgênero folhetinesco ressuscita metamorfoseado 
e concorrendo com outros modos de ficção. Por isso, o folhetim era publi-
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cado com demasiada cautela no que concerne a sua temática, visot que os 
editores temiam multas e processos provenientes do governo. Mediante 
tais intervenções governamentais, o monopólio da imprensa, no que con-
cerne à publicação de romances, é desestabilizado e isso abre caminhos 
para o fortalecimento da comercialização de livros, dado que o público 
leitor-consumidor foi intensamente cativado pelo entusiasmo provoca-
do pelo folhetim. 

No século XX, o mercado do livro brasileiro se expande um pouco 
mais. Nesse momento, a prosperidade financeira das editoras, ainda em 
fase de consolidação, esteve atrelada à circulação de material didático. Isso 
porque os editores perceberam, ao se atentarem às tendências de merca-
do, que as publicações destinadas às escolas teriam um retorno monetário 
mais garantido do que se comparado aos retornos de outras obras literá-
rias devido ao fato de representarem uma necessidade própria à institui-
ção escolar. Desse modo, mesmo que no século XX o número de escolas não 
fosse muito elevado, o investimento e o retorno financeiro das editoras, de 
certo modo, estavam assegurados com a produção de material didático. O 
que resguardaria a empresa editorial de possíveis prejuízos. 

Com relação a isso, Lajolo e Zilberman afirmam que “contrasta-
dos com os de Machado, os rendimentos de Fernandes Pinheiro, prolífico 
autor de obras escolares, evidenciam como o gênero era, já naquele tem-
po, muito mais rentável que a literatura.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, 
p. 96). Dessa forma, compreendendo a preponderância de vendas dos 
materiais didáticos e a má qualidade dos mesmos, Monteiro Lobato, em 
meados de 1920, assume a posição de editor, ao mesmo tempo em que se 
dedica à carreira de escritor. Devido ao seu talento empreendedor e ao 
momento propício, amplia pioneiramente o parque industrial do país e 
as publicações mais direcionadas às crianças e jovens em idade escolar.
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Ao considerar a assertiva das autoras de que cada época dispõe de 
parâmetros próprios para dimensionar a inserção da literatura no modo 
de produção vigente, é no século XX, portanto, que a profissionalização 
da cadeia editorial e dos escritores brasileiros se inicia através do merca-
do das obras direcionadas às escolas. Por outro lado, a atividade editorial 
mais voltada para as escolas, concedeu subsídios à produção literária, 
pois propiciou uma estabilidade às editoras, mediada pelo filão didático. 
Assim, os editores se mostraram um tanto quanto receptivos a “arriscar” 
publicar mais títulos de ficção literária. Diante disso, o livro impresso 
como suporte do texto literário se estabeleceu e novas formas de produ-
ção, circulação e consumo também acompanharam a consolidação do 
mercado editorial. 

De acordo com Lajolo e Zilberman (1996), diferentemente do sé-
culo XIX e XX, em que a figura do escritor está mais centralizada no pro-
cesso da tecitura literária, o século XXI é marcado pela ampla e intensa 
profissionalização dos agentes que compõem a cadeia do livro – agentes 
literários, divulgadores, gestores culturais, pareceristas, supervisor pe-
dagógico, coordenador de série e/ou coleção. Por meio da expansão e, 
consequentemente, do fortalecimento do mercado editorial, “viver da 
própria pena” se tornou um ofício rentável para os artistas. Em contra-
partida, as vendas vultosas podem depender da subordinação do escri-
tor às exigências editoriais e de mercado. Nesse sentido, para que muitos 
escritores consigam sobreviver da venda de obras literárias é necessário 
fazer algumas concessões ao gosto majoritário do público consumidor. 

O sociólogo John B. Thompson (2013, p.10) evidencia que, no mun-
do das publicações, as ações não são somente direcionadas pelo capital 
econômico. Thompson demonstra que outras ações envolvem as publi-
cações, uma vez que, nesse processo, estão envolvidos o capital humano, 
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o capital social, o capital intelectual e o capital simbólico. O estudo do so-
ciólogo demonstra como o campo editorial, agora consolidado, é mais do 
que o mercado, ainda que esse seja uma parte significativa do processo. 
Dessa forma, as editoras, para além de exercerem uma atividade merca-
dológica, são responsáveis por mediar bens culturais.

Na perspectiva de Thompson (2013, p. 11), o capital econômico 
consiste em recursos financeiros acumulados, o capital humano corres-
ponde aos empregados da organização, o capital social equivale aos con-
tatos e relações constituídos ao longo do tempo pela editora, o capital in-
telectual representa os direitos de conteúdo por meio da quantidade de 
contratos com autores, já o capital simbólico consiste no prestígio social 
da editora por investir na qualidade do material gráfico e artístico publi-
cado. Essas cinco formas de capital estruturam uma organização edito-
rial vital para o seu sucesso e para que desponte no mercado competitivo 
em que está inserida. Entretanto, o sociólogo demonstra que dentre os 
cinco capitais, o capital econômico e o capital simbólico são determinan-
tes para a posição de renome da empresa no mercado:

As editoras procuram acumular capital simbólico da mesma for-
ma que procuram acumular capital econômico. Isso significa mui-
to para ela, em parte porque é importante para a sua imagem, para 
a maneira como elas se veem e querem ser vistas pelos outros: em 
sua maioria, as editoras se veem e querem ser vistas como orga-
nizações que publicam trabalhos de alta qualidade, não importa 
como isso possa ser definido. (THOMPSON, 2013, p. 14)

A partir desse anseio, quanto mais numerosas forem as reservas 
de capital econômico, maiores serão as condições da empresa de inves-
tir em contratos com autores renomados, em estratégias de marketing 
e divulgação, reduzindo, assim, os riscos de lançar um novo título que 
não seja vendável. Do mesmo modo, quanto maior for o capital simbó-
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lico acumulado pela editora, mais fortalecida a empresa estará entre as 
concorrentes. O capital simbólico também torna a editora mais atrati-
va aos olhos dos autores que procuram uma casa editorial para publicar 
seu livro. Porém, “o capital econômico e o capital simbólico não andam 
necessariamente lado a lado [...] e a posse de grande quantidade de um 
não implica necessariamente a posse de grande quantidade de outro.” 
(THOMPSON, 2013, p. 15).

A concorrência entre editoras no presente século é tamanha que 
provoca uma disputa pelo o que Thompson (2013, p.17) nomeia como 
mercado de conteúdo e mercado de clientes. Isso ocorre porque essas 
organizações não criam ou detém os seus próprios conteúdos, portanto, 
“a equipe de qualquer editora está sempre de olho no que as concorren-
tes estão fazendo; esquadrinha as listas de best-sellers e analisa os livros 
mais bem-sucedidos.” (THOMPSON, 2013, p. 16). Numa espécie de con-
tínuo “eu-também” as concorrentes, geralmente, publicam o mesmo ou 
semelhante conteúdo, homogeneizando, de certa forma, o mercado dos 
livros e dos lançamentos. 

Em razão da saturação – provocada pela concorrência - do mer-
cado e das publicações, a disputa pelo mercado de clientes precisa ser 
ostensiva, a fim de cativar o investimento e prender a atenção dos donos 
de redes varejistas, tais como livrarias. Posterior a isso, a editora investe 
em uma série de estratégias, tais como: “divulgação e turnês dos autores 
até tentativas de tê-los em programas de rádio e televisão e conseguir re-
senha dos livros na imprensa nacional, no esforço de chamar a atenção 
dos leitores para os livros e impulsionar as vendas (ou rotatividade) nas 
livrarias” (THOMPSON, 2013, p. 24). Essas ações são pensadas para que os 
livros à venda nas livrarias não sejam devolvidos para a editora e, conse-
quentemente, diminuam as chances de um investimento pouco frutífero.
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Thompson (2013) menciona que, embora as editoras sejam rápidas 
em perceber e reagir aos primeiros sinais de sucesso de um livro, não há 
a possibilidade de elas mensurarem previamente os livros que farão su-
cesso. Dentre os protagonistas da cadeia do livro há palpites, mas sempre 
acompanhados de incerteza. Por isso, “as operações de vendas e marke-
ting são organizadas e providas de forma que, quando veem que um in-
cêndio está começando, elas têm generosas quantidades de combustível 
para alimentar as chamas.” (THOMPSON, 2013, p. 287). Desse modo, os 
primeiros indícios de sucesso de um livro são acompanhados pelas edi-
toras por meio dos relatórios diários de vendas das redes varejistas, os 
quais demonstram de maneira clara os livros de maior rotatividade. 

Além disso, a leitura dos relatórios pelos membros da editora 
precisa direcionar uma dose considerável de atenção aos lançamentos, 
pois as primeiras semanas são decisivas para o sucesso de vendas de uma 
obra. Quanto a essa tendência contemporânea de vendas, Thompson 
(2013) recorda que “dez anos atrás, a primeira semana não seria a de ven-
das mais altas. Agora ela é, quer o livro tenha divulgação na frente da loja 
ou não.” (THOMPSON, 2013, p. 292).

Diante da pretensão imediatista de alcançar o devido sucesso dos 
volumes publicados pelas editoras neste mercado saturado e, um tanto 
quanto homogeneizado, o sociólogo americano apresenta a regra das seis 
semanas, o qual, segundo o autor, rege o sucesso do volume ou o seu ma-
logro: “hoje, um livro tem apenas poucas semanas – geralmente não mais 
do que seis, e, na prática, muitas vezes, até menos – para mostrar se vai 
adiante; e se não estiver, ele será retirado das promoções e os gastos do 
markenting serão reduzidos ou cortados.” (THOMPSON, 2013, p. 289). De 
maneira análoga, o editor mexicano Halfon (2012, p. 114) certifica o quão 
efêmeras se mostram as publicações da contemporaneidade ao afirmar 
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que elas estão destinadas a perecer antes de cinquenta anos, o que não 
era uma realidade das obras publicadas nas décadas anteriores.

Nesse cenário da multiplicidade e do mercado extremamente 
competitivo, o autor destaca um comentário do gerente de marketing de 
uma grande editora de Nova York, o qual metaforiza as primeiras sema-
nas de vendas de um lançamento como uma “batalha” a ser empreendia 
e, principalmente, vencida pela editora:

Se quiser vencer a batalha nos primeiros quinze metros da livra-
ria, se conseguir chegar àquela mesa da frente, se conseguir che-
gar àquele expositor no final do corredor, se conseguir se posicio-
nar bem à frente do globo ocular de alguém, tem-se muito mais 
chance de sucesso do que se retornar para a seção de lombadas 
visíveis, com todo tipo de livro sobre culinária que já se lançou. 
(THOMPSON, 2013, p. 280)

A estratégia de colocar os livros em evidência para os leitores que 
visitam uma livraria é uma estratégia de marketing para incentivar com-
pras por impulso tanto em redes varejistas quanto em redes atacadistas. 
Quanto a isso, Thompson (2013) expõe dados de um estudo realizado pela 
Bowker’s PubTrack40 que, ao entrevistar 1 milhão de consumidores nos 
Estados Unidos, chegou à conclusão de que 57% de todas as compras de li-
vros são feitas por impulso ou sem terem sido necessariamente planeja-
das. É nesse sentido que a batalha pela visibilidade faz sentido e é efetiva 
para o sucesso de vendas de um livro em situação de lançamento.

Entretanto, o preço dessa exposição é dispendioso: “a mesa mais 
cara é a da frente, quanto mais no fundo ela estiver, mais barata é. Nor-
malmente, a exposição na parte central da mesa em uma grande cadeia 
varejista dos Estados Unidos durante duas semanas custaria à editora 

40  Empresa de gerenciamento de dados e informações projetadas para auxiliar editores 
e livrarias a compreenderem e atenderem melhor seus clientes.
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10 mil dólares para todas as lojas.” (THOMPSON, 2013, p. 285). Por essa 
razão, os recursos do capital econômico, conforme demonstrado ante-
riormente, são cruciais para essa disputa das editoras pelo olhar dos 
clientes. Além dessa estratégia ligada à evidência que o exemplar ga-
nha dentro da livraria, a qual pode transformar o destino dos livros em 
seu período de vendas, há outras que podem determinar e alavancar os 
exemplares diretamente para as listas de best-sellers através da visibilida-
de que propiciam, tais como a adaptação cinematográfica e a indicação 
feita por celebridades. 

Os estudos elencados no decorrer deste artigo ressaltam como as 
grandes editoras articulam suas ações sob a ótica dos números, embora 
não seja o único ponto considerado no mercado dos livros. O autor de 
Os dias e os livros (2012), Daniel Goldin Halfon, reitera a afirmativa an-
terior ao dizer que cada instrumento ou grau “que possa permitir uma 
relação diferente daquela da compra/consumo é evitada ou anulada. É 
um gasto supérfluo ou, se preferimos, um investimento de longo pra-
zo altamente arriscado e de rentabilidade dificilmente comprovável.” 
(HALFON, 2012, p. 117). 

Conforme o exposto, as obras de arte que não possuem um cunho 
utilitário e mercadológico tão fortemente marcado, ou seja, que não se 
entregam totalmente aos encantos do mercado, representam, geralmen-
te, uma parcela menor de rotatividade tanto nas editoras quanto nas li-
vrarias. Devido a isso, os editores e os outros membros da cadeia do livro 
compreendem essas obras como um investimento de lançamento sem 
retorno econômico imediato e, sim, com restituição em longo prazo. Por 
isso, as editoras agem de maneira cautelosa com relação às publicações 
de rotatividade reduzida e tendem a se respaldar financeiramente por 
meio de publicações de títulos mais voltados para o mercado: os best-
-sellers, por possuírem certa previsibilidade de circulação. 
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Para além de considerar as constantes modificações no merca-
do livreiro, ao longo dos séculos, Halfon destaca a importância de que 
“revisemos as transformações sofridas pelos diferentes elos da cadeia 
de produção e circulação da escrita e observar como elas contribuíram 
para a massificação da cultura.” (2012, p. 115). A partir desse ponto de 
vista, a compreensão da história do livro, da leitura, dos best-sellers e 
da cultura de massa precisa ter em vista a maneira como o homem e 
a relação que ele estabelece com o meio se transformou, assim como o 
seu contexto sociocultural foi modificado. Todos esses elementos deli-
neiam a trajetória do livro e determinam a maneira como os bens cul-
turais se manifestam na sociedade. 
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Personagens à deriva em dois contos de 
Daniel Galera41

Luiz Gustavo Osório Xavier 
Renata Rocha Ribeiro 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é o de mostrar como a percepção de 
“seres à deriva”, compreendida como a incapacidade dos personagens 
de lidar com as condições em que se encontram suas vidas e a falta de 
rumos bem definidos a serem seguidos que os satisfaçam, além da temá-
tica da solidão que acompanha os personagens, ambas apresentadas em 
um ensaio de Leila Lehnen (2013) sobre os três primeiros romances de 
Daniel Galera, estão presentes na obra do escritor, podendo ser perce-
bidas inclusive em seus primeiros textos. A partir da análise dos contos 
“Será numa quinta-feira” e “Manual para atropelar cachorros”, ambos de 
Dentes guardados (2001), podemos perceber como a dificuldade dos per-
sonagens de entrar em contato com sua interioridade/subjetividade é o 
que causa a sensação de que eles estão perdidos, sem rumo, à deriva. No 
primeiro conto analisado é evidente a importância do contato com a na-
tureza e/ou a arte como forma de acessar esse espaço íntimo, enquanto 

41  Artigo vinculado ao projeto de Mestrado “Homens à deriva: a representação da 
masculinidade em dois romances de Daniel Galera”. Este artigo foi devidamente revisado 
pelo autor e sua orientadora.
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no segundo conto há apenas a negação da interioridade, atravessada pelo 
silêncio do protagonista. A incapacidade dos personagens de lidar com 
as condições em que se encontram suas vidas e a solidão que os acompa-
nha estão bem delineados nos dois contos e apresentam o que podemos 
considerar como traços marcantes do projeto literário de Daniel Galera.

Palavras-Chave: Daniel Galera, Literatura brasileira contemporânea.

ABSTRACT 

The aim of this paper is to show how the perception of “drifting 
beings”, understood as the inability of the characters to deal with the 
conditions in which their lives are found and the lack of well-defined 
directions to satisfy them, besides the theme of loneliness that accom-
panies the characters, both presented in an essay by Leila Lehnen (2013) 
on Daniel Galera’s first three novels, are present throughout the writer’s 
work, and can be perceived even in his first texts. From the analysis of 
the tales “Será numa quinta-feira” and “Manual para atropelar cachor-
ros”, both from Dentes guardados (2001), we can see how the difficulty of 
the characters to contact their interiority/subjectivity is what causes the 
feeling that they are lost and adrift. In the first tale analyzed, it is evident 
the importance of contact with nature and/or art as a way to access this 
intimate space, while in the second tale there is only the negation of inte-
riority, which is crossed by the protagonist’s silence. The inability of the 
characters to cope with the conditions in which their lives are found and 
the loneliness that accompanies them are well delineated in both tales 
and indicate what we can consider as striking features of Daniel Galera’s 
literary project.

Keywords: Daniel Galera, Contemporary Brazilian Literature.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O ensaio intitulado “Os sofrimentos dos jovens protagonistas em 
três romances de Daniel Galera”, de Leila Lehnen (2013) propõe a leitura 
dos romances do escritor pelo viés do Bildungsoman, o romance de for-
mação. A proposta da autora é a de tentar responder à pergunta de se 
é possível falarmos de romance de formação na contemporaneidade, e 
a pesquisadora defende que Galera faz uma adaptação do gênero para o 
século 21. Ou seja, a autora considera que sim, é possível falar de romance 
de formação na contemporaneidade.

Antes de iniciar a análise das narrativas, Lehnen (2013, p. 167) 
apresenta o gênero afirmando que “o romance de formação tradicional-
mente narra a trajetória de formação ou de amadurecimento do protago-
nista”, e retoma Bakhtin para fazer a ressalva de que “este processo nem 
sempre equivale à transformação do personagem principal”. A autora 
também afirma que, tradicionalmente, “o Bildungsroman narra como o 
protagonista se encontra, indicando a solidificação da sua personalidade 
em vez de sua modificação”.

De acordo com a pesquisadora, “o projeto da formação muitas 
vezes inicia-se com um evento traumático”, e o amadurecimento do per-
sonagem central “implica, em geral, tanto o reconhecimento quanto a 
superação do evento traumático que desencadeou a busca, ou seja, o pro-
cesso de formação” (LEHNEN, 2013, p. 168). Retomando Karl Morgens-
tern e, novamente, Bakhtin, a pesquisadora destaca a “dimensão social 
do romance de formação, já que ele estabelece uma relação dialógica en-
tre o protagonista e seu entorno”, e, desta forma, “o Bildungsroman pode 
abordar as condições sociais, políticas e culturais que determinam o de-
senvolvimento do seu personagem principal” (LEHNEN, 2013, p. 168).
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Apresentando a obra de Daniel Galera, a pesquisadora aponta 
para a centralização de seus três primeiros romances em “personagens 
que passam por processos, ainda que distintos, de (trans)formação após 
eventos impactantes” (LEHNEN, 2013, p. 168). Fazendo uso de diferentes 
técnicas narrativas, cada uma das narrativas está focalizada em um per-
sonagem que precisa enfrentar alguma dificuldade pessoal. E, com isso, 
“os personagens de Galera são sujeitos que refletem o contexto atual, de 
modo que seus dilemas de formação também ecoam problemáticas con-
temporâneas” (LEHNEN, 2013, p. 169), corroborando com a afirmação 
anterior de que o romance de formação não aborda somente questões 
individuais, como também questões mais abrangentes de cunho social, 
político e cultural. Espera-se, considerando a tradição do Bildungsro-
man, que ao final do processo de formação dos personagens haverá um 
amadurecimento. No entanto, é questionável se isso realmente acontece 
nas narrativas de Galera e se podemos classificar sua produção ficcional 
como pertencente a esse gênero. Também é questionável se podemos 
afirmar que há uma solidificação das personalidades dos personagens 
quando eles nem parecem possuir uma identidade muito bem definida.

Leila Lehnen (2013, p. 169) aponta que as narrativas de Galera apre-
sentam temas contemporâneos “combinados com os tropos tradicionais 
do romance de formação (como o trauma, a solidão, a crise existencial)”, 
sendo os temas mais atuais: a desorientação pessoal e social predominante 
em Até o dia em que o cão morreu (2003); a influência da cultura de mas-
sa em Mãos de Cavalo (2006); a conexão entre amor e ficção em tempos 
globais em Cordilheira (2008). Na análise das três narrativas, a pesquisa-
dora utiliza duas vezes a expressão “seres à deriva” para caracterizar os 
personagens de Galera, que estão em busca de algo de difícil definição e 
que são “incapazes não somente de lidar com o futuro, mas também com o 
presente” (LEHNEN, 2013, p. 170), além de serem indivíduos solitários que 
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procuram se conectar com outras pessoas mas que não conseguem ou têm 
muita dificuldade em estabelecer vínculos emocionais e/ou sociais. Leh-
nen (2013, p. 183) aponta para “a solidão dos protagonistas e sua inabilidade 
– ou falta de vontade – para participar da vida social” como sendo uma te-
mática em comum entre as três narrativas. Estes são os dois apontamentos 
feitos pela pesquisadora que pretendemos ampliar, mostrando como eles 
estão presentes em toda a produção de Daniel Galera: a percepção de que 
os personagens estão à deriva, sem rumo em suas vidas e sem saber como 
agir diante daquilo que os incomoda, e a solidão que os acompanha.

Ao final de seu ensaio, a pesquisadora indica a relação entre as 
produções de Galera e a definição de “modernidade líquida” de Zygmunt 
Bauman, afirmando que a liquidez da contemporaneidade impossibilita os 
personagens de “completarem” um processo de formação, causando uma 
frustração muito grande. Dessa forma, a autora conclui que “o Bildungs-
roman proposto por Galera identifica a problemática da contemporanei-
dade, mas procura uma saída para ela sem, no entanto, encontrar uma 
alternativa contundente. Ou seja, no Bildungsroman contemporâneo, o 
processo de formação se estende indefinidamente” (LEHNEN, 2013, p. 183-
184). É questionável se podemos caracterizar como “romance de forma-
ção” obras contemporâneas em que a formação “plena” dos personagens 
está impossibilitada devido a aspectos próprios da contemporaneidade, e 
vale refletir se não seria mais adequado falar em uma antiformação, visto 
que ela nunca pode ser concluída, considerando também como os indiví-
duos contemporâneos não apresentam mais uma identidade sólida e bem 
definida, como bem ilustram os personagens de Daniel Galera. 

O objetivo deste trabalho é o de mostrar como a percepção de “se-
res à deriva”, compreendida como a incapacidade dos personagens de li-
dar com as condições em que se encontram suas vidas e a falta de rumos 
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bem definidos a serem seguidos que os satisfaçam, além da temática da 
solidão que acompanha os personagens, ambas apresentadas por Leila 
Lehnen em seu ensaio, estão presentes não só nas narrativas analisadas 
pela pesquisadora, mas em toda obra de Daniel Galera, podendo ser per-
cebidas inclusive em seus primeiros textos. A seguir, mostraremos como 
os apontamentos de Lehnen estão presentes em dois contos publicados 
em Dentes guardados (2001), primeiro livro de Galera.

“Será numa quinta-feira”

Em sua tese de doutorado, Laura de Assis Souza e Silva (2017, p. 41) 
aponta que no livro de contos “ainda não é possível identificar uma das 
principais marcas da literatura de Galera”, que, de acordo com a pesquisa-
dora, é “o empenho descritivo, direcionado, principalmente, para a cons-
trução de cenários e personagens”. Há, segundo Silva, apenas indícios do 
estilo descritivo do escritor em alguns dos contos que compõem o livro. 
No entanto, não se pode dizer o mesmo sobre a temática. De modo geral, 
os textos que compõem Dentes guardados são curtos, concentram-se em 
questões ligadas a relacionamentos e tratam de problemas cotidianos. 
Os acontecimentos estão relacionados à personagens jovens e à sua 
dificuldade em lidar com eles. Conforme Silva (2017, p. 42),

as narrativas de Galera neste primeiro livro são fragmentos, es-
pécies de recortes de determinados momentos conturbados da 
vivência de seus protagonistas, situações nas quais eles são de-
sestabilizados por acontecimentos e imprevistos externos, mas, 
principalmente, por insatisfações e dilemas interiores causados 
por esses mesmos acontecimentos e imprevistos.

Pode-se perceber, mesmo nestas primeiras narrativas fragmentá-
rias, como os personagens de Galera já são apresentados como “seres à 
deriva” acompanhados pelo sentimento de solidão de diferentes formas. 
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No sexto conto do livro, intitulado “Será numa quinta-feira”, a linguagem 
utilizada ao longo da narrativa denuncia o desejo da personagem por uma 
fuga. O conto é inicialmente narrado em terceira pessoa, sendo que, ao 
final, há uma interferência da personagem na voz narrativa, e o futuro do 
presente do modo indicativo é utilizado em todo o texto para narrar como 
a personagem se comportará em um futuro que só existe em seu desejo. A 
princípio, o conto apresenta o percurso rotineiro da personagem:

Ela sairá de casa lá pelas nove horas da manhã como faz toda 
quinta-feira, depois de seis horas de sono e um banho apressado. 
Gastará os mesmos vinte minutos de sempre nas avenidas entupi-
das da zona norte, deixando-se levar automaticamente pelo fluxo 
letárgico dos carros, o semblante entediado, e não lhe ocorrerá, 
como não ocorre a nenhum motorista, a grande estupidez que sig-
nifica o ato de entrar num automóvel e enfrentar o caos dos cruza-
mentos. (GALERA, 2004, p. 29)

Logo no início da narração podemos perceber o ritmo acelerado 
da vida da personagem: são poucas as horas de sono e é curto o tempo até 
para tomar banho. Há nisso uma crítica ao funcionamento da sociedade 
contemporânea, em que não há tempo para cuidados essenciais com o 
próprio corpo e, em seguida, há a crítica ao automatismo no comporta-
mento das pessoas, que se deixam levar pelas ações rotineiras sem sequer 
refletir sobre elas. Além disso, a insatisfação da personagem é denuncia-
da pelo “semblante entediado”, proveniente da necessidade de enfrentar 
“os mesmos vinte minutos de sempre” no trânsito congestionado da cida-
de; o que, por sua vez, manifesta a repetição incessante de sua rotina, de 
modo que os dias parecem sempre iguais. O tédio é um tema recorrente 
nas primeiras narrativas de Galera, e, neste conto, a personagem fantasia 
com a possibilidade de modificar de alguma forma seu futuro próximo 
para fugir do automatismo de sua vida que é responsável por produzir 
o tédio que sente. A personagem imagina o que aconteceria se desviasse 
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de seu percurso cotidiano pouco antes de chegar ao local de trabalho em 
uma quinta-feira futura:

uma súbita sensação de equívoco, causada talvez pela visão da luz 
branda do sol tonalizando as folhas de uma praça, ou quem sabe 
por determinado verso de uma música no rádio, fará com que pou-
co antes de chegar ao hospital ela desvie do caminho de sempre e, 
sem razão aparente, conduza o carro por outras ruas, aleatórias 
e desconhecidas, até que alcance a avenida Beira-Rio e dirija des-
preocupada por seu asfalto impecável, livre de veículos no sentido 
centro-bairro. (GALERA, 2004, p. 29)

A natureza, apresentada pela luz do sol e pelas folhas de uma 
praça, ou a arte, “verso de uma música”, são apontadas como causado-
ras da sensação de que há algo errado na rotina da personagem e que 
a motivam a desviar de seu trajeto habitual. Isto indica o desconforto 
da personagem com sua vida em que nem natureza nem arte possuem 
grande espaço, e há nisso outra crítica à sociedade contemporânea. Com 
o desvio, a personagem “percorrerá pela primeira vez toda a beira urba-
na do Rio Guaíba” (GALERA, 2004, p. 29), situando o espaço da narrativa 
na cidade de Porto Alegre, e indicando uma ruptura com uma vida tão 
automatizada que não permitiu que a personagem explorasse e conhe-
cesse o lugar em que vive. 

Em sua fuga, além de se aventurar pela primeira vez por uma parte 
da cidade, a personagem observa com atenção pessoas que transitam nas 
calçadas, sentindo inveja de um casal de namorados adolescentes, o que 
indica sua solidão afetiva/amorosa. Ao chegar ao calçadão de Ipanema, o 
narrador aponta que ela estacionará o carro e caminhará, continuando 
a observar atentamente outras pessoas que aparecem em seu caminho e 
também alguns efeitos da natureza, como “a luz morna e plácida das dez 
horas da manhã que desenha sombras alongadas no chão diante de si” 
(GALERA, 2004, p. 30). A contemplação e reverência à natureza reiteram 
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a crítica anterior da vida em um grande centro urbano em que a apre-
ciação do meio-ambiente é ignorada para que as ações rotineiras sejam 
cumpridas, e essa falta de contato do humano com o ambiente natural 
parece motivar a sensação da personagem de estar à deriva em sua vida 
mecânica e inconsciente.

Ao final de sua caminhada, a personagem se sentará em um boteco 
solitário para beber uma cerveja e a narração apresenta, então, diversas 
questões que visam refletir o “desatino” cometido. É então que há uma in-
terferência da primeira pessoa na voz narrativa. Ao se questionar sobre 
o que a motiva a querer fugir, a personagem percebe: “estou enjoada de 
minha própria vida, é isso, fiz escolhas cedo demais, e hoje estou cansa-
da, queria mudar” (GALERA, 2004, p. 30). Ela inveja um vira-lata esparra-
mado ao sol por ter uma “vida mais simples” e compreende, impotente, a 
impossibilidade de fugir de sua própria vida:

vou ter sonhos de liberdade aqui nesta mesa de bar e logo logo vão 
retornar as vozes das minhas responsabilidades, o peso de todas 
as coisas em que me tornei e das quais não posso simplesmente 
fugir, e empurrada por este peso vou entrar de volta no meu car-
ro, dirigir pro hospital, atender os pacientes e fazer com que tudo 
volte ao normal, nada desta sensação de liberdade restará até mi-
nha próxima fuga imprevista das coisas – e assim ela fará: pagará a 
cerveja, retornará ao carro, e dirigirá de volta à zona norte por um 
caminho diferente, o caminho de sempre. (GALERA, 2004, p. 31)

No final do conto podemos perceber a insatisfação da persona-
gem e a solidão que preenche sua rotina mecânica e desinteressante. O 
tempo verbal utilizado aponta, como dito anteriormente, para um desejo 
posto em um futuro que não se sabe se será realizado; e tudo indica que 
não haverá a realização dessa fuga, de modo que o caminho percorrido 
será, perpetuamente, “o caminho de sempre”. Dessa forma, a vontade da 
personagem de desviar de algum modo de suas ações habituais não se 
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concretiza nem mesmo em seu desejo, o que causa uma grande frustra-
ção com a incapacidade de mudar os rumos de sua própria vida e, assim, 
escapar do tédio. Pode-se afirmar, portanto, que a protagonista está acor-
rentada à sua rotina e, ao mesmo tempo, está à deriva, em busca de algo 
que a tire de seu marasmo. Todas suas ações estão pré-determinadas e 
são constantemente repetidas, impedindo que ela escape, inclusive em 
devaneios. No entanto, o desejo de fugir está sempre presente, mesmo 
que não haja um rumo bem-definido para ele, o que possibilitaria uma 
ação real de fuga. Cabe a ressalva de que é somente através dessa fuga 
imaginária que a personagem tem a possibilidade de refletir sobre a si-
tuação em que se encontra a sua vida, escapando pelo menos do estado 
de inconsciência em que se encontra. Ademais, a solidão é pontuada em 
diversos momentos do texto. Além da inveja que sente de um casal de 
adolescentes, não há nenhuma referência a alguém próximo em toda a 
narrativa e a personagem imagina realizar seu desvio da rotina comple-
tamente sozinha. Não há fuga para a casa de algum amigo, familiar ou 
interesse amoroso. Todo o percurso é solitário e até os cachorros que vê 
na rua são apresentados como seres mais felizes, o que revela a tristeza e 
desamparo da personagem.

“Manual para atropelar cachorros”

Em outra narrativa, o décimo conto de Dentes guardados, intitu-
lado “Manual para atropelar cachorros”, o personagem central também 
está insatisfeito com sua vida, e, como distração para aliviar suas tensões, 
resolve agir de forma violenta, à semelhança do protagonista dos contos 
“Passeio noturno (Parte I)” e “Passeio noturno (Parte II)” de Rubem Fon-
seca. Porém, diferentemente do personagem fonsequiano que atropelava 
pessoas, o de Galera atropela animais que encontra na rua como anuncia 
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na frase que inicia o texto: “Ontem eu saí dirigindo sozinho pela rua e 
resolvi atropelar cachorros” (GALERA, 2004, p. 52). 

Ao contrário do conto apresentado anteriormente, este é narrado 
em primeira pessoa e a narrativa não é linear. O narrador-personagem 
alterna diversos tempos ao longo do texto: o passado próximo, “ontem”, é 
sucedido por tempos anteriores bem definidos – “há duas semanas” (GA-
LERA, 2004, p. 53), “quando eu tinha treze anos” (GALERA, 2004, p. 56) – e 
indefinidos, intercalados com reflexões situadas no presente até encerrar 
a narrativa em um “hoje” que anseia por algo situado no futuro, “quando 
eu vou ter umas férias” (GALERA, 2004, p. 59). O espaço em que a narra-
tiva é ambientada é, novamente, a cidade de Porto Alegre, como indicam 
algumas referências geográficas, como Ipanema e a Avenida Juca Batista.

A princípio, a violência do personagem contra os animais de rua 
parece ser gratuita: “Não tenho nada contra eles, mas eu estava meio 
bêbado e queria fazer algo malvado” (GALERA, 2004, p. 52); contudo, ao 
longo do conto o personagem expõe a insatisfação que sente em relação 
a diversas áreas de sua vida e compreende-se, então, que a violência di-
rigida aos animais é uma maneira de aliviar os sofrimentos internaliza-
dos pelas diversos desgostos que sente. O trabalho é maçante e o deixa 
fisicamente desconfortável, como demonstra o trecho: “Meu ombro di-
reito está petrificado e dolorido, cheio de nódulos duros no músculo, é 
por causa da posição do meu braço para segurar o mouse. Nove horas por 
dia.” (GALERA, 2004, p. 52). Além disso, a faculdade não o agrada: “o cur-
so é uma merda, a Publicidade é uma merda” (GALERA, 2004, p. 54); e, 
novamente, o personagem é caracterizado como solitário. Há referências 
a outros personagens, como “uma professora” de ginástica laboral, “uma 
guria” da faculdade, “uma puta” que ele viu na rua quando tinha treze 
anos, “um amigo” que estudava Medicina, e “uma veterinária”. Os artigos 
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indefinidos utilizados para caracterizar os demais personagens apontam 
que não há nenhuma relação substancial do protagonista com nenhum 
deles. Todas as interações são banais e ligeiras, o que indica a superficia-
lidade das relações do personagem central com outras pessoas. Há nisso 
uma crítica à aspectos da contemporaneidade.

Apesar de atropelar cachorros para aliviar as tensões do dia-a-dia, 
o narrador declara: “eu adoro cachorros, eu tenho três beagles lindos, vi-
vem presos no pátio há mais de dez anos” (GALERA, 2004, p. 53), o que 
tenta eximir o comportamento condenável através do conhecido discur-
so de que “não tenho nada contra, até...”, além de apresentar uma noção 
muito equivocada do que significa “gostar” de algo, posto que os cães 
estão presos há mais de uma década e, portanto, provavelmente nunca 
tenham vivido em liberdade. É evidente aqui também uma crítica às re-
lações contemporâneas que se opõe e complementa a crítica anterior: 
as relações de afeto são apresentadas em dois polos extremos: o da com-
pleta superficialidade e o do “cuidado” excessivo que restringe comple-
tamente a liberdade do outro. Adiante, a justificativa do narrador para o 
aprisionamento dos cães é a de que eles seriam incapazes de sobreviver 
sem o dono: “Se fossem soltos na rua, morriam rapidamente, de fome 
ou atropelados, ou atacados por outros cães” (GALERA, 2004, p. 53). Há, 
portanto, um desprezo velado pelo outro que precisa ser “cuidado” e que 
é, portanto, visto como “fraco” e inferiorizado/dominado pelo narrador, 
que se coloca em posição superior/dominante.

O trabalho é apresentado como um local desinteressante em que 
o personagem não pode fazer o que bem entender, sendo que ele declara 
que inicialmente gostava do emprego pois poderia navegar na internet à 
vontade. Porém, com a instalação de um firewall pelo setor de tecnolo-
gia, o narrador declara: “Tenho estado realmente entediado no trabalho, 
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e isso me força a ficar pensando nas coisas que eu podia estar fazendo 
ao invés de estar num prédio do centro desenvolvendo tendinite e res-
pirando ar condicionado central” (GALERA, 2004, p. 53). A atitude apre-
sentada é, perceptivelmente, a de um jovem que não sabe se portar em 
um ambiente de trabalho, pois enxerga a submissão como algo ruim e só 
considera o serviço interessante se puder fazer o que quiser. No entanto, 
há também uma crítica ao trabalho repetitivo e alienante a que está sub-
metido e que o prejudica física e psicologicamente.

Além dos cachorros, o narrador-personagem revela gostar de 
atropelar gatos, e, apesar de considerar muito mais difícil fazê-lo por eles 
serem “mais rápidos e menos inocentes que cães”, considera “muito mais 
regozijante [acertá-los] do que acertar um cachorro, porque gosto de ca-
chorros, mas odeio gatos” (GALERA, 2004, p. 53). O declarado sentimento 
de ódio, diferentemente do sentimento de menosprezo encoberto pelo 
“gostar”, permite que haja uma sensação de satisfação após o atropela-
mento dos felinos. O ódio pelos gatos é comparado “aqueles cachorros 
pequenos, que parecem ratos, e os poodles, principalmente os pequeni-
nhos, ou aqueles com o pelo esculpido” (GALERA, 2004, p. 53-54), o que 
coloca novamente em xeque a afirmação anterior do protagonista de gos-
tar de cachorros.

O ponto central do conto é o atropelamento de um cachorro cego 
de um olho que vive na rua do personagem. O protagonista explica que 
o cachorro foi atacado por “um amigo” com um tijolo, o que causou sua 
deficiência. A condição fez com que o animal fosse temido, assim, 

os outros cachorros não mexem com ele, provavelmente pelo 
fato dele ser caolho, o que suscita compaixão e todos sabem que 
a compaixão é um dos sentimentos cultivados pelos cães em ge-
ral. Resolvi atropelar esse cachorro. Ele sempre dorme no meio 
da rua, porque todos têm pena dele e não são capazes de lhe fa-
zer nenhum mal, e ele sabe disso. Resolvi atropelar esse cachorro. 
(GALERA, 2004, p. 56)
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O animal que desperta piedade é escolhido pelo personagem para 
ser o alvo de seu atropelamento, e podemos interpretar essa escolha 
como uma tentativa do protagonista de destruir algo que expõe uma con-
dição de fraqueza e submissão, algo que ele próprio apresenta diante do 
trabalho e de outras áreas de sua vida. A violência que parecia, a princí-
pio, gratuita, é assim desmistificada. Há fortes traços possíveis de serem 
relacionados à masculinidade em toda narrativa, como a repulsa à uma 
condição “fraca” e submissa e a consequente reação violenta para exibir 
uma posição de “força” e dominação.

O atropelamento do animal não é realizado com sucesso. O ca-
chorro é atingido, mas consegue escapar vivo, ainda que ferido. Tendo 
sido incapaz de matá-lo, o personagem diz: 

Fiquei com pena, me arrependi profundamente de ter tentado 
atropelar o cachorro caolho. Parei o carro e desci. Cheguei perto, 
ele estava com as pernas traseiras esmagadas. Tirei minha blusa 
de lã e recolhi o cão. Coloquei-o no banco do passageiro e saí na 
direção de uma clínica veterinária (GALERA, 2004, p. 57)

Apesar de ter inicialmente repudiado o sentimento de compaixão, 
o protagonista se compadece e tenta salvar a vida do animal que havia 
tentado matar. Leva-o a um pronto-socorro veterinário, mas o cachorro 
não resiste e morre nos braços da veterinária. O acontecimento não é 
considerado relevante, ou melhor, sua importância é desmerecida e en-
coberta ao final da narrativa: “Na manhã seguinte, notei sangue no meu 
para-choque, e limpei com a mangueira antes de ir pro trabalho, podia 
pegar mal” (GALERA, 2004, p. 58). Em seguida, o personagem encerra o 
conto declarando o desejo de pedir ao chefe por férias para poder “aliviar 
as tensões” para manter sua sanidade, o que demonstra que algo não vai 
bem, mesmo que haja um encobrimento das verdadeiras emoções e in-
tenções do protagonista. 
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Neste conto, nada verdadeiramente importante é verbalizado. A 
essência da narrativa repousa no não-dito, nos lapsos do discurso, como 
se não fosse possível comunicar claramente a insatisfação sentida pelo 
protagonista. O silêncio do personagem sobre o que sente, deseja e real-
mente pensa revela sua incapacidade de lidar com sua subjetividade, 
mostrando-o como um sujeito distanciado de si mesmo, estando, por-
tanto, à deriva, reagindo de forma violenta por motivos medíocres que 
ocultam a verdade que ele não consegue enfrentar sobre sua condição 
submissa no mundo. Este conto é significativo pois apresenta alguns as-
pectos sobre a inquietação com a identidade masculina também presen-
tes em Mãos de Cavalo (2006) e Barba ensopada de sangue (2012). Além 
disso, a não-verbalização do que é verdadeiramente importante e a cons-
tante tentativa de dissimular a realidade são características da escrita do 
autor, que podem ser observadas em toda sua produção em prosa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos dois contos apresentados, podemos perceber como a dificul-
dade dos dois personagens de entrar em contato com sua interioridade/
subjetividade é o que causa a sensação de que ambos estão perdidos, sem 
rumo, à deriva. No primeiro conto é evidente a importância do contato 
com a natureza e/ou a arte como forma de acessar esse espaço íntimo, 
enquanto no segundo conto há apenas negação da interioridade, atraves-
sada pelo silêncio do protagonista. Além disso, é notório como os aponta-
mentos de Leila Lehnen, sobre a incapacidade dos personagens de lidar 
com as condições em que se encontram suas vidas, o que constitui a per-
cepção de que eles estão à deriva, e a solidão que os acompanha, estão 
bem delineados nos dois contos e apresentam o que podemos considerar 
como traços marcantes do projeto literário de Daniel Galera.
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Cora Coralina: antes de tudo cronista42

Ludmila Santos Andrade 

RESUMO 

Conhecida nacionalmente como poetisa, Cora Coralina iniciou a 
sua vida literária como cronista. O gênero jornalístico funcionou como 
um laboratório para o aperfeiçoamento de sua escrita, para a aquisição de 
um estilo. Há um lugar estabelecido, nos estudos literários, de que Cora 
Coralina é poeta e contista; entretanto, é importante evidenciá-la como 
cronista, discutindo o papel da escrita em crônicas em seu percurso li-
terário. Para isso, aponto dois diferentes momentos em sua cronística: o 
primeiro quando morou em Goiás e escrevia apenas em prosa, e as pri-
meiras publicações abordavam apenas suas impressões sobre a natureza, 
a literatura e os seus sentimentos; o segundo momento de publicações 
inicia-se quando a autora se muda para o interior de São Paulo e contribui 
para os jornais das cidades por onde passou. Neste segundo período de 
sua escrita, os temas e o tom de denúncia social modificaram seu estilo 
de escrita, configurando, assim, uma nova fase. Partindo disso, proponho, 
neste artigo, abordar a obra de Cora Coralina, de modo a trazer para o ce-
nário das discussões de sua obra o seu trabalho de escrita em crônicas.

Palavras-chave: Cora Coralina, Crônica, Primeiro momento, Segundo 
momento, Cronística.

42 Este artigo foi devidamente revisado pela autora e sua orientadora, professora dou-
tora Solange Fiuza.
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ABSTRACT 

Known nationally in Brazil as a poet, Cora Coralina began her lite-
rary career as a chronicler, the journalistic genre worked out as a labo-
ratory for the improvement of her writing, for the acquisition of a style. 
There is an established consensus in literary studies that Cora Coralina 
is a poet and short story writer, but it is important to highlight she as a 
chronicler, by discussing the role of writing in chronicles in her literary 
career. For this, I point out two different moments in his chronistics, the 
first when she lived in Goiás and wrote only in prose and her first pu-
blications dealt only with her impressions of nature, literature and her 
own feelings. A second moment of publications begins when the author 
moved to the countryside of São Paulo, and contributed to the newspa-
pers of the cities where she went, and in this second period of her writing 
the themes and tone of social denunciation changed her style of writing, 
thus setting a new phase. From this, I propose, in this article, to approach 
the work of Cora Coralina, in order to bring to the scenario of the discus-
sions of her work her writing work in chronicles.

Keywords: Cora Coralina, Chronicle, First moment, Second moment, 
Chronistic.
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INTRODUÇÃO

O percurso de uma escrita cronística

A fortuna crítica de Cora Coralina apresenta a autora, primordial-
mente, como poetisa e contista. Nos dados internacionais de catalogação 
dos seus livros, sua obra é indicada essencialmente como poesia brasi-
leira. Em duas de suas obras, há uma catalogação como livro de contos 
brasileiros, entretanto, em nenhuma delas a ficha catalográfica indica o 
gênero crônica. É exemplo disso o que ocorre em Meu livro de cordel: poe-
mas e crônicas, pois a primeira edição do livro o apresenta constituído 
de duas partes, uma de poemas e outra de crônicas, como indicado no 
subtítulo do livro. Ainda assim, a ficha catalográfica da obra faz referên-
cia somente à poesia. A partir da segunda edição deste livro, a coletânea 
de crônicas foi retirada, constando somente os poemas, de forma que o 
subtítulo foi suprimido. 

Os primeiros passos da escrita literária de Cora Coralina foram 
em direção à crônica, mesmo que isso não seja reconhecido ou citado em 
muitas pesquisas. Foi trabalhando nesse gênero textual que Cora Corali-
na fez suas primeiras publicações, que datam de 1907. 

De acordo com os estudos de Clóvis de Carvalho Britto e Rita Elisa 
Seda (2009), a escrita coralineana se tornou recorrente nos jornais da ci-
dade de Goiás. Cora Coralina passou então a ser conhecida, e seus textos 
requisitados a ponto de assinar colunas fixas, como nos jornais Goyaz, 
A Imprensa e Triângulo Mineiro. Destacamos que no jornal A imprensa a 
escritora mantinha uma coluna denominada “Chroniqueta”, na qual pu-
blicava crônicas sobre diversos assuntos relacionados a política, religião 
ou acontecimentos importantes para a cidade. 
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O primeiro momento de escrita de Cora Coralina se refere às suas 
produções do período de sua adolescência, que datam de 1907 até o ano 
de 1911. Já um segundo momento de sua escrita, em que há uma mudança 
significativa em seu estilo de escrita, aconteceu a partir de 1931, quando a 
autora passou a residir em São Paulo. 

Para observar essas mudanças no modus operandi da escrita co-
ralineana, é importante resgatar crônicas representativas, com o obje-
tivo de apontar as características do estilo e diferenciar os trabalhos 
iniciais daqueles que se referem ao que indico como um segundo mo-
mento de publicações.

Em relação às crônicas que integram seu primeiro momento de 
escrita, a crônica “Solidão”, publicada no livro Cora Coralina: raízes de 
Aninha, de Clóvis de Carvalho Britto e Rita Elisa Seda (2009), representa 
bem esse período de sua escrita. Cora Coralina morou na fazenda Paraí-
so, o que exerceu uma notável influência na produção de suas primeiras 
crônicas, como é notável no texto a seguir.

A Solidão

Que grande contraste entre a primavera e o inverno!

De um lado, o céu azul, a luz gloriosa do sol, e o canto dos passa-
rinhos...

De outro a tristeza de um céu pardacento, ameaçador e carrancu-
do como um velho nervoso. O inverno tem mais influência sobre 
mim, que sobre os termômetros. Nesta quadra de meses, sinto-me 
triste e constrangida, como se estivesse num lugar estranho, sem-
pre com os olhos no céu, espreitando a primeira nesga azul, entre 
grossas nuvens cor de chumbo, ou o primeiro raio de sol, caindo 
na relva úmida dos campos.

Tão alegre sou na primavera como triste, quando vejo as nuvens 
arrastarem-se pelo horizonte, levado a um rendez vous macabro... 
Questão de temperamento. 

Por isso é que eu gosto das andorinhas; elas não suportam o inver-
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no, com o seu aguaceiro entediante.

Ah, não! Abrem as asas, sobem rodopiando pelo espaço, e tomam 
a direção do sul.

Quem me dera ser a andorinha forasteira, que levanta suas plu-
mas azuis, varando o espaço em busca da luz, claridades!...

Como deve ser bom ter asas! Asas para golpear a imensidade, para 
varar o horizonte... Asas para desaparecer no azul.

De todos os pássaros o que me merece mais simpatia, é a andori-
nha, nem o sabiá canoro, (que me faz lembrar a ‘serenata’ de Schu-
bert, executada na flauta por Chico Martins) nem as níveas garças, 
nem os colibris volúveis como os homens...

Um dos primeiros artigos que publiquei aos 14 anos, foi sobre as 
andorinhas, o ano passado escrevi sobre este pássaro, e é sobre ele 
que ora escrevo.

A razão é simples. Eu detestava a solidão, e via-me obrigada a acei-
tá-la. 

Como era natural, comecei a prestar muita atenção a tudo que me 
cercava: árvores, flores, pedras, rios, pássaros...

Enquanto eu fitava os olhos no espaço esperando num carro de 
flores a fada que devia me libertar, como nos Contos da Carochi-
nha, as andorinhas chilreavam como se estivessem zombando da 
minha infantil esperança: comecei a amá-las, horas esquecidas 
acompanhava as evoluções de suas asas. Sendo elas mais amigas 
do homem, dão preferência aos telhados para a sua nidificação, 
foram pois as companheiras da minha solidão, e quem me ensinou 
a distinguir o Belo na Natureza. Dir-se-ia que me nasciam outros 
olhos mais sutis, mais delicados. Eu que, nada prestava atenção, 
do que enxergava com os meus olhos carnais, principiei a ver e 
compreender, e afinal aceitei aquela frase de Batista Cepellos: ‘A 
solidão no sentido etimológico da palavra, não existe... A solidão é 
mais povoada que as grandes cidades, os habitantes, porém, são de 
outra espécie muitíssima diversa, que poucos olhos vêem e poucos 
espíritos alcançam’. 

Só quem vive na solidão compreende o extremo bem que ela faz 
a alma. 
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Foi feliz Samuel Smiles quando escreveu: ‘é na solidão que se ali-
menta a paixão pela perfeição espiritual. A alma comunica-se con-
sigo mesma até que a sua energia torna-se mais intensa’.

A solidão e a natureza, estão sempre unidas, e o mundo que elas 
me ofereceram foi tão belo, tão ideal que fiquei em êxtase.

Compreendi que até então minha alma tinha estado cega, e que 
seus olhos abertos repentinamente, eram deslumbrados.

Todas as insignificâncias e puerilidades que eu olhava sem ver, co-
meçaram a ter para mim outro sentido, parecia eu ser dotada de 
uma ótica superior e maravilhosa.

Hoje desconheço o tédio que causa a continuação invariável da 
mesma vida sem emoções, e monotonia de ter sempre diante 
dos olhos as mesmas cenas, as mesmas paisagens, sem variantes. 
Acho que as vozes humanas são desnecessárias; para a natureza 
basta o êxtase.

Será preciso os sons emitidos pela garganta, quando a mudez é tão 
elegante?

Haverá solidão onde as fontes murmuram sons de veludo, onde os 
pássaros cantam e onde canta a claridade?...

Abençoada seja a Natureza, em cujo templo a minha alma comun-
ga com devoção, a hóstia branca e benta da poesia... Cora Corali-
na – Paraíso – 10/11/1908. (CORALINA, apud BRITTO; SEDA, 2009,  
p. 62-63).

As crônicas coralineanas, referentes ao primeiro momento de 
sua escrita, apresentam no título a preferência pela temática da nature-
za. Exemplarmente, podemos citar outras crônicas, como “Orquídeas”, 
“Concepção da pedra”, “Floração”. E mesmo quando não consta no título 
nenhuma referência ao ambiente natural, no decorrer do texto, o tema 
está convocado, como na crônica “Solidão”, que aborda o tema a partir da 
mudança das estações do ano.

Em um dos parágrafos iniciais, é possível notar a importância que 
a escritora confere à abordagem do “eu”. As impressões pessoais funcio-
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nam como ponto de partida para que as reflexões sejam desenvolvidas. 
Os pronomes e verbos, em sua maioria, estão em primeira pessoa, e, 
além disso, os verbos referem-se, principalmente, aos sentimentos, gos-
tos e sensações.

A preferência por temas referentes à natureza e a predominância 
da abordagem do “eu” demonstram que a escrita coralineana nesse pe-
ríodo coadunava com alguns aspectos que eram característicos da litera-
tura realizada durante o Romantismo brasileiro. 

Afrânio Coutinho (2004, p. 26) elenca que o “sentimento da na-
tureza” foi um dos caracteres essenciais do Romantismo e fixou-se na 
literatura de prosa e verso, instaurando o prazer estético da natureza, 
que exercia uma verdadeira fascinação sobre os escritores que se lança-
ram às descrições das imagens naturais, às impressões e sensações que 
a comunhão com a natureza lhes causava, relacionando-se até mesmo 
“panteisticamente com seus encantos e sugestões” (COUTINHO, 2004). 
A cronista também tende a sacralizar a natureza, relacionando a ela os 
símbolos e os objetos sagrados da religião. Essas eram características re-
correntes nos textos da terceira fase do romantismo na literatura que era 
realizada em Goiás no período em que a escritora começou a publicar.

Quanto ao desenvolvimento do fio narrativo, a cronista inicia o 
processo de narração com uma descrição da mudança das estações e os 
diferentes sentimentos que cada estação provoca. Continua a descrição 
sobre o modo de viver das andorinhas e sobre como isso a afetou, desper-
tando nela um outro olhar, capaz de perceber a solidão como sentimento 
elevado e nobre. 

Inicialmente, a cronista apresenta a solidão como um sentimento 
detestável, mas, no decorrer da narração, há um processo de aprendiza-
gem por meio da natureza que permite que ocorra uma aceitação do sen-
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timento de solidão e, posteriormente, um amadurecimento, a ponto de a 
cronista perceber que a mudez da solidão apresenta elegância e elevação.

Para reforçar, justificar e se posicionar sobre o sentimento da so-
lidão, a cronista recorre a citações de dois escritores: a primeira citação 
é de Batista Cepellos, e a segunda, de Samuel Smiles, as quais reforçam a 
ideia de que tanto a solidão quanto a natureza elevam a alma. Em outras 
crônicas desse momento de escrita, também é possível verificar a recor-
rência ao uso de citações e referências. Um exemplo disso é a referência 
ao flautista Chico Martins, que, segundo a cronista, executava a “serena-
ta” de Schubert. 

Outro aspecto que chama a atenção em suas primeiras crônicas 
é a utilização frequente de reticências, o que parece indicar a influência 
do simbolismo na obra de Cora Coralina. As reticências constituíam um 
recurso gráfico abundantemente empregado pelos escritores simbolis-
tas, os quais as utilizavam evocando interrupção de pensamento ou para 
indicar o que era indizível. Em alguns casos, é perceptível que o uso dessa 
pontuação indica continuidade de uma ação ou de um fato, como no se-
gundo parágrafo da crônica “Solidão”, em que as reticências parecem dar 
ideia de continuidade em relação ao canto dos passarinhos.

No penúltimo parágrafo, há um ponto de interrogação, seguido de 
reticências, pelo qual a cronista faz um questionamento, convocando a 
opinião e a participação do leitor. Já no último parágrafo, ao relacionar os 
elementos da natureza aos símbolos sagrados, a escritora parece buscar 
uma concordância por parte dos leitores. É como se o leitor pudesse estar 
de acordo com a cronista, com um pensamento de “assim seja” ou “amém”.

O segundo momento da escrita cronística de Cora Coralina ocor-
re após a sua mudança para o estado de São Paulo. Depois de um longo 
tempo sem ter seus textos publicados, em 1931, a autora volta a escrever 



- 385 - 

crônicas para jornais. Neste período, seus textos já apresentam uma ou-
tra configuração, são crônicas de cunho social e que raramente abordam 
a natureza e as artes. Essas crônicas apresentam uma escritora observa-
dora, com olhar atento ao cotidiano e às incoerências políticas e sociais 
das cidades por onde passou. 

Para observar essa mudança em seu modus operandi, destaco a 
crônica “Coisas de São Paulo”, publicada na data de 7 de maio de 1931:

Um dos traços mais típicos dos costumes paulistas e que fere vivo 
a observação de quem vem de fora é o hábito generalizado discreto 
e severo com que mantem sempre fechadas as residências, como 
se vivessem numa constante defensiva de desconfiada suspeita. 
Bairros inteiros parecem assim desabitados com suas casas mu-
das impenetráveis, portões trancados pelas grossas correntes dos 
cadeados e, sublinhando essa hostil defesa, não raro um policial 
embrutecido de ferocidade que salta bruscamente ao portão ten-
tando abocar entre os colmilhos os que passam desavisados...

Nenhum ruído de vida interna indica presença de habitante; nem 
uma criança brinca no gramado deserto dos jardins; nenhuma 
nota familiar; nem mesmo a passagem caseira de uma criada de 
serviço entrando ou saindo, quebra esse isolamento silencioso, 
Isso, assim, pelo dia afora...

Sobrevêm noite e mal apenas um ou outro postigo de vidro triplo 
transparece, parcamente, iluminado...

Jardins, janelas, passeios, sacadas, vitrais, tudo permanece sotur-
no, apagado, discreto tristemente escuro e fechado. Somente pela 
manhã os bairros se abrem em meias folhas veladas pelos estores 
corridos. Se há sol, esse sol frio, raro e fugitivo de São Paulo então 
as janelas do alto se abrem de todo, enquanto o vento acena ale-
gremente os estores franzidos e as bambinelas soltas e sobre os 
peitorais e sacadas, douradas da grande luz que alteia e refulge, as 
almofadas se encarreiram e os tapetes se dependuram secando e 
arejando o mofo e bolor ganho na umidade dos aposentos fechados.

Criadas bem postas batem e sacodem, com força e distração, sobre 
quem vai pelas calçadas ou sobre a erva dos jardins o pó acumu-
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lado das tapeçarias. Enquanto dura o sol ali ficam, colorindo as 
paredes e frontispícios tiras, losangos e quadraturas, cobertores, 
travesseiros e almofadas e mais almofadas de cores e feitios abun-
dantes e cuja redundância inútil é de modo atravancar os ambien-
tes confinados.

Conheço uma boa senhora que tem espalhado pela casa 86 exem-
plares desse gênero e essa senhora rala-se de inveja de outra ami-
ga que ultrapassou a conta de 122 e cujo marido coagido de livre 
locomoção, tolhido no ambiente doméstico por essa centena de 
trouxas amarradas pintadas e bordadas, numa concessão inspira-
da a paz conjugal passa o dia todo no escritório porque não tem em 
casa onde pôr os pés.

Quando vem a sombra o sol deixou sempre um calorzinho de vida 
naquelas tramas de seda, lã ou cretones subutilizando e aflorando 
melhor a leveza das painas e plumas dos enchimentos. As mesmas 
criadas mudas e asseadas recolhem tudo. Recolocam nos mesmos 
lugares os tapetes estirados e pelos cantos enrodilham de novo a 
travesseirama inútil. Cerram os estores bem compostos; fecham 
as venezianas de fora, fecham as vidraças de dentro, num tríplice 
recanto de coisa inviolável e sacrossanta.

Já passou de há muito o galego das verduras, já passou o carrinho 
do italiano, que deixa o pão do almoço, já se recolheu a correspon-
dência do dia, já o patrão foi para o escritório e as crianças para o 
colégio. Venezianas, janelas, portas, postigos tudo está fechado, o 
portão amarrado com sua grossa corrente, pendente o cadeado...

Perguntei um dia a Dona Lucinda: Porque traz a casa assim fecha-
da? Medo de ladrões? Receio de um assalto à mão armada, assim 
em pleno dia, numa rua como essa? Não. Não é isso, respondeu a 
boa senhora. Fechamos tudo por causa das moscas. Não vê que São 
Paulo tem muita mosca e todos os vizinhos enxotam-nas e fecham 
as casas para que elas não tornem a entrar e, se eu não fizer a mes-
ma coisa, vem todas para cá e me sujam tudo...

Inteligentíssima senhora! Pode o serviço sanitário dormir descan-
sado como sempre, sobre o problema relegado da limpeza e saúde 
pública. As donas de casa já resolveram na integra e é por isso que 
as moscas escorraçadas das casas que se recusam hospedá-las 
invadem em densa nuvem escura as leiterias, bares, armazéns, 
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quitandas, cafés e botequins da cidade. Se alguém adoece de uma 
patologia suspeita, haverá sempre um médico para um calote e um 
boticário que vende... fiado... 

–

Explicado o motivo, bem trancada a casa continua seu silêncio 
frio, mudo, desconfiado.

–

Desce a rua sobraçando um embrulho um filho de italiano. Nasci-
do em São Paulo, registrado no Bom Retiro, declamando num so-
taque cantando o brasileiro-itálico da Rua Carneiro Leão... Chega 
ao portão trancado olha atento a placa do número, desenrola do 
fitilho amorado uma nota de entrega, confere a numeração, toca 
a campainha, espera. Crianças das vilas que se disfarçam hoje em 
todas as ruas da cidade brincam vadias e sujas deslembradas dos 
pais... Futurismo futebolístico. Calçada e rua campo não delimi-
tado de esporte, pernas e cabeças dos incautos traves visadas de 
gol; ausência de grilos. Pequena bolinha de meia salta e ressalta 
à direita e à esquerda defendida com alarido. Torcida, palavrões 
obscenidades inconscientes exalta o team. O rapaz do embrulho, 
destraído demora, atenta ao joguinho da pirralhada atuando, mar-
cando, chutando, refere ou centro avante... rouba, vaiado, quase 
agredido, desiste afinal da bolinha atôa que foge ao chute. Volta a 
campainha que comprime 5 minutos seguidos. A casa muda e im-
penetrável parece desabitada. O filho de italiano não se perturba, 
sabe de cor a equação desse problema já está acostumado a resol-
ver essa complicação que se repete sempre, que é corriqueira na 
sua vida de pequeno portador de casa comercial. Arreia o volume 
no patamar, onde sobe arqueia o corpo sobre o pilar fronteiro, fa-
zendo finca pé no traseiro retesa a musculatura do braço e espal-
ma a mão em cheio sobre o botão eléctrico. Nessa posição deixa 
correr o tempo. Entreabre-se então o postigo de vidro triplo e um 
rosto desconfiado pergunta. O rapaz, de fora, mostra o embrulho. 
O postigo fecha-se o rapaz senta-se no bangalete da grade. Meia 
hora depois aparece a criada, asseada, sem pressa. Informa-se do 
meio do jardim. Tenta receber o volume pelas grades do portão. O 
objeto é grande, não passa, por cima também não é possível. Volta 
a casa pelos fundos. Reaparece de novo passado 20 minutos. Da 
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volta a chave do cadeado, entreabre o portão, pela fenda, raspando 
recebe o embrulho, fecha de novo a chave, de novo desaparece le-
vando consigo a nota de entrega para assinar. Quando afinal volta 
com o recibo e o entrega, ao rapaz já lhe apontou a barba...

–

Muito pior, no embalo, é a história de uma outra vítima dessa con-
finada gente, quando deita anuncio: Vende-se pela terça parte do 
custo mobília de pouco uso, feita de encomenda ou: traspasse-se, 
por motivo de viagem, contrato de casa por menos do que se alu-
ga... Ai daqueles que, embalados por essa sugestiva publicidade 
deixam sua casa, seu sossego e sua tranquilidade e vem ali pre-
tender a compra dessa mobília ou se informar sobre o preço des-
sa casa... Depois de premido várias vezes o botão elétrico e antes 
que seja recebido, o pretendente sofre uma série de investigações 
prévias, mudas e sonoras. 1º. Inspeção preliminar de conjunto, 
de uma senhora idosa de luneta, que decerra uma veneziana no 
alto e alonga o pescoço, a seguir, observação divinatória e infantil 
de uma criança que abriu e fechou estreita fenda de luz. Depois 
inspeção de detalhe abrangendo, sexo, idade, estado civil, posição 
social, aparência e já mais próxima de uma criada que vem até o 
meio do jardim e torna a voltar. Pelo postigo de vidro triplo uma 
cara raspada de homem revista por último, faz o resumo, confere 
com vagar a súmula total se dá bem combinada e homogênea. Por 
último, o copeiro vem até a grade do portão e faz perguntas, de ri-
gor, inquire com minúcia. Depois de bem informado que é apenas 
o leitor vítima do anúncio da mobília e do contrato volta, traz a 
chave e abre o portão com suspeita e reserva e a vítima, imbuída 
da publicidade arrependida 10 vezes da sua curiosidade, homem 
ou mulher, só é atendida e tem ingresso no hall depois que confir-
mou sua identidade, afirmando, garantindo e jurando que não traz 
lista de subscrição para asilo de órfãos, não passa obra literária, 
não faz propaganda de utilidades comerciais e não compra, não 
vende roupas usadas... São Paulo, 5-31. (CORALINA, 1931, s/p).43

43  Obedece a escrita original, incluindo as inadequações.
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No título da crônica, já é possível perceber a mudança quanto aos 
temas abordados, pois se, inicialmente, a escritora dava preferência a 
questões relacionados à natureza e aos sentimentos, como na crônica “So-
lidão”, neste segundo momento, seus textos destacam as “coisas”. Até mes-
mo a coluna que a escritora manteve no jornal O Democrata era intitulada 
de “Coisas de Jaboticabal”, e a crônica em questão também apresenta um 
título que dá preferência à abordagem das “Coisas de São Paulo”. Assim, a 
cronista deixa claro que sua abordagem será pelo partido das coisas, e não 
mais dos sentimentos ou da natureza. Há, nos textos desse período, um 
abandono da abordagem das experiências pessoais e sensoriais.

Um aspecto que evidencia a mudança é a questão da conjugação 
verbal, que deixa de ser feita em primeira pessoa. Os verbos passam a ser 
conjugados, geralmente, na terceira pessoa, do singular ou do plural, de-
vido ao fato de a escritora não abordar mais um universo de descobertas 
e sentimentos pessoais, mas pousar seu olhar observador para fora de si, 
percebendo peculiaridades do cotidiano e notando o que os olhos apres-
sados do dia a dia não costumavam enxergar.

Isso ocorre porque o foco narrativo de Cora Coralina agora é ou-
tro. Ela não mais figura em seus textos como uma narradora protago-
nista, mas principalmente como uma narradora observadora. É impor-
tante ressaltar que, nesse segundo momento de sua escrita, a cronista 
está atenta principalmente ao que vê, e não ao que sente. Por isso, há um 
abandono da utilização da conjugação verbal em primeira pessoa, priori-
zando a conjugação em terceira pessoa.

Ao mudar o foco narrativo, ela também deixa de usar com fre-
quência as citações de outros autores, romancistas, poetas ou até mesmo 
de artistas. Nos textos dessa segunda fase, a recorrência às citações é algo 
praticamente banido de suas publicações. Isso ocorre porque a cronis-



- 390 - 

ta vai conquistando, texto a texto, a autoconfiança para dizer o que quer 
sem o suporte de um outro autor, adquirindo, paulatinamente, uma au-
tonomia na escrita, no sentido de não necessitar mais de um outro texto 
que reforce ou justifique as suas palavras.

Aquela cronista que morou em Goiás e que inicialmente tinha pre-
ferência por tratar os assuntos com foco na visão pessoal, que primava 
por relatar seus sentimentos e a natureza não mais figura nas crônicas 
escritas em São Paulo, pois, neste segundo momento de escrita, passa 
por um processo de amadurecimento, de modo que a escritora desenvol-
ve um olhar muito atento ao cotidiano e à sociedade, observando coisas 
que passavam desatentas à maioria das pessoas

Um exemplo disso é a descrição do hábito das empregadas domés-
ticas de retirar as almofadas para colocá-las ao sol diariamente e depois 
recolocar, ou então o fato de o entregador italiano esperar pacientemente 
durante tanto tempo para conseguir efetuar a entrega, bem como o ritual 
de observação dos habitantes da casa para o intruso, das inúmeras per-
guntas e desconfianças que ocorrem quando algum desconhecido apare-
ce na porta de uma casa em busca do anunciante do jornal. Provavelmen-
te, a maioria desses acontecimentos não era sequer notada pela maioria 
da população paulistana, já acostumada ao hábito da desconfiança e aos 
cuidados com a presença de outros que poderiam lhe oferecer qualquer 
risco ou insegurança.

É interessante notar que a crônica é composta por três partes, divi-
didas por um sinal gráfico entre uma parte e outra e, apesar de descrever 
momentos diferentes de sua observação, todas as descrições abordam 
o modo de vida dos paulistanos e seus hábitos de viverem na defensiva, 
desconfiados e trancafiados. Na primeira parte, a cronista descreve os 
hábitos dos moradores das “casas mudas impenetráveis” e destaca alguns 
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fatos notórios a ela, tais como a senhora que tinha espalhada em casa 122 
almofadas, o trabalho das domésticas e dos vendedores de verduras. Ao 
final dessa primeira parte, é descrito um diálogo em que a cronista per-
gunta a uma senhora paulistana sobre o motivo de manter a casa sempre 
tão bem fechada e, ao responder, a senhora surpreende ao falar que é por 
causa das moscas.

A resposta da personagem da crônica, a Dona Lucinda, gera um 
comentário da cronista, que usa de ironia explícita para se referir à jus-
tificativa daquela moradora, ao declará-la como uma “inteligentíssima 
senhora”, e continua a abordagem irônica ao citar o serviço sanitário. Ao 
fazer assim, a cronista, além de ironizar, também questiona a validade 
e a coerência das palavras de Dona Lucinda, bem como os motivos para 
que a casa fosse mantida trancafiada.

Notamos que a ironia não era um elemento muito recorrente nas 
primeiras crônicas, e, quando utilizada, era de forma sutil e tímida, o que 
não ocorre nesse segundo momento de escrita, em que Cora Coralina re-
corre com maior frequência a esse artifício para questionar posturas e 
costumes vigentes.

É possível verificar que, na segunda fase de sua escrita cronísti-
ca, Cora Coralina ainda recorre ao uso das reticências e, em alguns mo-
mentos, o uso dessa pontuação parece dar uma ideia de continuidade ao 
fato narrado; em outros casos, parece indicar uma interrupção ou uma 
hesitação ao descrever uma ação. Em contrapartida, é notável que a uti-
lização do ponto de exclamação, tão presente em seus primeiros textos, 
não figura mais nessa segunda fase. Há também um cuidado maior com 
a utilização de expressões que demonstrem sentimentos, apontando 
enfaticamente sensações, pensamentos ou opiniões. O fato de os textos 
apresentarem um afastamento dos assuntos pessoais contribuiu para 
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que houvesse um cuidado em suprimir ou diminuir consideravelmente 
a utilização do ponto de exclamação e dar lugar, principalmente, ao pon-
to-final e à vírgula.

Ao finalizar a crônica, lê-se a descrição de outra vítima “dessa 
gente confinada”. Assim, o último parágrafo da crônica apresenta uma 
crítica à sociedade paulistana, que, em seu insulamento, não abria as 
portas a nenhum trabalhador, vendedor ou representante de obra de 
caridade, não dando chance ou oportunidade para esses trabalhadores, 
pois não poderia ser incomodada em seus reinos particulares de sosse-
go e tranquilidade.

O registro de alguns momentos aparentemente tão banais daquela 
sociedade oferece ao leitor uma visão dos hábitos, dos costumes, das per-
sonagens silenciadas e que viviam à margem, sendo reconhecidas apenas 
pelo trabalho que faziam. É interessante perceber que o assunto aborda-
do na crônica coralineana é tão atual hoje quanto no ano de 1931. Em um 
tempo em que as pessoas se protegem do outro e se escondem atrás das 
telas digitais, o contato humano e o acesso ao domicílio é cada vez mais 
difícil, de modo que uma crônica escrita em 1931 também retrata com 
clareza a sociedade atual.

É fato que apenas tardiamente a escritora iniciou-se na escrita em 
versos, por meio de poemas ancorados na experiência, na observação, na 
memória. À escrita em versos, ela incorporou sua verve de cronista, seu 
olhar atento às insignificâncias do cotidiano, às vidas obscuras, de modo 
que seus poemas constituem também autênticas crônicas de um Goiás, 
de um Brasil imperial, recém-republicano. Partindo disso, esta pesquisa 
propõe um caminho para abordar a obra de Cora Coralina, de modo a 
trazer para o cenário das discussões de sua obra o seu trabalho de escri-
ta em crônicas, bem como, posteriormente, apontar como os princípios 
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fundadores do fazer cronístico estão intrinsecamente ligados e eviden-
tes em sua obra poética.
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O Canto de Cisne de Marcel Proust: uma 
representação do fim da Belle Époque 

francesa.44

Thales Rodrigo Vieira 

RESUMO

O presente artigo aborda um tema muito caro à obra de Marcel 
Proust, À la recherche du temps perdu (Em Busca do Tempo Perdido), o 
tema do fim histórico da dita Belle Époque, que se data por volta das úl-
timas décadas do século XX. Não há no presente estudo uma inovação 
quanto ao tema, que já foi exaustivamente comentado pela crítica espe-
cializada em Proust. Contudo, a maneira como compilamos o assunto e 
o apresentamos didaticamente ao público brasileiro da obra de Proust 
faz com que esse artigo tenha relevância. Apresentamos uma recolha da 
representação que Proust faz do caminho que a sociedade aristocrática 
francesa trilhou, desde o apogeu nos salões dos castelos e camarotes dos 
teatros, no auge da Belle Époque, até sua decrepitude e queda final com o 
advento de uma nova sociedade surgida no pós-guerra (1914-1918) em que 
a nobreza havia sido completamente destronada; a fineza e elegância, 
qualidades aspiradas naquela época, não mais poderiam competir com 
os novos valores da produção capitalista, que passaram a ditar o ritmo 
dos novos agrupamentos sociais, que substituíram completamente a for-
ma de produzir a vida que permitia a existência da aristocracia.

Palavras-chave: Proust, Belle Époque, História, Literatura.

44  Este artigo foi devidamente revisado pelo autor e sua orientadora, professora doutora 
Solange Fiuza.
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ABSTRACT

This article addresses a topic dear to Marcel Proust’s work, À la 
recherche du temps perdu (In Search of Lost Time), the theme of the his-
torical end of the so-called Belle Époque, which dates back to the last 
decades of the twentieth century. There is no innovation in the present 
study on the subject, which has already been thoroughly commented on 
by Proust’s critics. However, the way we compile the subject and didac-
tically present it to the Brazilian public of Proust’s work makes this ar-
ticle relevant. We present a collection of Proust’s depiction of the path 
that French aristocratic society has trod, from its heyday in the halls of 
castles and theaters at the height of the Belle Époque, to its decrepitude 
and final downfall with the advent of a new society in the postwar period 
(1914-1918) when the nobility had been completely overthrown; Finesse 
and elegance, qualities aspired to at that time, could no longer compete 
with the new values   of capitalist production, which began to dictate the 
rhythm of the new social groupings, which completely replaced the way 
of producing life that allowed the existence of the aristocracy.

Keywords: Proust, Belle Époque, History, Literature.
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INTRODUÇÃO

Marcel Proust nasceu em Auteuil, região metropolitana de Paris, 
em 1871. Esse ano foi decisivo, pois, ao fim do cerco a Paris pelo império 
prussiano, conduzido por Otto von Bismarck, e a consequente derrota do 
exército francês, ocorre o fim do Segundo Império, e a queda de Napoleão 
III. Nesse contexto, surge a Terceira República, que não será definitiva, 
contudo a França nunca mais experimentará uma monarquia. A nobreza 
perde o protagonismo nesse novo regime de governo, mas ainda mantém 
uma boa gama de privilégios. Os burgueses, que desde a Revolução vi-
nham ganhando poder, passam definitivamente a controlar o sistema, 
pois o sistema é republicano e capitalista, destronando definitivamente a 
monarquia e a economia puramente agrária. Os nobres descendiam dos 
guerreiros e proprietários de terras, que ofereciam segurança e recursos 
ao reino, formavam uma casta que tinha uma função muito bem defini-
da na Idade Média. Contudo, mudam-se os tempos, os costumes entram 
em choque. Após a revolução industrial na Europa do século XVIII, o lap-
so entre os meios de produzir a vida e os hábitos da sociedade criou um 
grande descontentamento daqueles que produziam e sustentavam esse 
modelo superado de ordenamento social e aqueles que mantinham seus 
privilégios, devidos a títulos, que, entretanto, não ofereciam nada em tro-
ca para uma sociedade não mais guerreira e medieval. A Revolução de 
1789 inicia a queda da monarquia francesa, que passa, todavia, por várias 
tentativas de restauração, durante o século XIX, alternando-se períodos 
monárquicos e republicanos. A queda de Napoleão III simboliza o fim da 
última tentativa de restauração de um governo monárquico, pois, embo-
ra este líder se apresentasse como imperador e não como rei, ele osten-
tava o título de príncipe da Holanda. Sua mãe era de origem nobre, e seu 
pai, Luis I da Holanda, havia sido nomeado Rei da Holanda pelo irmão, o 
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imperador Napoleão I, portanto, tio de Napoleão III. Profundas mudan-
ças ocorreram na França durante a regência deste imperador. Sob suas 
ordens, o barão de Haussmann levou a cabo um processo urbanístico de 
modernização de Paris, que modificou para sempre a apresentação da 
cidade. “Haussman dá a si mesmo o título de artiste-démolisseur (artista-
-demolidor) e transforma totalmente a cidade; faz dela um lugar estranho 
aos próprios parisienses, que começam a perceber o espaço desumano 
que ele e Napoleão III queriam construir” (MENEZES, 2013, p.47). Bau-
delaire foi o poeta que retratou e lamentou as mudanças ali realizadas: 

Andrômaca, só penso em ti! O fio d’água
Soturno pobre espelho onde esplendeu outrora
De tua solidão de viúva a imensa mágoa,
Este mendaz Simeonte em que teu pranto aflora

Fecundou-me de súbito a fértil memória,
Quando eu cruzava a passo o novo Carrossel.
Foi-se a velha Paris (de uma cidade a história
Depressa muda mais que um coração infiel);

Só na lembrança vejo esse campo de tendas,
Capitéis e cornijas de esboço indeciso,
A relva, os pedregulhos com musgo nas fendas,
E a miuçalha a brilhar nos ladrilhos do piso. 
[...]
Paris muda! mas nada em minha nostalgia
Mudou! Novos palácios, andaimes, lajedos,
Velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria,
E essas lembranças pesam mais do que rochedos. 
(BAUDELAIRE, 2012, p.287)
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Haussmann mudou a arquitetura da cidade, ordenou a demolição 
de inúmeros monumentos, pôs a terra quarteirões inteiros para abrir 
largas avenidas em uma Paris com muitos resquícios, na disposição ur-
bana e arquitetônica, de seu passado medieval (BENEVOLO, 1998). Bau-
delaire invoca a memória para apresentar esse tempo passado e contra-
pô-lo às mudanças presentes. O spleen do poeta surge no hiato entre sua 
memória do passado e sua realidade presente. Suas lembranças evocam 
objetos que não mais existem, mas, mais do que isso, evocam uma ma-
neira de viver que se modifica, e suas lembranças tornam-se, assim, mais 
pesadas que a dura realidade presente. Proust admirava enormemente 
Baudelaire “[...] sabe-se que Proust dedicou numerosos ensaios ao autor 
das Flores do Mal, poeta que ele admira profundamente, e que ele cita nu-
merosas vezes, mais que qualquer outro autor” (ERGAL, 2014, p.35)45. Em 
O Tempo Redescoberto, o narrador evoca a utilização da memória como 
procedimento poético em Baudelaire e, quando o herói decide tornar-
-se escritor, ele se apresenta como epígono do autor de As Flores do Mal: 
“Procurava lembrar-me das peças de Baudelaire em cuja raiz se encontra 
desse modo uma sensação transposta, para, definitivamente, filiar-me a 
uma linhagem tão nobre [...]” (ERGAL, 2014, 130). A sensação transposta 
a que Proust se refere é exatamente a utilização da memória pelo poeta 
em questão. E assim como Baudelaire percebe, devido a sua extraordi-
nária memória, com mais intensidade a passagem do tempo e sofre com 
mais pesar as modificações de sua Paris, Proust, por sua vez, vê com o 
horror o mundo que emerge ao fim da Belle Époque e, por isso, comporá 
uma imensa elegia em que lamenta a morte de uma Paris menos agitada 
e mais elegante, aquela dos anos 1880 e 1890. 

45  [...] on sait que Proust a consacré de nombreux essais à l’auteur des Fleurs du Mal, 
poète qu’il admire profondément, et qu’il cite à de nombreuses reprises, plus qu’aucun 
autre écrivain (p.35)
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Na França que surge após a Guerra Franco-Proussiana e a derro-
cada do Segundo Império, aquela França que Proust conheceu em sua 
infância e juventude, nas duas últimas décadas do século XIX, a nobreza 
destronada ainda possuía um enorme valor simbólico. E deposta 
de seus compromissos com o Estado usavam seu tempo ocioso para 
desfilar pelos bulevares e bosques de Paris, também, receber ou fazer 
visitas e conversarem sobre assuntos variando da fofoca mais maldosa 
e mesquinha aos problemas da mais alta literatura, e, ainda, deviam 
participar de soirées, matinées, recitais, bailes de máscaras, idas ao tea-
tro e viagens. Essas são a quase totalidade das atividades realizadas pelas 
personagens apresentadas na Recherche. O Caminho de Guermantes é o 
ponto mais alto desse estilo de vida. A nobreza ainda se destacava dos 
mortais como “deidades”, habitando acima deles não no céu cristão, mas 
em seus luxuosos camarotes no teatro:

[...] nos outros camarotes, quase por toda parte, as brancas deida-
des que habitavam essas sombrias devesas se haviam refugiado 
contra as paredes obscuras e permaneciam invisíveis. No entanto, 
à medida que o espetáculo avançava, as suas formas vagamente hu-
manas se destacavam molemente uma após outra das profundezas 
da noite que tapetavam e, elevando-se para a claridade, deixavam 
emergir seus corpos seminus, e vinham deter-se no limite vertical 
e na superfície claro-escura [...] Mas de todos esses retiros, a cuja 
entrada a leve preocupação de ver as obras dos homens trazia as 
deusas curiosas que não se deixam acercar, o mais famoso era o 
bloco de penumbra conhecido sob o nome de camarote da prince-
sa de Guermantes. Como uma grande deusa que preside de longe 
aos jogos das divindades inferiores, a princesa permanecera volun-
tariamente um pouco para o fundo, num canapé lateral, vermelho 
como uma rocha de coral [...] (O Caminho de Guermantes, p.32)

Contudo, o ponto mais alto de qualquer evento traz consigo o iní-
cio de sua queda, e assim como a fina rachadura apresentada no início do 
conto “A queda da casa de Usher”, de Edgar Allan Poe, traz em si sua ruína 



- 400 - 

final, um evento insistentemente comentado, que poderia passar como 
somente um rumor a mais dentre a enorme quantidade de fofocas repro-
duzidas pelas ociosas línguas dos aristocratas franceses do fim do século 
XIX, essa história insistentemente discutida nos salões, como tema das 
conversações, contém em si o germe da destruição daquele tipo de so-
ciedade. Mais do que um caso, o julgamento do capitão Alfred Dreyfus, 
acusado de traição ao exército francês, tornou-se uma espécie de guerra 
civil ideológica entre um grupo conservador, elitista, xenófobo, religio-
so e militarista, e outro grupo, representado pelos intelectuais, pró-es-
trangeiros, que viam a França mais sob um aspecto racional e legalista, 
envolvendo de maneira abstrata e imparcial todos diferentes grupos que 
estivessem sob a alçada de suas leis, enquanto o primeiro grupo acredi-
tava que o conjunto do povo francês coincidia com a noção mais concreta 
de raça. O primeiro grupo era o da “velha França”, e o segundo, a “nova 
França”, como os chamou Richard Sennett:

Na medida em que os únicos fatores desse quadro são os detalhes 
da história policial, o caso não era um Caso. Da mesma forma, na 
medida em que o Caso é tido como uma questão de conflito entre 
diferentes forças da sociedade francesa, as paixões continuam 
sendo inexplicáveis. O conflito ideológico é usualmente retrata-
do como sendo aquele entre uma “velha França”, representando 
o Exército, a Igreja e a alta burguesia, chocando-se com uma “nova 
França”, representando as heranças das três revoluções francesas. 
Houve muitas ocasiões, nos anos que se sucederam à comuna e à 
Guerra Franco-Proussiana em que tais forças se haviam chocado, 
mas, ainda assim, em nenhuma dessas ocasiões as paixões se er-
gueram a tal ponto e de tal maneira quanto no Caso Dreyfus. Era a 
formação de uma personalidade coletiva baseada no conflito que 
fazia arder essas paixões ao ponto de provocar um surto de febre 
(SENNETT, p.385).

Obviamente o caso Dreyfus não foi a causa do fim do poder da aris-
tocracia da Belle Époque, ele foi apenas o efeito visível, como a rachadura 
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na casa de Usher, ele deixou ver a fissura que dividia a França em duas. 
A discussão perdeu após o caso Dreyfus toda a base racional. Ser a favor 
Dreyfus era, na visão dos conservadores, ser contra a França, ser anti-na-
cionalista. E, mesmo após comprovada a inocência de Dreyfus, os con-
servadores não aceitaram rever a sua posição, e aqueles que o fizeram 
foram igualmente acusados de anti-nacionalistas e banidos dos clubes 
da elite. O sentimento de pertencimento faz com que os nobres e mem-
bros do jockey club vejam com estranheza a posição do marquês de Sain-
t-Loup. Nas palavras de seu tio, o duque de Guermantes: “Quando alguém 
se chama marquês de Saint-Loup, não pode ser dreyfusista!” (Caminho 
de Guermantes, 1994, p.104). Contudo, a decadência da aristocracia era 
irrefreável, e mesmo fazendo tanto barulho ao perceber no Caso Dreyfus 
um ataque aos seus valores, esse segmento começa o século XX cada vez 
mais desgastado, sem prestígio e sem dinheiro. “Como em Petrônio, se 
instala um erotismo homossexual, em parte caricatura do mundo hete-
rossexual, arrastando o conjunto da reconstituição de um afresco histó-
rico para a ideia de uma decadência” (ERGAL, 2014, p.150)46.  Sodoma e 
Gomorra foi o retrato desse mundo em decadência institucional e moral, 
que se lançou em uma frenética carnavalização sexual enquanto os pila-
res que sustentavam aquela sociedade desmoronavam.

Ao fim do século XIX, ser nobre definitivamente significava apenas 
possuir um título, o que muitas vezes não garantia nem mesmo possuir 
dinheiro, que nesse novo sistema só poderia ser adquirido pela proprie-
dade dos meios de produção, ou pela inserção no sistema financeiro, por 
meio de investimentos. Os burgueses possuíam dinheiro, mas aspiravam 
aos títulos que os nobres, muitos deles falidos, exibiam. Foram realiza-

46 Comme dans Pétrone, s’affiche un érotisme homosexuel, en partie caricature du 
monde hétérosexuel, entraînant l’ensemble de la reconstitution d’une fresque histo-
rique vers l’idée d’une décadence.
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dos assim muitos mariages de raison, em que burgueses e aristocratas 
praticaram o comércio de títulos de nobreza por meio de casamentos 
arranjados, os burgueses entravam com o dinheiro e os nobres com o tí-
tulo. Em O Tempo Redescoberto, no período final da guerra de 1914-1918, 
o narrador percebe que a nobreza está desvanecendo, perdendo o poder 
e em processo extinção dessa ordem hierárquica enquanto instituição.  

Os jantares e as festas mundanas eram para a americana uma es-
pécie de escola Berlitz. Ela ouvia os nomes e os repetia, sem ter um 
conhecimento prévio do valor deles, sem lhes conhecer o alcance 
exato. A alguém que desejava saber se Gilberte herdara Tanson-
ville de seu pai, o Sr. de Forcheville, explicaram que não, que se 
tratava de uma propriedade da família do marido, que Tansonville 
era vizinha de Guermantes, pertencia à Sra. de Marsantes, mas, 
estando hipotecada, fora resgatada pelo dote de Gilberte. [...] Já 
eram raros os entendidos, os especialistas desse gênero, sabedo-
res que Gilberte não era uma Forcheville, nem que a Sra. de Cam-
bremer não era Méséglise, ou que a sua nora não provinha dos 
Valentinois.

Nessa cena, a americana, que representa o novo poder emergente 
do século XX, não consegue compreender como funciona a aristocracia 
francesa e sua complicada hierarquia, cheia de pompas e intermináveis 
etiquetas, que não faziam o menor sentido para a objetividade a favor 
de uma celeridade frenética da produção capitalista. À época em que a 
aristocracia possuía ascendência sobre as demais camadas da sociedade, 
a etimologia dos nomes de família devia ser exaustivamente explicada, 
pois a ela coadunava-se uma genealogia que diferenciava completamente 
os indivíduos e seus papeis na sociedade, indicando a procedência de tal 
nobre, sempre precedido de um “de”, naturalmente: de Guermantes, de 
Forcheville, de Montmorency, de Mouchy, de Sagan. O poder nobiliárqui-
co provinha da sociedade agricultora medieval, o proprietário sobrepu-
nha ao título hierárquico o nome das terras de sua propriedade. Esses 
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nomes foram, em outras épocas, perfeitamente reconhecíveis pelo cida-
dão francês comum. O narrador percebe que, com o passar do tempo, as 
pessoas deixaram de compreender a etimologia dos nomes e desconhe-
ciam as árvores genealógicas francesas. Isso sugere uma reflexão ulterior 
que aponta para o fato de os símbolos e nomes da aristocracia haverem 
perdido o poder, a função e até mesmo o significado no novo modelo de 
sociedade que surgiu no século XX. Como afirmou Álvaro Lins, Proust foi 
o romancista do aniquilamento da aristocracia:

Se Saint-Simon relatou a vida da nobreza na corte de Luis XIV, 
Proust descreveu-a no seu histórico período final, nas últimas 
décadas do século XIX e princípio do século XX, quando não se 
acreditava mais no seu retorno ao poder na França. Deste modo, se 
Saint-Simon foi o memorialista de uma nobreza já em decadência, 
Marcel Proust foi o romancista de uma aristocracia em aniquila-
mento (LINS, 1968, p.136).

A aliança com a burguesia ofereceu, contudo, algum fôlego a essa 
aristocracia decadente. E não é por acaso que o dote de Gilberte Swann 
resgata para Saint-Loup as terras de Tansonville, esse pequeno fato resu-
me boa parte da relação entre a nobreza e a burguesia daquele momen-
to. Em algum momento, a família de Saint-Loup teve de se desfazer de 
terras, provavelmente pela falta de recursos e de dinheiro. As terras só 
voltam a ser propriedade de Saint-Loup após Gilberte, de origem bur-
guesa, pagar por elas. Gilberte ganha o título de Sra. de Saint-Loup, e 
o Marquês de Saint-Loup recupera o poder, pela única fonte de poder 
possível no mundo do século XX: o dinheiro. “Sabe-se a que ponto, em O 
Tempo Redescoberto, um mundo novo é anunciado, aquele da fusão entre 
o mundo de Swann, dos Verdurins, e dos Guermantes. O mundo antigo 
foi engolido pelo esquecimento, após ter vivido seus últimos sobressaltos 
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em um bordel [...]” (ERGAL, 2014, p.150)47. De fato, o casamento de Gilber-
te Swann com o Marquês de Saint-Loup, da família dos Guermantes, é o 
símbolo do casamento entre a burguesia e a aristocracia, realizado como 
última tentativa de a nobreza se manter no poder, ao final da Recherche, 
o caminho de Swann se encontra com o caminho de Guermantes, mas é 
tarde demais para o mundo dos Guermantes se reerguer. Os aristocratas 
altivos, que não desejavam se misturar com os burgueses, estavam cada 
vez mais acuados, a duquesa de Guermantes personifica esse tipo de 
aristocrata indesejoso de entrar em contato com burguesia, mas da mes-
ma forma é emblemática do tipo de nobre que é obrigada a se relacionar 
com o mundo da burguesia, quando seu sobrinho Marquês de Saint-Loup 
se casa com a rica burguesa Gilberte Swann:

A duquesa que não havia nunca feito concessões, e que, tendo 
consciência do que teria significado, era a única do “Faubourg” a 
não ter ido às soirées dos Verdurins, vai de repente ceder. O “Gê-
nio Familiar” é como que desprogramado. Devorada de curiosida-
de, ela vai aceitar receber Gilberte, a filha de Odette e de Swann, 
que muitas senhoras do “Faubourg” convidavam doravante [...] o 
último bastião que protegia o Faubourg Saint-Germain vai ceder.  
(BIDOU-ZACHARIASEN, 1994, p.67)48.

Quanto ao narrador, ao final, ao invés de tomar parte nessa gran-
de parada carnavalizada da decadência da alta burguesia e aristocracia 
francesa, ele se afasta da sociedade e de seus vícios: “[…] O narrador mes-

47  On sait à quel point, dans Le Temps retrouvé, un monde nouveau est annoncé, celui 
de la fusion entre le monde de Swann, des Verdurin, et des Guermantes. Le monde ancien 
est englouti dans l’oubli, après avoir vécu ses derniers soubresauts dans un bordel […]
48  La duchesse qui n’avait jamais fait de concessions, et qui, ayant jamais fait de 
concessions, et qui, ayant conscience de ce que cela aurait signifié, était la seule du 
« Faubourg » à ne pas être allée à la soirée Verdurin, va soudain faillir. Le « Génie de 
Famille » est comme déprogrammé. Dévorée de curiosité, elle va accepter de recevoir 
Gilberte, la fille d’Odette et de Swann, que beaucoup de dames du « Faubourg » invitaient 
désormais […] la dernière digue qui protégeait le faubourg Saint-Germain va céder. (BI-
DOU-ZACHARIASEN, 1994, p.67).
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mo não é contaminado pela loucura sexual final que ganha a sociedade 
em O Tempo Redescoberto, ele adquire, ao contrário, um tipo de inocên-
cia, de transparência, ligadas ao esgotamento do romanesco (ERGAL, 
2014, p.44)”.49 Proust se isolou ao final de sua vida, seu único interesse 
com a sociedade era puramente artístico nos seus últimos anos. “A sua 
humanidade será só a da sua arte. Este o problema da solidão de Marcel 
Proust, que se situa no centro de sua criação literária” (LINS, 1968, p.14). 

Uma personagem chama a atenção do narrador como símbolo do 
que há de melhor e pior na aristocracia francesa em uma acomodação pa-
radoxal de contrários, essa personagem é o Barão de Charlus. Represen-
tante maior da decadência moral de Sodoma e, ao mesmo tempo, sensível 
conhecedor de história e arte, o barão sintetiza a destinação à ruína da 
aristocracia e o fim daquele mundo em que a nobreza se destacava como a 
instituição mais poderosa da França. Em 1914, a França vai à Guerra e con-
comitantemente ao fim do mundo simbólico da nobreza, ocorre a destrui-
ção material de cidades e monumentos franceses nas sucessivas batalhas 
contra os alemães. Charlus compõe uma bela elegia à terra arrasada em 
que havia se tornado a França durante a Grande Guerra:

Fala-se de vandalismo, de estátuas mutiladas. Mas não será tam-
bém vandalismo a destruição de tantos rapazes, incomparáveis 
estátuas policromadas? [...] Quanto aos monumentos, apavora-me 
menos a destruição de uma obra-prima como Reims, única pela 
qualidade, do que a de uma imensa quantidade de conjuntos gra-
ças aos quais era instrutiva e agradável a menor aldeia da França. 
[...] A igreja (de Combray) foi destruída pelos franceses e pelos in-
gleses, por servir de ponto de observação aos alemães. A mistura 
de história viva e de arte que era a França está sendo destruída e 
continuará a sê-lo. (O Tempo Redescoberto, p.88)

49 [...] le Narrateur n’est-il pas contaminé lui-même par la folie sexuelle finale qui em-
porte la société dans Le Temps retrouvé, il regagne, à l’inverse, une sorte d’innocence, 
de transparence, liées à l’épuisement du romanesque.
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Não só os monumentos encontram-se em ruínas como a aristocra-
cia que o herói conheceu em sua juventude igualmente está em decadên-
cia. Com a guerra em pleno andamento, o narrador é convidado a um re-
cital pelo príncipe de Guermantes, evento revelador do triste espetáculo 
de uma nobreza decrépita, que não soube rejuvenescer, se reinventar no 
novo mundo que emergiu da guerra. O herói observa todos aqueles rostos 
como máscaras envelhecidas das personagens que outrora brilharam na 
sociedade das últimas décadas do século XIX. Um triste baile à fantasia: 

É claro que, nos bastidores do teatro ou durante um baile à fantasia, 
antes somos levados, por polidez, a exagerar a dificuldade e quase 
a afirmar ser impossível reconhecer a pessoa fantasiada. Aqui, 
pelo contrário, o instinto me advertira no sentido de dissimulá-las 
ao máximo (O Tempo Redescoberto, p.227).

O único representante da juventude aristocrática, que possuía al-
gumas ideias renovadoras, o Marquês de Saint-Loup, morre no fronte de 
batalha durante a guerra. A Grande Guerra trouxe, assim, um ponto final 
àquele mundo da aristocracia francesa. Proust, pelo exercício de sua me-
mória, retoma toda a mudança ocorrida na França desde sua infância e 
juventude ao final do século XIX até o período da guerra, que encerra o 
mundo como o conheceu:50

O Tempo Redescoberto é assim o volume de todos os possíveis: 
aquele do fim do romance, que corresponde ao fim de um mun-
do, aquele da sociedade essencialmente parisiense e aristocrática, 
que sofre profundos remanejamentos após a guerra, mas também 
aquele do começo de um novo século, para o qual avança uma so-

50 Le Temps retrouvé est ainsi le volume de tous les possibles : celui de la fin du ro-
man, correspondant à la fin d’un monde, celui de la société essentiellement parisienne 
et aristocratique, qui subit de profonds remaniements après la guerre, mais aussi celui 
du début d’un siècle nouveau, où s’avance une société remodelée, l’auteur laissant à un 
successeur le soin d’en être le témoin et le chroniqueur, la fin du Temps retrouvé pouvant 
se lire comme un rite de passage. (ERGAL, 2014, p.11)
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ciedade remodelada, o autor deixa para um sucessor o cuidado de 
ser dela testemunha, podendo se ler o final do Tempo Redescoberto 
como um rito de passagem (ERGAL, 2014, p.11).52  

O narrador – e Proust aparenta comungar de sua visão – deplora o 
mundo que emerge após aquele da Belle Époque. Um mundo sem elegân-
cia, em que a velocidade dos automóveis imprime um ritmo vertiginoso à 
sociedade capitalista, desprovida de valores como a elegância e o refina-
mento, pois qualquer aparato que se postar como obstáculo à produção 
incessante de bens e serviços é visto como um estorvo a ser eliminado 
por essa sociedade irrefreável. Tudo nesse novo mundo é vulgar, portan-
to, a memória se torna o único refúgio possível em que se pode encontrar 
algum consolo:

Que horror!, pensava eu: como pode a gente achar esses automó-
veis tão elegantes como as antigas carruagens? Decerto já estou 
muito velho — mas não fui feito para um mundo onde as mulhe-
res se entravam em vestidos que nem sequer são de fazenda. Para 
que vir aqui à sombra dessas árvores, se nada mais existe do que se 
reunia sob estas delicadas folhagens amarelas, se a vulgaridade e a 
loucura substituíram o que elas enquadravam de fineza? Que hor-
ror! Meu consolo é pensar nas mulheres que conheci, agora que 
não há mais elegância. [...] A realidade que eu conhecera não mais 
existia. Bastava que a sra. Swann não chegasse exatamente igual 
e no mesmo momento que antes, para que a avenida fosse outra. 
Os lugares que conhecemos não pertencem tampouco ao mun-
do do espaço, onde os situamos para maior facilidade. Não eram 
mais que uma delgada fatia no meio de impressões contíguas que 
formavam a nossa vida de então; a recordação de certa imagem 
não é senão saudade de certo instante; e as casas, os caminhos, as 
avenidas são fugitivos, infelizmente, como os anos (No Caminho de 
Swann, p. 247). 

No trecho anteriormente citado de No Caminho de Swann, primei-
ro volume da obra de Proust, percebe-se como a Recherche foi planejada, 



- 408 - 

pois o início desse volume começa pelo final do último. Particularmente, 
nesse trecho, o narrador apresenta em finis res a destinação à ruína das 
personagens por ele apresentadas durante os demais volumes. A imen-
sa obra de Proust consegue pôr em movimento toda a França do fim do 
século XIX, cantando tristemente o fim de um mundo: “O romance de 
Proust põe em cena a sociedade francesa da Terceira República dos anos 
1988, em seguida, a da Belle Époque, enfim, a da guerra de 1914-1918, até o 
período pós-guerra, que vê uma mudança radical da sociedade (ERGAL, 
2014, 164)”.51 O trecho citado acima pertence ao primeiro volume, nele o 
narrador faz um dos raros retornos ao presente da enunciação na obra, 
e o faz somente para comparar com o mundo extinto e lamentá-lo, como 
Baudelaire o fez em “Le Cigne”, e provavelmente deve haver estudos so-
bre essa questão, mas não nos ocorre de conhecê-los, contudo cigne, na 
língua francesa, e swan, na língua inglesa, são palavras que designam cis-
ne. O cisne canta melancolicamente a própria morte, Baudelaire utiliza 
o Cigne52 para representar a destinação final de uma época; Proust canta 
o fim de seu Swann, para apresentar um mundo em aniquilamento. “Ele 
acompanhou o mundo até às portas da extinção, ele próprio pode então 
renascer como fonte inesgotável de memória involuntária, enquanto se 
apaga como protagonista do afresco histórico de uma época, levada ao 
seu termo” (ERGAL, 2014, p.44)53.

51  Le roman de Proust met en scène la société française de la Troisième République des 
années 1880, puis de la Belle Époque, enfin de la guerre 1914-1918, jusqu’à la periode 
d’après-guerre, qui voit un changement radical de la société (ERGAL, 2014, 164).
52 A palavra Cigne, do poema em francês, é ambígua, pois se pronuncia como signe, 
cuja tradução é signo. João Alexandre Barbosa analisa essa ambiguidade de Baudelaire 
em seu ensaio A metáfora crítica.
53 Il a accompagné le monde jusqu’aux portes de la disparition, lui-même peut alors 
renaître en tant que source inépuisable de mémoire involontaire, tandis qu’il s’efface en 
tant que protagoniste de la fresque historique d’une époque, menée jusqu’à son terme. 
(ERGAL, 2014, p.44)



- 409 - 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PROUST, Marcel. À la Recherche du Temps Perdu. Paris: Flammarion, 1987.

_______. No caminho de Swann. Trad. Mário Quintana. São Paulo: Abril Cultural, 
1982.

_______. À sombra das raparigas em flor. Trad. Mário Quintana. São Paulo: Abril 
Cultural, 1984.

_______. O Caminho de Guermantes. Trad. Mário Quintana. São Paulo: Editora 
Globo, 1994.

_______. Sodoma e Gomorra. Trad. Mário Quintana. São Paulo: Editora Globo, 
1989.

_______. A prisioneira. Trad. Manuel Bandeira e Lourdes de Sousa de Alencar. 
Porto Alegre: Editora Globo, 1981. 

_______. A fugitiva. Trad. Carlos Drumond de Andrade. Porto Alegre: Editora Glo-
bo, 1983.

_______. O tempo redescoberto. Trad. Lúcia Miguel Pereira. Rio de Janeiro: Globo, 
1988.

_______. Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard, 1973.

BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. “Proust sociologue, De la maison aristo-
cratique au salon bourgeois”. Disponível em: <https://www.persee.fr/doc/aru_
0180-930x_1997_num_77_1_2146_t1_0127_0000_1>. Acesso em 10 Set. 2019. 

ERGAL, Yves-Michel. Le Temps retrouvé ou la fin d’un monde. Paris: Garnier, 2014.

GENETTE, Gerard; MARTINS, Fernando Cabral Discurso da narrativa 3 Lisboa : 
Vega, 1995.

GROS, Bernard. Profil d’une oeuvre: À la recherche du temps perdu. Paris: Hatier, 
1981.

LINS, Álvaro. A técnica do romance em Marcel Proust. Coleção Grandes Ensaios. 
São Paulo: Civilização Brasileira, 1968.

MAGNY, Claude-Edmonde. Histoire du roman français depuis 1918. Paris: Seuil, 1950.



- 410 - 

MENEZES, Marcos Antonio de. O Poeta da Vida Moderna: história e literatura em 
Baudelaire. Curitiba: Editora CRV, 2013.

Neto, de Pedra do sono a Andando Sevilha. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2012.

PAINTER, George D. Marcel Proust. Trad. Fernando Py. Rio de Janeiro: Editora 
Guanabara, 1985.

SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. Trad. 
Lygia Araujo Watanabe. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

SOUZA-AGUIAR, Maria Arminda de. Introdução a Proust. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1984.

Thales Rodrigo Vieira 

É doutorando no Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística (Estudos Literários) da Universidade Federal de 
Goiás/ PPGLL-UFG, onde desenvolve seu projeto de pesquisa que 
resultará na tese João Cabral e Marcel Proust: uma aproximação 
pela memória.  Licenciou-se em Letras, com habilitação em língua 
francesa e portuguesa, pela Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, em 2006. 



Tipologia:

Publicação:

Abril Titling e Arlette. 

Cegraf UFG
Câmpus Samambaia, Goiânia-
Goiás. Brasil. CEP 74690-900
Fone: (62) 3521 - 1358
www.cegraf.ufg.br

SOBRE O LIVRO


	_heading=h.c1nulcyvef2t
	_heading=h.gjdgxs
	_Hlk19707145
	_Hlk19539094
	_Hlk14414530
	_Hlk17403153
	_Hlk20921906
	_Hlk520198523
	_Hlk18092490
	_Hlk17403296
	_Hlk18092303
	_Hlk20821277
	_Hlk19913839
	_Hlk19985722
	_Hlk19985702
	_Hlk20071075
	APRESENTAÇÃO
	ESTUDOS LINGUÍSTICOS
	O sujeito-professor goiano nas tramas discursivas: entre processos de objetivação, subjetivação e possibilidades de resistência
	Maria Dolores Martins de Araújo (PPGLL/UFG)
	Lucielena Mendonça de Lima (PPGLL/UFG)


	A construção da imagem do auditório como norteadora da argumentação na redação ENEM
	Ana Gabriela Moreira e Silva (PPGLL/UFG)

	Leitura responsiva em sala de aula:
Estratégias de leitura para a formação de leitores
	Elisangela Jesus da Silva (PPGLL/UFG)
	Sinval Martins de Sousa Filho (PPGLL/UFG)
	Eliane Marquez da Fonseca Fernandes (PPGLL/UFG) 


	Saberes ontoepistêmicos
	Juan Alberto Castro Chacón (PPGLL/UFG/CNPq)

	Estudos sobre funções executivas na 
educação infantil
	Joelma Aguiar Rodrigues (PPGLL/UFG)
	Elena Ortiz Preuss (PPGLL/UFG)


	O papel da estimulação cognitiva no desenvolvimento linguístico de pessoas com síndrome de Down: levantamento de pesquisas
	Luciana de Castro Ferreira e Silva (PPGLL/UFG)
	Thaís Fernanda Amorim Cassiano Marafon (PPGLL/UFG)
	Elena Ortiz Preuss (PPGLL/UFG)


	Trabalhar na EJA: escolha ou obrigação?
	Maria Carolina Terra Heberlein (PPGL/UFG/ IFG)
	Lucielena Mendonça de Lima (FL-UFG)


	Levantamento de estudos sobre funções executivas no processo de alfabetização
	Vanessa Rodrigues de Lima (PPGLL/UFG)
	Elena Ortiz Preuss (PPGLL/UFG)


	Semelhanças e diferenças entre metáfora, gesto 
e línguas de sinais
	Ariane Carreiro de Sousa (PPGLL/FL/UFG)
	Waléria Cristine de Sousa Veiga Rabelo (PPGLL/FL/UFG)
	Juliana Guimarães Faria (PPGLL/FL/UFG)


	A importância da função autor no 
sujeito-professor
	Mariana Rigonatto (PPGLL/UFG)
	Leosmar Aparecido da Silva (PPGLL/UFG)


	O ensino/aprendizagem de metonímia em Libras: o léxico como elemento metonímico
	Leila Cristina Silva da Silva (PPGLL/FL/UFG/UFRA)
	Juliana Guimarães Faria (PPGLL/FL/UFG)


	ESTUDOS LITERÁRIOS
	Diferentes entendimentos de justiça no tribunal jagunço em Grande sertão: veredas (1956), de Guimarães Rosa.
	Vinícius Victor Araújo Barros (PPGLL/ UFG/ CNPq)

	O narrador metaficcional em Era mais uma vez 
outra vez, de Glaucia Lewicki
	Edilson Alves de Souza (UFG/FL/PPGLL/CNPq/UEG)
	Flávio Pereira Camargo (UFG/FL/PPGLL)


	Entre silêncios, cigarros e suspiros: as epopeias negativas de Caio Fernando Abreu
	Rosicley Andrade Coimbra (UFG/FL/PPGLL/Capes)

	Cidades em ruínas: deslocamentos espaciais e identitários em Bernardo Carvalho
	Alex Bruno da Silva (PPGLL/UFG)

	A poesia melancólica de donizete galvão: 
uma leitura de “nós e filoctetes”
	Arlete de Falco (PPGLL/UFG/UEG)

	O dizer de uma filha para o pai morto: recuperação mítica do pai através de narrativas da criação do mundo em Odes maiores ao pai, de Hilda Hilst
	Wallace Byll Pinto Monteiro Júnior (PPGLL/UFG)

	Um percurso histórico do best-seller: a formação e a consolidação do mercado editorial
	Iara de Oliveira (PPGLL/UFG)
	Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel (PPGLL/UFG)


	Personagens à deriva em dois contos de Daniel Galera
	Luiz Gustavo Osório Xavier (PPGLL/UFG)
	Renata Rocha Ribeiro (PPGLL/UFG)


	Cora Coralina: antes de tudo cronista
	Ludmila Santos Andrade (PPGLL/UFG/SEDUC-GO)

	O Canto de Cisne de Marcel Proust: uma representação do fim da Belle Époque francesa.
	Thales Rodrigo Vieira (PPGLL/ FL/UFG)

	_GoBack

